NESTA SEMANA FAREMOS UM REFORÇO DA PRIMEIRA, ATÉ A MEMORIZAÇÃO SERÁ + FÁCIL, MAS ALGUNS
EXERCÍCIOS DEVERÃO SER FEITOS NO SEU CADERNO DE MEDITAÇÃO.

Segunda: Bem-aventurados os pobres de espírito

“Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o Reino de Deus”.Lc 6.20b
1)ENTENDENDO: Deus quer nos ensinar ainda mais nesse assunto pois Sua Palavra é viva e se
renova a cada dia. Com base no que você já aprendeu, responda: a) Por que os pobres de espírito
são bem-aventurados? b) O que pertence a eles? ➔Pesquise pelo menos 1 referência que embase
sua resposta e a escreva no seu caderno. ➔Para você pobreza de espírito significa: ( ) Ser
humilde; ( ) Ser modesto. Em Mt 5.3, aprendemos um pouco do mesmo versículo: “Bemaventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos céus”. Para o mundo, ser pobre
significa não ter posses ou coisas de valor. Mas, você lembra? Para Deus, pobreza de espírito
significa submissão voluntária a Ele, colocando Cristo em primeiro lugar e se parecendo mais com
Ele a cada dia. Nessa semana vamos aprender também que essa submissão voluntária também é em
relação às autoridades que Ele coloca em nossa vida: família, igreja, trabalho... ➔ Leia Hb 13.17 e
1 Pd 2.13-14, 18 e escreva no caderno o que aprendemos sobre submissão voluntária. ➔A Palavra
diz que aos pobres pertence o Reino de Deus. Vamos conhecer algumas atitudes fundamentais de
quem é humilde de coração e que recebe o Reino de Deus por herança:
1...................................................................
2...................................................................

3................................................................
4..................................................................
2)MEMORIZE OU RELEMBRE: Memorize ou relembre o versículo completo. ( ) Ok!
3) TIRANDO A LIÇÃO: Quando Jesus fala sobre os pobres de espírito, Ele se refere aos que
são conscientes de sua miséria espiritual e admitem tal fato diante de Deus. Aprendemos que o
contrário da pobreza de espírito é orgulho e esse foi o primeiro pecado cometido por Satanás,
quando tentou se igualar a Deus. Aprenda de uma vez: nada do que fazemos ou do que há em nós
é bom para Deus, nosso recurso é Sua graça. Lembre-se que Deus se agrada do humilde, por isso,
busque a humildade e desfrute dessa maravilhosa graça! ➔O quanto você tem mergulhado na
Palavra e aprendido sobre isso? Tente ligar as colunas e SÓ leia os versos para conferir depois de
fazer a tarefa: Pv 15.33; 22.4; Mq 6.8 e Fp 2.3.
(a) Antes da honra
( ) mas por humildade.
(b) O Senhor pede que pratique a justiça
( ) são riquezas, honra e vida.
(c) Não façais nada por orgulho
( ) suportando-os em amor.
(d) O prêmio da humildade e do temor do Senhor
( ) e andes humildemente com Ele.
(e) Com toda humildade e mansidão
( ) vai a humildade. Resposta: c, d, e, b, a
Reflita: “Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os
outros superiores a si mesmo”. Fp ...... “Dois gansos, ao iniciar sua migração anual de outono,
encontraram uma rã que pediu que a levassem com eles para o sul. Os gansos pediram que ela
arrumasse uma forma de ser conduzida por eles. A rã apresentou um talo longo de grama e os dois
gansos o tomaram, cada um em uma ponta, enquanto a rã o agarrava, no centro, com sua boca e os
três seguiram viagem. Alguns homens notaram o fato e, com admiração, comentaram:
“Quem teria imaginado algo tão inteligente?” A rã, cheia de orgulho, abriu a boca para
dizer que havia sido ela, mas, logo que soltou o talo, caiu e se fez em pedaços ao bater
violentamente no solo.” (J. Gilmour). ➔ Veja bem, a rã não teria morrido se tivesse lido
2Coríntios 10.17, pois orgulho tem sido a causa de muitos de nossos problemas. Cremos que
somos melhores, mais competentes e superiores àqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes
achamos defeito em tudo e em todos, concluindo que poderíamos fazer o mesmo de maneira muito
melhor. Quando somos humildes em nossas atitudes, os aplausos e elogios nos enchem de
felicidade, mas na ausência deles continuamos felizes. Quando somos arrogantes e orgulhosos,
muitas vezes os aplausos não parecem ser suficientes, ou ainda, simplesmente não aparecem e
mergulhamos em profunda decepção e angústia. É melhor não esperar nada e receber tudo do que
esperar tudo e não receber nada. De que vale o orgulho? Se agirmos com amor, isso vem de nosso
Deus. Se a nossa vida brilha, a luz vem do alto, do nosso Pai celestial. Se as nossas palavras

