Segunda-feira - Tema: SOLDADO DE CRISTO
“Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. / Nenhum soldado se
deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou”. (2
Timóteo 2:3,4)
1)ENTENDENDO: No versículo de hoje fala 3 características importantes de um bom soldado.
Pesquise os sinônimos das palavras:
a)Suportar ...............................................................................................................................................
b)Envolver ..............................................................................................................................................
c)Agradar.................................................................................................................................................
Para a palavra “soldado” temos alguns sinônimos: lutador, guerreiro, combatente. Agora
reescreva o versículo de hoje em seu caderno de meditação, trocando as palavras em destaque por
seus sinônimos. Para você o que significa “Não se deixar envolver pelos negócios da vida civil”?
..................................................................................................................................................................
2) MEMORIZANDO: Você será um bom soldado e agradará seu Senhor se conhecer a Sua
vontade, por isso vamos decorar o versículo agora. ( ) Ok!
3)TIRANDO A LIÇÃO: Na minha infância, constantemente passava na televisão filmes sobre
soldados na guerra do Vietnã. Esses filmes geralmente tratavam de soldados que eram
estrangeiros em uma terra hostil. Treinados para sobreviver a uma selva densa, fome, frio e ao
medo. Esses homens suportavam muito sofrimento, mas não abandonavam a sua missão. As
vezes eles se pegavam olhando fotos de seus familiares, e sentiam vontade de voltar para casa,
mas não se deixavam envolver pela vida que tinham antes da guerra e se mantinham focados para
que o ataque repentino do inimigo não os matasse. No final cumpriam a sua missão e haviam
agradado seu comandante superior. Reparou nas similaridades entre um soldado e um cristão?
Também somos soldados, Soldados de Cristo. Observe: a) Jesus nos falou que teríamos aflições
(João 16:33) e devemos suportá-los assim como Ele suportou. b) Não devemos nos deixar
envolver pelas coisas desse mundo como prazeres e preocupações. Devemos procurar as coisas
do alto, (Colossenses 3:1-2). c). E por fim, devemos agradar ao nosso Comandante através de
nossa vida, com a nossa obediência (Salmos 40:8). A vida do cristão é uma luta constante e o
inimigo está sempre ao redor (1Pedro 5:8) esperando uma oportunidade para nos derrotar, e, por
essa razão, Paulo nos compara a soldados. Deus nos deixou um mandamento: “Não fui eu que lhe
ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus,
estará com você por onde você andar". (Josué 1:9).
4)DECIDINDO: Não pule essa etapa, ponha em prática o que Deus lhe ensinou hoje: ( )
Decido que sempre que eu ficar desanimado por conta das dificuldades farei um pequena oração
pedindo forças de Deus para continuar firme como bom soldado de Cristo. ( ) Decido que vou
me planejar e fazer a minha meditação todos os dias essa semana e não deixarei nada me

atrapalhar. ( ) Decido que vou analisar minhas prioridades observando se estou deixando me
envolver com o mundo.
( ) Outra decisão:.....................................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Deus nos dá a ordem para sermos fortes e corajosos
(Js1:9), e também nos fala que estará conosco quando enfrentamos qualquer dificuldade. Lembrese que seu Deus está com você, ore agradecendo por Seu amor, Seu cuidado e pelo aprendizado
de hoje.
Terça-feira – Tema: ATLETA DE CRISTO
“Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo
com as regras.” (2 Timóteo 2:5)
1) ENTENDENDO: Para entender melhor o contexto desse versículo leia 2 Tm 2:3-5. ( ) Li.
Segundo o dicionário, a palavra atleta significa: Pessoa que se exercitava na luta, para combater
nos jogos solenes, na Grécia e em Roma. O atleta só recebe a recompensa se competir segundo as
normas. Ele pode ter um desempenho superior aos demais competidores, mas, se não correr
segundo as normas, será inevitavelmente desqualificado. Leia as passagens e responda:
a) Por quem estamos competindo? (1 Co 9:23; At 20:24) ..................................................................
b) Qual a nossa coroa? (1 Co 9:24-25; Ap 2:10) ..................................................................................
