Segunda-feira - Tema: Convicção
“Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais
tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu.” (2 Timóteo 3:14)
1)ENTENDENDO: Essa semana o nosso estudo será sobre convicção. Deus nos
mostra através de Sua Palavra que Ele quer que sejamos pessoas de
convicções, que tenhamos valores baseados na Bíblia - valores em que
acreditamos e não abrimos mão. Você se considera uma pessoa convicta? ( )
Sim. ( ) Não. Responda:
a) O que você entende por convicção:
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
b) Quais são as suas convicções?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
c) Você já foi julgado pelas suas convicções?
..............................................................................................................................
Em alguns dicionários podemos encontrar a definição de convicção: Opinião
obstinada sobre alguma coisa; certeza; convencimento. Crença, opinião
arraigada. Crer absolutamente naquilo que acredita. Percebeu que a convicção
está ligada diretamente com a nossa fé? A convicção faz parte do ato de crer. Como
observamos no versículo de hoje, convicção é permanecer nas coisas que
aprendemos pela Palavra de Deus. Independente do lugar ou da situação
precisamos ter o mesmo modo de agir - nada de se adaptar ao padrão do mundo
para agradar os outros (Rm 12:2).
2) MEMORIZANDO: Só podemos ser convictos em algo, se conhecermos
profundamente. Por isso guarde a Palavra do Senhor em seu coração.
Preencha após ter memorizado:
“Quanto a _______, porém, ___________ nas ___________ que
__________ e das _______
_____ ____________, pois ________
________ de quem o ________________.” (2 ____________ 3:____)
3)TIRANDO A LIÇÃO: Alguma vez você já passou por uma situação em
que alguém lhe fez uma pergunta e você respondeu no mesmo instante, sem
nem mesmo pensar muito a respeito? Pois é, isso se chama convicção. Você
estava tão certo da resposta, tão convicto, que respondeu rapidamente. Da
mesma forma, precisamos ter convicção da nossa fé e daquilo que Deus nos
ensina na Sua Palavra. Isto é, a certeza de que somos filhos de Deus, que
somos pecadores, que Cristo morreu por nós e agora somos salvos, entre
outras coisas. Convicção está relacionado a fé, ambas têm o sentido de crer

em algo fervorosamente, sem duvidar. A Bíblia diz em 1 Pedro 3:15 que
devemos estar sempre prontos para responder a qualquer um que perguntar
qual a razão da nossa esperança. Você está preparado para isso? Se alguém lhe
fizer essa pergunta hoje, você saberia responder? Caso não, busque aprender
mais, pois quando não temos convicções firmadas na Palavra de Deus, fica
fácil sermos levados por todo vento de doutrina.
Para aprender mais: Leia os versículos a seguir e os relacione com a coluna
da direita onde mostramos algumas áreas da nossa vida que precisamos ter
convicção.
a)
Mateus 5:37
( ) Convicção da nossa fé.
b)
Hebreus 11:6 ( ) Convicção que Jesus
voltará
c)
Gênesis 1:27
(
) Convicção da
Honestidade.
d)
Efésios 2:8
( ) Convicção das nossas
palavras.
e)
1
( ) Convicção da nossa
Tessalonicenses 4:16-17
salvação pela graça de
Deus.
f)
Provérbios
( ) Convicção de gênero.
11:1
4)DECIDINDO: Ter convicções inabaláveis nos dias de hoje pode até ser
difícil, mas Deus diz que nós podemos e devemos ter. ( ) Decido ter minhas
convicções firmadas na Palavra de Deus, pois ela é 100% verdade.
( ) Decido estar pronto para responder a qualquer um que perguntar qual a
razão da minha fé.
( ) 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 ou tentação. Lembre-se que seu Deus está com
você, ore agradecendo por Seu amor, Seu cuidado e pelo aprendizado de hoje.
Resposta: b, e, f, a, d, c