impressionam, toda a sabedoria vem de Cristo, que nos deu graciosamente. O orgulho pode nos
levar à morte espiritual, a separação de Deus, mas a humildade nos conduz a Cristo e à vitória.
➔Responda com muita sinceridade: Você tem sido uma pessoa pobre de espírito?.......... Dê uma
nota de 0 a 10 para a sua pobreza de espírito nas seguintes áreas? ( ) Família. ( ) Trabalho. ( )
Sociedade. ( ) Igreja. ( ) Governantes. ➔Jesus sempre esteve ao lado dos pequenos, dos humildes
e desfavorecidos. Ele mesmo nos deu o exemplo de humildade maior
(Fp 2.5-8). Por isso, devemos seguir os mesmos passos de Jesus! Leia
os versículos a seguir e escreva sua principal lição: (caderno)
4) DECIDINDO: Já percebeu que precisa mudar não é? Então marque suas opções. ( ) Decido
ser mais humilde e ser submisso nessa situação........ ( ) Vou fazer numa folha de papel, uma lista
das minhas 5 áreas onde preciso ter mais pobreza de espírito (faça isso agora).
5)COMPARTILHANDO: Ore para que você seja uma pessoa que valorize mais a pobreza de
espírito, se entregando voluntariamente a Deus. Pedindo para que se pareça com Jesus cada vez
mais, para que respeite suas autoridades e elimine o orgulho de sua vida.
Terça: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça

“Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos”. Lc 6.21a
1)ENTENDENDO: Olhando mais profundamente neste versículo vemos que Jesus nos dá uma
grande promessa. Sabe qual é? O céu! Todas essas bem-aventuranças nos levam à nossa esperança
de chegar ao céu. Sabemos que um dia isso tudo vai passar, a nossa vida, nosso sofrimento, nossas
angústias, nossas guerras internas e externas, então viveremos junto com o Senhor para todo o
sempre. Que alegria servir ao Senhor!!! Na semana passada, em Mt 5.6, estudamos um pouco
sobre isso. Então, para entender melhor responda (se preciso, peça ajuda, pesquise no material do SENIB): Que
fome está sendo falada no versículo? Como é possível satisfazer essa fome? Agora explique esse
verso com as suas próprias palavras.
2) MEMORIZE OU RELEMBRE: Não pule essa etapa. ( ) Ok!
3)TIRANDO A LIÇÃO: Você já sentiu fome? Tudo que pensamos e desejamos é satisfazê-la
com comida. Da mesma forma Deus quer que sejamos em relação a Ele. Não devemos permitir a
ausência da Palavra de Deus da nossa mente em nenhum momento. Ela deve ser desejada sempre
mais e mais, bem como Sua justiça em nossas vidas!! Hora do banquete: O que você está
esperando? Leia todos os versículos e tire algumas lições para a sua vida: Sl 42:1; Sl 107:9; Sl
145:19; Is 65:13; Jr 31:14; Jo 6:35; Ap 7:16, agora faça um resumo de todos eles em seu caderno
de meditação. ➔A Bíblia fala que seremos satisfeitos - mas só se tivermos fome e sede de justiça!
Se você não deseja estar ao lado de Deus, não deseja vê-lo, não sente essa “saudade” de Deus,
nunca vai ser satisfeito, pois só Deus é capaz de preencher vazios! ➔Ter fome e sede de justiça
significa buscar a Deus em primeiro lugar! Leia e relacione:
(A) Desejar a Palavra de Deus, o leite espiritual.
(B) Ansiar por Deus dia e noite.
(C) Buscar a Deus em primeiro lugar. (D) Procurar estar aprovado diante de Deus sem pecado.
( ) Isaías 26.9 ( ) Mateus 6.33 ( ) 2 Timóteo 2.15 ( ) 1 Pedro 2.2
➔Ter fome e sede de justiça é ser totalmente dependente de Deus, fazer de Jesus o seu universo!
Cristo não pode ser apenas uma parte da sua vida, Ele tem que ser toda a sua vida! Em Cl 3.1 (leia
agora) Deus deixa bem claro que devemos pensar nas coisas que são do alto, que são relativas a
Ele! Continue no caderno seguindo o exemplo, escreva aquilo que tem ocupado seus pensamentos,
faça uma comparação. No que você tem pensado mais?
Coisas do alto
Coisas terrenas
Tenho pensado muito em como ser melhor no
ministério...