2) MEMORIZANDO: Para ser um bom atleta é exigido um treinamento árduo. Com o atleta de
Deus não é diferente, então exercite sua mente e guarde no seu coração o versículo de hoje.
Depois de memorizar fale para alguém do seu grupo de amigos. ( ) Memorizei e falei.
3) TIRANDO A LIÇÃO: O atleta é uma pessoa disciplinada. Ele cuida do seu corpo, saúde,
descanso, exercício e alimentação. Sua autodisciplina é fundamental para o sucesso da
competição. Kobe Bryant foi um grande atleta – ele conquistou duas medalhas de ouro nas
Olimpíadas, foi cinco vezes campeão na NBA, e atribuiu seu sucesso a um treinamento rigoroso.
Certa vez ele disse: “No jogo parece que estou calmo e frio. Na verdade, é porque fiz milhares de
vezes antes, é apenas mais uma vez”. Até seus companheiros de equipe se sentiam pressionados
pelo esforço dele. Kobe Bryant lutava constantemente para ser melhor que seus adversários e
superar a si mesmo também. Como filhos de Deus somos atletas também, mas nossos adversários
são as forças das trevas de Satanás e nossa própria natureza pecaminosa. Nosso adversário é sujo
e coloca várias tentações e armadilhas em nosso caminho. Enquanto Kobe se esforçava para
vencer seus adversários e ganhar um prêmio que a ferrugem um dia iria destruir, Jesus nos chama
para vencer as trevas e ganhar um prêmio que dura para sempre. Agora, preencha e veja as
características de um atleta de Cristo:
a) ................................................... da Palavra e não somente ouvinte (Tg 1:22);
b) Como filho ................... não se deixe amoldar por seus maus desejos (1 Pd 1:14);
c) Cumpra ....................................... a Palavra do Senhor (Js 1:8);
d) O atleta disciplinado, chama Jesus de .................................... e faz o que Ele manda (Lc 6:46).
4)TIRANDO A LIÇÃO: ( ) Decido, como um bom atleta de Cristo, ter disciplina e decorar
todos os versículos dessa semana. ( ) Decido ficar sem o uso de celular por ................ e
dedicarei esse tempo para memorização.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Compartilhe com Deus suas decisões. Não
desista, seja disciplinado e foque em Jesus!
Quarta -feira – Tema: LAVRADOR DE CRISTO
“O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da
colheita.” (2 Timóteo 2.6)

1)ENTENDENDO: Você sabe o significado da palavra lavrador? O dicionário Aurélio diz o
seguinte: “(ô) sm. Aquele que trabalha na lavoura, como proprietário ou como empregado;
agricultor”. Mas para você, o que é ser um lavrador do Reino de Deus? Escreva com suas
palavras ......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
De acordo com o versículo de hoje como o lavrador deve trabalhar? Explique:
..................................................................................................................................................................
2)MEMORIZANDO: O versículo de hoje está fácil e vamos fazer de um jeito diferente.
Circule os verbos do versículo e repita-os até memorizá-los. Depois, tente memorizar o versículo
todo. Por já ter memorizado os verbos, o restante ficará mais fácil. Repita-o até conseguir
memorizar completamente! Não pule esta etapa! ( ) Fiz.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Apesar das várias definições para a palavra lavrador, você ainda pode
estar se perguntando “afinal, o que é ser um lavrador do Reino de Deus?”. Lavrar a terra é uma
das principais funções do lavrador, ele cuida, trata e prepara o solo para receber novas sementes,
cuida das plantas doentes de forma que possam ficar saudáveis novamente. No Reino de Deus,
nós devemos agir como lavradores, capazes de cuidar do próximo, orando, prestando ajuda. Leia
Pv 28.19, lá diz que a pessoa que lavra a sua terra terá ................................ Em Tg 5.7 diz que o
lavrador deve ter ................................... Quando você investir na vida um irmão, não o faça
visando retorno. Leia Rm 13.8 e diga o que devemos aos outros ...................................... O
principal objetivo de todo cristão deve ser plantar a semente da Palavra de Deus no coração das
pessoas, como também falar do Seu amor, cuidado e o mais importante: do plano da salvação (At.