Terça-feira - Tema: Convicção nas tentações
“Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra o meu
Deus?” (Gênesis 39:9c)
1)ENTENDENDO: As nossas convicções refletem em nossa fidelidade em
Deus (Salmos 18:25), na obediência à Sua Palavra, em nossa conduta e em
várias partes da nossa vida. Hoje vamos analisar a importância das convicções
diante das tentações. Um dos exemplos que temos na Bíblia sobre convicção
diante de uma tentação é José. Leia Gênesis 39 e responda:
a) Quem era José? Para onde foi levado? ..........................................................
b) Quem era Potifar? ...........................................................................................
c) O que você entende por “O Senhor estava com José”? ..................................
..............................................................................................................................
d) O que aconteceu para José ser jogado na prisão?............................................
..............................................................................................................................

e) Como você pode perceber que o Senhor está com você? ..............................
..............................................................................................................................
2)MEMORIZANDO: A maior influência que você deve permitir na sua vida
é a influência da Palavra de Deus. Decore o versículo de hoje para ter a
Palavra guardada no coração e assim saber o que fazer diante de uma tentação.
Está fácil. Não pule esse passo. ( ) Memorizei.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Um jovem estava em seu trabalho fazendo suas
atividades do dia a dia. Seu chefe pede para ele assinar uns documentos da
empresa e ele precisava colocar valores irregulares. A empresa estava tendo
uma visita de fiscais e para não acontecer nada com o chefe e com a empresa
era necessária essa certificação com valores desonestos. O jovem para e
pensa: -“Se eu assinar esse documento vou estar desobedecendo a Deus e seu
eu não assinar posso perder meu emprego”. Nesse mesmo instante o jovem
decidiu que não ia renunciar a sua convicção e não assinou os documentos,
pois ele decidiu agradar a Deus! Ele continuou com suas convicções e com
seu emprego. O chefe reconheceu que era melhor ter um funcionário honesto
do que um que se permite ser corrompido. E você? Você iria ceder à tentação?
Seja como José e o jovem que não negaram suas convicções e não caíram nas
suas tentações, pois queriam agradar a Deus.
Para entender mais: Leia os versículos a seguir e escreva uma lição para cada
um:
1 Cr 10:13: ..........................................................................................................
Pv 1:10: ..............................................................................................................
Hb 2:18: ..............................................................................................................
Tg 1:12-14: .........................................................................................................
4)DECIDINDO: ( ) Decido que não vou abrir mão das minhas convicções
nas dificuldades.( ) Decido me manter firme quando for tentado. ( ) Outra
decisão: .............................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre compartilhando com Deus
suas decisões e peça para se manter firme e ter convicção nas tentações e
dificuldades do dia a dia.
Quarta-feira – Tema: Convicção nas promessas de Deus
“Por isso não abram mão da confiança que vocês têm; ela será ricamente
recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem
feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu.”
Hebreus 10:35-36
1)ENTENDENDO: Outra área que precisamos ter convicção é nas promessas
de Deus, ou seja, crer absolutamente naquilo que Deus promete.
a) O que você entende por “não abrir mão”? ..................................................
..............................................................................................................................
b) Que coisas você “não abriria mão”? ...............................................................
c) Que características você definiria uma pessoa perseverante? ........................
..............................................................................................................................
O versículo de hoje nos encoraja a permanecermos firmes e a nunca renunciar
ou desistir do Senhor e de Suas promessas, embora enfrentemos dificuldades,
frustrações e perseguições. Os cristãos do primeiro século foram pressionados