Tenho pensado nas contas a pagar, nos estudos...

➔Não basta só colocar os pensamentos no alto! Precisa manter (Cl 3.2) e aumentar o interesse
pelas coisas de Deus, ter fome pela Sua Palavra, sede de agradá-Lo!!! Leia os versículos a seguir e
escreva o que mais lhe chamou a atenção, e por quê? Sl 63.1; Sl 130.6; Pv. 11.23; 1 Co 9.24-25
➔Lembra da pergunta lá do 1º passo? A de como satisfazer essa fome? Leia Jo 6.32-35 e
responda novamente se for preciso. ➔ “Você está perto de Deus o quanto deseja estar!” Isso é
uma verdade indiscutível, Jesus já pagou o preço e nos religou com o Pai. Para você estar perto
dEle basta querer! Baseando-se nisso, reflita no quanto você está perto de Deus e escreva em seu
caderno a principal lição de hoje. Em nosso cotidiano nos encontramos em situações que nos
deixam tristes e tentamos resolver por nós mesmos. Lembre: a) Você deve buscar primeiro a
justiça de Deus e não a sua (Mt 6:33); b)Jesus nos alertou que não seria fácil (Jo 16:33) mas que
devemos esperar a Sua justiça (Pv20:22); c) Ele deixará claro como a alvorada quem você é por
dentro (Sl 37:6) e nós receberemos a terra por herança (Sl 37:9) onde a justiça do Senhor durará
para sempre!!!(2Pd 3:13). 4) DECIDINDO: Não pule essa parte de jeito nenhum! Dessa vez, vou
deixar por sua conta. Analise a si mesmo e veja o que precisa ser mudado para que você demonstre
essa fome e sede de justiça e seja satisfeito. Tome decisões práticas, talvez passar mais tempo
meditando ou servir aos ministérios com mais garra. Busque a Deus intensamente!
5) COMPARTILHANDO: Faça uma oração como a do Salmo 63, falando para Deus o quanto
você quer estar com Ele, o quanto você O ama! Peça forças e sabedoria para levar adiante as suas
decisões. Leve a sério seu relacionamento com Deus! Tenha sede e fome de estar com Ele.