20:24b).
Plantar é um ato de fé, onde o filho de Deus está sempre plantando com pequenos gestos: com
uma carona amiga, uma ajuda financeira, uma oração ou uma palavra de ânimo ou evangelizando
alguém, seja com evangelismo puro ou dando um bom testemunho onde quer que estiver e assim
deixar uma semente na vida de alguém.
E você, tem se esforçado para ser um bom lavrador do Reino de Deus?
4)DECIDINDO: Chegou a hora de colocar em prática o que aprendeu.
( ) Decido amar um irmão ou irmã esta semana de uma forma prática (oferecer uma carona
amiga, comprar um lanche, perguntar se precisa de algo em casa e que eu possa ajudar de
alguma forma). ( ) Decido fazer uma lista com nomes de pessoas que eu sei que precisam
ouvir sobre o amor de Jesus e irei falar sobre isso com elas o mais rápido possível. ( ) Decido
dar um bolo/lanche de presente para uma família amiga e orar por eles.
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Compartilhe com o Senhor as suas decisões em
oração. Peça à Deus que possa praticar as decisões que tomou e não as esquecer no dia
seguinte.
Quinta-feira – Tema: OPERÁRIO DE CRISTO
“Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e
que maneja corretamente a palavra da verdade.” (2 Tm 2:15)
1)ENTENDENDO: Leia o versículo de hoje em outras duas versões. ( ) Li. Quais são as 3
qualidades que o obreiro (operário) deve possuir?
Qualidade1: ....................................................................................................................................
Qualidade 2: ...................................................................................................................................
Qualidade 3: ...................................................................................................................................
2)MEMORIZANDO: Esse passo não se deve deixar depois. Então, depois de decorar o
versículo de hoje por completo, preencha abaixo nos espaços.

............................... apresentar-se a Deus .........................., como.........................
que não tem do que se ....................................... e que...........................................
a palavra da verdade. 2 Tm 2:15. ( ) Consegui
3)TIRANDO A LIÇÃO: O operário aprovado é aquele que antes de tudo ama a Deus e Sua
Palavra e quer oferecer o seu melhor no Reino. Primeiramente, “aprovado” vem do grego
“dokimos” fazendo referência ao mundo antigo que não possuiu sistemas bancários e o único
dinheiro eram as moedas de variados tipos metálicos. Os “dokimos”(aprovados) eram homens
íntegros, que não aceitavam dinheiro falsificado. Da mesma forma Deus quer que você não só
construa uma obra, mas que seja a melhor obra possível, uma obra que no final seja aprovada
por Ele. Leia os versículos a seguir e escreva uma lição pessoal:
Ec 9:10 ...........................................................................................................................................
Lc 12:35-38 ....................................................................................................................................
1 Co 10:31 ......................................................................................................................................
Cl 3:23-24 ......................................................................................................................................
Hb 6:10-12 .....................................................................................................................................
4)DECIDINDO: Agora faça uma decisão para colocar em prática as qualidades que
aprendemos hoje.
➔Aprovado diante de Deus: ( ) Decido ser fiel a Deus no meu trabalho (escola / casa) e
obedecer as minhas autoridades. ( ) Decido dar o melhor no ministério que estou inscrito. (
) Decido me inscrever em um ministério.
➔Que não tem do que se envergonhar: ( ) Preciso consertar esta parte da minha vida para
poder não me envergonhar de nada: ...........................................................................................
( ) Decido confessar ao meu líder essa dificuldade .................................................... e pedir
ajuda para não cair novamente.
➔Maneja a Palavra da verdade: ( ) Lerei o livro de 2 Timóteo até a próxima semana. ( )
Decido memorizar os versículos das meditações sem dar desculpas.