a retrocederem e desistirem de sua caminhada com Cristo. Muitos deles foram
encarcerados e tiveram seus bens tomados por terem as suas convicções
consideradas contrárias aos das autoridades, e mesmo assim persistiram. Eles
suportaram além do que eram capazes por Cristo, porque tinham a firme
convicção nas promessas daquele que é fiel. Leia os versículos a seguir e
escreva uma lição pessoal ligando ao tema de hoje:
Salmos 34:9-10 ..................................................................................................
Isaías 26:3 ...........................................................................................................
Mateus 6:33 .........................................................................................................
Marcos 8:36-38 ...................................................................................................
Filipenses 4:19 ....................................................................................................
Tiago 1:5 .............................................................................................................
1 João 2:25 ..........................................................................................................
1 João 1:9 ............................................................................................................
Quantas promessas Ele nos faz! O Senhor é fiel em Sua palavra e as Suas
promessas jamais falharam e jamais falharão (1 Reis 8:59). Lembre-se sempre
disso, Ele nunca esquecerá de você, Ele tem promessas para a sua vida e
deseja que todas elas se cumpram, por isso persevere!
2)MEMORIZANDO: Para ser um cristão convicto que não abre mão da sua
fé mesmo em momentos difíceis, é preciso que você guarde a Palavra no
coração para que permaneça inabalável. Então decore o versículo de hoje em
forma de música e mande para um(a) amigo(a) do seu GA. ( )Decorei (
)Enviei para:...........................................
3)TIRANDO A LIÇÃO: Na Romênia, um homem dizia sempre ao filho: “Haja o que houver, eu sempre estarei a seu lado!”. Houve, nesta época um
terremoto de grande intensidade. Na hora do tremor o homem, que estava em
uma estrada, correu para casa e verificou que sua esposa estava bem, mas seu
filho tinha ido para a escola. Correu para lá e a encontrou totalmente
destruída. Não restava uma única parede de pé. Tomado de uma enorme
tristeza, ficou ali recordando o filho e sua promessa não cumprida: “- Haja o
que houver, eu estarei sempre ao seu lado". Seu coração estava apertado, e
apenas conseguia ver a destruição. Mentalmente, percorreu inúmeras vezes o
trajeto que fazia diariamente segurando a mão do filho. Resolveu então, fazer
em cima dos escombros o mesmo trajeto. Portão... Portas... Corredor.... Virou
à direita...E parou em frente ao que deveria ser a porta da sala em que seu
filho estudava. Nada! Apenas uma pilha de material destruído. Nem ao menos
um pedaço de alguma coisa que lembrasse a classe. Olhava para todos os
lados. Tudo destruído. Ficou desolado. Mas continuava a ouvir sua promessa:
“- Haja o que houver, eu sempre estarei a seu lado!”. Começou a cavar com as
mãos. Enquanto fazia aquilo chegaram outros pais, que embora bemintencionados, e desolados, tentavam afastá-lo de lá dizendo: “- Vá para casa.
Não adianta, não sobrou ninguém.” Ele retrucava: “- Você vai me ajudar?”
Mas ninguém ajudava, e aos poucos, todos se afastavam. Chegaram os
policiais, que também tentaram retirá-lo dali, pois viam que não havia chance
de ter sobrado ninguém com vida. A única coisa que o homem dizia para as
pessoas que tentavam retirá-lo de lá era: “-Você vai me ajudar?” Ele trabalhou

quase sem descanso, apenas com pequenos intervalos. Já exausto, dizia a si
mesmo que precisava saber se seu filho estava vivo ou morto. Até que ao
afastar uma enorme pedra, sempre chamando pelo filho, ouviu: “-Pai.... Estou
aqui!” Feliz, o homem fazia força para abrir um vão maior e perguntou: “Tem mais alguém com você? ” “-Sim, dos 36 da classe, 14 estão comigo,
estamos presos em um vão entre dois pilares. Estamos todos bem. Pai, eu falei
para eles: “|Vocês podem ficar sossegados, pois meu pai vai nos achar. Eles
não acreditavam, mas eu dizia a toda hora.... Haja o que houver, meu pai
estará sempre a meu lado!” “-Vamos, abaixe-se e tente sair por este buraco”,
disse o pai. “-Não Pai! Deixe os outros saírem primeiro.... Eu sei que haja o
que houver... Você estará me esperando!” (Texto extraído da internet).
Precisamos perseverar em nossas convicções e nos lembrar das promessas de
Deus, a Sua Palavra é de confiança e por meio dela somos encorajados. Ele
espera que permaneçamos fiéis e inabaláveis até o fim em nossa caminhada,
vivendo de modo exemplar e motivando nossos irmãos a não desistirem (Mt
5:14-16; Hb 10:24). Reflita: Como está a qualidade da sua caminhada cristã?
Como suas atitudes e decisões refletem na sua eternidade e na eternidade das
pessoas próximas a você? De que maneira seus relacionamentos podem
confirmar que você está caminhando bem? Talvez você até já entendeu que
deve permanecer firme mesmo que esteja sendo tentado a desistir. Para
entender melhor, ligue as convicções de um verdadeiro cristão com seu
respectivo versículo (leia todas as referências). Siga o exemplo:
Sexo fora do casamento é pecado. (a)
(1)
1Ts5:1213/Rm13:1-2
Desonestidade desagrada a Deus. (b)
(2)
Pv20:23/Sl
112:5
Nossos olhos devem ser santos. (c)
(3)
Hb13:4/1Co6:18
Não devo me ausentar da congregação. (d)
(4) Sl119:9-16
Respeito às autoridades e aos líderes. (e)
(5)
1Co12:27/Hb10:25
Meditar, orar e ler as Escrituras é
(6) Mt 6:22/Jó31:1
crucial no meu relacionamento com Deus. (f)
Pertencemos a Cristo e fomos comprados por um alto preço, por isso não
podemos negociar nossos valores e nossa fé com esse mundo em que a
verdade é distorcida e os valores estão sempre em mudança. Então lembre-se
de que mais o importante na vida de um cristão convicto é estar agradando
antes a Deus do que aos homens e como aprendemos na meditação de ontem
com a vida de José que não abriu mão de seus valores e foi honrado por Deus,
ore para que você também continue firme e inabalável Naquele que é a
Verdade pois Ele não demora em cumprir o que promete!
4) DECIDINDO: Uma pessoa de convicção pode fazer uma diferença
extraordinária assim como Daniel que não deixou de orar todos os dias e nem