Quarta: Bem-aventurados os que agora choram

“Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir”. Lc 6.21b
1)ENTENDENDO: a) Quem são os ‘vocês’ do verso? b) Por que você acha que eles estão chorando?
c)Mas, e você, tem chorado? Por quê?
➔ Leia e depois comente o que mais lhe chamou a atenção: Rm 8:18; Fp 3:10 e 2Tm 2:3; 4:5.
2) MEMORIZE OU RELEMBRE: ( ) Ok!
3)TIRANDO A LIÇÃO: Podemos chorar por diversas coisas, mas, geralmente, choramos quando
nosso estado emocional está alterado. O choro a que se refere o versículo de hoje, está relacionado com
a constante inquietação que devemos sentir com a presença do pecado. Pense: Você já teve uma pedra no
sapato? Não descansamos enquanto não nos livramos dela, não é? Pois bem, a pedra no nosso sapato é o
pecado; e ser uma pessoa contrita é não se conformar com a pedra no pé – e entristecer-se com a presença
devastadora do pecado na sua vida e na vida das pessoas. Você tem alguma “pedra” no sapato? Enquanto
estivermos aqui estaremos em constante batalha entre o desejo da nossa carne versus obedecer ao Espírito
Santo, mas não devemos desanimar, nem tampouco nos acomodar. Pelo contrário, precisamos lutar sempre
para vivermos conforme a vontade de Cristo e, também, para que muitos outros tenham Cristo como
Senhor. Deus quer que você O obedeça e se abstenha dos desejos carnais que guerreiam contra sua
alma (1Pd 2:11). Ao ler Sl 51 que Davi escreveu por se arrepender do pecado com Bate-Seba, você
vai perceber muita dor e sofrimento, que poderiam ter sido evitados se o salmista tivesse levado a
Deus seu pensamento pecaminoso assim que ele lhe surgiu na mente pela primeira vez. Por isso o
cristão precisa ter um coração contrito e constantemente apresentar seus sentimentos a Deus como
primeira reação às tentações, e não pode deixar para buscar ajuda só depois do fato consumado.
Chorar o mal antes, pode nos salvar do erro pelo qual estamos sendo tentados. ➔ Agora choramos e
nos sentimos mal com a presença do mal, mas por pouco tempo, pois em breve será a volta de Cristo que
enxugará todas as nossas lágrimas e nos dará um riso sem igual.
4)DECIDINDO: ( ) Decido ter um coração contrito e apresentar diariamente a Deus seus
pecados. ( ) Decido confessar meus pensamentos pecaminosos a Deus e pedir ajuda para não
pecar. ➔ E se você já está pecando, a confissão é a única forma de libertação e restauração.
Arrependa-se, confesse e decida largar de uma vez por todas esse pecado. Tome decisões e anote
no seu caderno, converse com um amigo mais espiritual que você e peça para ser cobrado.
5) COMPARTILHANDO: Ore pelas suas decisões e peça forças para manter-se firme e resistir
as tentações. Depois faça um momento especial de louvor ao Senhor e cante: ♪♫“Se tu olhares
Senhor para dentro de mim. Nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser
transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração...”♫♪.
Quinta: Bem-aventurados por causa do Filho do homem