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Entregue as suas decisões a Deus e peça a Ele te
ajudar a cumpri-las. Deus seja louvado.
Sexta-feira - Tema: SERVO DE CRISTO
“Ao servo do Senhor não convém brigar mas, sim, ser amável para com todos, apto para
ensinar, paciente.” (2 Timóteo 2:24)
1) ENTENDENDO: Essa semana aprendemos sobre as cinco profissões do filho de Deus.
Ele deve ser um bom soldado, atleta, lavrador, operário, e hoje, aprenderemos a qualidade do
SERVO. Agora, leia Provérbios 4:2, compare com o versículo de hoje e responda:
a)Qual a qualidade do ensino de Deus para o seu servo? ..........................................................
b)O que você deve fazer?............................................................................................................
c)Quais as qualidades do servo que escolhe seguir as instruções de Deus?
.....................................................................................................................................................
Muito bem! Agora que você entendeu a vontade de Deus, escrita nesta carta pelo apóstolo
Paulo à Timóteo, considerado seu amado filho (2 Tm 1:2). Imagine-se como uma autoridade
de Deus que ensina com sabedoria, um pai ou uma mãe e escreva o versículo de hoje como
se estivesse explicando para o seu filho(a) amado (a):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2) MEMORIZANDO: “Tenho prazer nos teus mandamentos; eu os amo.” (Sl 119: 47).
Existem muitas coisas que nos geram prazer e alegria. Memorize o versículo de hoje como

uma necessidade que não pode ser deixada para depois. Após a memorização, compartilhe o
versículo com 2 pessoas do seu grupo pequeno. ( ) Compartilhei com meu GA!
3) TIRANDO A LIÇÃO: Aprendendo mais: A palavra “servo” parece no Novo Testamento
132 vezes. O significado da palavra no Novo Testamento grego mais usada é δουλος (doulos)
que vem da palavra δεω (deo) que significada “atar um laço, prender, atar, prender com
cadeias, lançar em cadeias.” A palavra δουλος (doulos), então, significa “escravo, servo,
homem de condição servil, alguém que se rende à vontade de outro; aqueles cujo serviço é
aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens. Assim, δουλος
(doulos) é a palavra comum para escravo, alguém que está permanentemente em servidão,
em sujeição a um mestre. Com isso, aprendemos que o servo está sempre disposto a servir ao
seu Senhor, ele é capaz de deixar o controle da sua vida, e isso inclui as suas emoções, nas
mãos de Deus. Além disso, ele tem a capacidade de decidir ser amável, apto para ensinar e
paciente.
➔ Leia os versículos a seguir e escreva as lições que você aprendeu. Pv 1:8, 3:28, 4:13, 7:2,
16:23,
19:20,
Mt.
20:26-28,
Fp.
3:12-14,
2
Tm.
1:7
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
➔Lembre-se, o servo quando vê uma necessidade, ele a agarra. Quando as oportunidades
aparecem, ele toma uma atitude imediatamente, não deixa para o outro fazer. Deus tratará
cada um de acordo com seu procedimento! (Rm. 2:6-8).
5) DECIDINDO: Escolha não ser um crente morno (Ap. 3: 15-16), e faça decisões de mudança
de forma emergencial. Seja como Eleazar (2 Sm.23: 9-10), que não recuou diante da batalha, mas
se manteve em posição, fez um compromisso e não desistiu. ➔Decido:
( ) Terminar bem essa rodada do SENIB para aprender e ensinar; ( ) Meditar com alguém do
meu grupo pequeno que aceitou Jesus recentemente; ( ) Pedir perdão de Deus nessa área que
estou falhando ........................................................................................................................................
( ) Outra decisão pessoal: .......................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Entregue ao Senhor Jesus as suas decisões. Tire um
momento para orar de joelhos. Que a sua oração seja como de Davi: “Bendito seja o Senhor, a
minha Rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha.”
(Sl. 144:1).
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