“Bem-aventurados serão vocês quando OS ODIAREM, EXPULSAREM E INSULTAREM, e
eliminarem o nome de vocês, como sendo mau, por causa do Filho do homem”. Lc 6.22
1)ENTENDENDO: O que você entende por “eliminarem o nome de vocês? (escreva no caderno)
➔ Existem algumas palavras no verso de hoje que estão em destaque, escreva no seu caderno de
que forma o cristão de hoje passa por cada uma dessas situações (dê um exemplo de cada uma).
2) MEMORIZE OU RELEMBRE: Hoje você pode usar uma estratégia diferente para guardar
a Palavra de Deus. ( ) Mímica. ( ) Música. ( ) Desenho.
3) TIRANDO A LIÇÃO: À primeira vista é até estranho o fato de Jesus dizer que podemos ser
felizes sendo tão perseguidos. Aceitaríamos melhor se Ele dissesse: “vocês serão bemaventurados, quando todos quiserem lhes dar presentes, lhes elogiar e andar com vocês porque
vocês andam comigo” Porém, Jesus nos diz o contrário, quando nos odiarem por pertencermos a
Ele é que teremos motivos a mais para nos alegrar. Jesus deixa claro que não seria fácil segui-Lo.
➔Leia Mt.16:25 e escreva ao menos dois exemplos de como negar a si mesmo e o que Jesus quer
dizer com “tome a sua cruz e siga-me? ➔Leia também Rm 7.24 e 1Co 9.27 e escreva como Paulo
demonstra toda sua luta para negar a si mesmo e ter controle sobre seu corpo. ➔Você também tem
lutado ou tem desistido diante de tanta dificuldade? Cite uma situação em que você venceu a luta
contra a carne e depois procure dois versículos sobre perseverar. ➔ Não se preocupe com o que os
outros vão pensar, alegre-se quando estiver sendo perseguido ou rejeitado por amor a Cristo, pois
Deus nos recompensará! Ele nos capacitará para que possamos suportar tudo.
➔A felicidade que Cristo nos dá não depende das circunstâncias. Só em Jesus podemos ser bemaventurados diante de perseguições e dificuldades. Em 2Co 12.10 Paulo escreve “Eu me
ALEGRO também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades
pelos quais passo por causa de Cristo. Porque, quando perco toda a minha força, então TENHO A
FORÇA DE CRISTO EM MIM.”( NTLH). Por termos Cristo, somos capazes de ter alegria em
meio a adversidades! Precisamos confiar no que a Palavra de Deus diz e não no que as
circunstâncias parecem dizer. Se Deus é suficiente para você, então você sempre terá o suficiente,
porque tem Deus. ➔Complete a tabela abaixo conforme o exemplo:
As circunstâncias podem dizer:
Nada está dando certo
Parece que Deus me abandonou
Não tem ninguém para me ajudar

Mas a Palavra de Deus diz:
Em Rm 8:28: Deus age em tudo para o bem dos que o amam.
Em Hb 13:5:
Isaias 41:10

Não tenho mais esperança

2Ts 2:16:

➔Deus quer filhos adultos espirituais, não crianças que só enxergam o que é visível, achando que
é mais importante ser aceito pela sociedade do que por Ele. Tudo o que se vê (luxo, dinheiro,
beleza, imoralidade) é passageiro, mas o que Deus preparou para nós é eterno. Sendo assim, vale a
pena sofrer por amor a Cristo!
4) DECIDINDO: Observe as lições que você aprendeu hoje e escreva em seu caderno pelo menos
duas decisões práticas para mudar. ( ) Fiz.
5) COMPARTILHANDO: Encerre a meditação de hoje agradecendo a Deus por nos amar ao
ponto de entregar seu próprio Filho para morrer por nós. Ele suportou aflições, perseguições e dor
por amor a nós.
Sexta: Você é bem-aventurado!

“Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois
assim os antepassados deles trataram os profetas”. Lc 6.23
1)ENTENDENDO: O versículo de hoje completa o anterior. Se lermos esta passagem na versão
VIVA, encontraremos a frase: “Alegrem-se. Sim, pulem de alegria!”. É interessante ver a ênfase
no sentimento de contentamento. Os apóstolos estavam alegres! Sabiam que havia grande
recompensa para eles e ficaram felizes por terem sido considerados dignos de sofrer pelo Nome de
Jesus (Atos 5:41). Eles olhavam para o Alto, para as coisas celestes. Eles sabiam que o melhor
ainda estava por vir. Você consegue entender isso? Você percebe que todo o sofrimento se torna
pequeno diante da glória que nos será revelada? (Rm 8.18, 2Co 4.17). A dor passa, mas a
recompensa é eterna. As bem-aventuranças descrevem o que significa ser um seguidor de Cristo;
vemos um contraste da vida que Deus quer para nós com a vida que o mundo vive, mas não
esqueça: permaneça firme na Rocha! Sofrer pelo evangelho assim como os outros santos é uma
honra. Não esqueça, nossa recompensa está no céu e é GRANDE! Responda no seu caderno: a) O
que devemos fazer quando formos perseguidos por causa do evangelho? Por quê? b) O que
significa buscar o Alto? (Col 3:1-3; Mt 6:33; Hb 12:2a c) Esperamos uma Grande recompensa!
Qual é esta recompensa? (Hb 11:16; 12:22-24; Ap 21; 22:1-5, 11-12)
2) MEMORIZE OU RELEMBRE: Finalize a semana revisando os versículos da semana e
depois memorize o verso de hoje. ( ) Ok!
3)TIRANDO A LIÇÃO: Vamos conversar sobre o “Alto’’. Diversos personagens na Bíblia
confiaram em Deus e não temeram as situações (Hb 11: Noé, Moisés, Abraão, Jacó...). Qual o
segredo deles? Fitaram os olhos em Jesus (Hb 12:2a). Eles esperaram a recompensa de Deus, a
cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus (Hb 11:10), onde não haverá mais
pranto e toda lágrima será enxugada (Ap 21:4). Viver num mundo onde o pecado reina é difícil,
mas Jesus viveu no mundo e venceu! Relacione e complete:
a)1 Pd 5:9
( ) Não se .... de testemunhar de Cristo, mas ..... os sofrimentos pelo evangelho.
b)2Co 4:17 ( ) Suporte os sofrimentos como ........................... de Cristo Jesus.
c)2 Tm 1:8 ( ) Resistam e permaneçam firmes, outros ...... também passam pelos mesmos
sofrimentos.
d)2 Tm 2:3 ( ) Nossos ....... produzem uma ......... eterna que pesa mais que todos eles. C,D,A,B
“Grande é a sua recompensa no céu”. Então o que você entende? A sua recompensa não será dada
aqui na terra e sim no céu, não é certo? Sim, mas apesar disso o Senhor Deus nos abençoa muito,
mesmo não merecendo. Por que será?
Reflita:Numa parada de ônibus, um rapaz, embora nervoso, falou sobre o evangelho, anunciando o
plano da salvação para alguns jovens que ali estavam. Ao final, os jovens disseram que não
gostavam de religião e que o assunto não os interessava. Decepcionado, o rapaz continuou a
esperar o seu ônibus, até que ouviu: “Oi, com licença, você pode me falar um pouco mais de Deus?
Eu precisava mesmo ouvir tudo aquilo. Eu estava sentado atrás de todos eles. Você não me viu,
mas tudo o que você disse foi para mim”. ➔As recompensas da nossa fé, fidelidade, obediência
e amor são recebidas naturalmente. (Sl 58:11; Pv 11:18; 13:2; 14:14, 1Co 3:8, Ef 6:8). Mas o
que isso tem a ver com o nosso verso? Não tenha medo de falar do evangelho mesmo em meio a
perseguições e falsas acusações. O mundo precisa ouvir esta verdade que nos salvou e mudou
nossas vidas. Focalize o céu. Lembre-se que cada alma salva é uma pedrinha na sua coroa. Você
não vai perder a chance de aumentar sua recompensa, não é?
4) DECIDINDO: É muito difícil ver a “vida desmoronar” e ainda permanecer fiel e contente,
mas a nossa esperança não está só nessa vida (1 Co 15:19). Lembre-se também de que nós
merecemos a morte, mas que por misericórdia e graça Divina, Deus nos aceitou em Sua família.
( ) Decido que sempre que estiver triste, vou me lembrar que tenho a Salvação. ( ) Decido que
nada vai tirar a felicidade que Jesus me deu. ( ) Decido que minha alegria e prioridades são a
presença e a alegria de Deus. ( ) Decido me comportar como um bem-aventurado e não como um
derrotado pelo mundo.
5)COMPARTILHANDO: Ore entregando suas decisões e agradeça a Jesus por nos abençoar
com tão grande recompensa!
(Outras meditações e informações:www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