se escondeu após o decreto do rei. Você também foi chamado por Deus para
fazer a diferença nesta geração de ímpios que acreditam apenas no que
convém, então decida ser um cristão convicto agora! ( )Decido obedecer
antes a Deus do que aos homens. ( )Decido meditar com qualidade para
desenvolver um relacionamento com Deus e assim ser um cristão mais
convicto. ( )Decido fazer uma lista de 10 convicções do verdadeiro cristão
com versículos e anexar em lugar visível. ( ) Outra decisão: ...........................
..............................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore agradecendo a Deus por ter
liberdade de pregar Sua Palavra e de cultuá-Lo. Peça discernimento para
cumprir suas decisões e para que confie sempre em Suas promessas tendo a
certeza de que em Cristo o que nos aguarda é melhor do que tudo que temos
vivido e conquistado nessa vida. Após orar, louve ao Senhor com a música
“Persevera”- Raiff Matos. (https://youtu.be/hKRPPc_wUUI)
Gabarito:1-e; 2-b; 3-a; 4-f; 5-d; 6-c

Quinta-feira – Tema: Convicção na adversidade
"Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força"
Provérbios 24:10
(Se for possível leia esse versículo em pelo menos outras duas versões)
1) ENTENDENDO: Reescreva o texto trocando as palavras destacadas por
outras com sentido parecido (sinônimos), se necessário utilize um dicionário:
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Seguir Jesus nem sempre é fácil, ainda mais em meio as dificuldades, porém,
quando você tem uma forte convicção sobre algo, acaba assumindo a postura
de não se importar em pagar o preço. Por causa de suas convicções você não
recuará diante de nada. Em tempos difíceis, temos a oportunidade de
abandonar Jesus ou continuar crendo nEle, tendo a convicção de que Ele está
no controle. Permanecendo convicto veremos que no final tudo resultará em
bem, e se você é realmente filho de Deus isso é uma realidade! (Rm 8:38). Se
você desanimar no dia da adversidade – a consequência é a incapacidade de
suportar sofrimentos; e como o versículo diz, uma força pequena/limitada –
que no hebraico, também pode ser estreito. O sentido é: este é um sinal de
que você tem pouca força ou coragem cristã, pois isso é mais percebido na
adversidade. (Adaptação do Comentário Bíblico de Joseph Benson).
2) MEMORIZANDO: Convicção é uma virtude que precisa estar presente
na vida de todo cristão. Não pule este passo! ( ) Memorizei.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Na Bíblia temos ótimos exemplos de pessoas que
estavam convictas sobre o que Deus é. O primeiro exemplo é Jó – ele sabia
que Deus estava no trono e controle total, e ele nunca perdeu a fé no Senhor
mesmo nas circunstâncias mais dolorosas que viveu. Paulo indo à Roma, no
meio de uma violenta tempestade, num barco onde os tripulantes em nada
tinham controle, ainda sim apegou-se firmemente ao que Deus tinha dito
através de um anjo (At 27:20-26). José era um homem convicto, quando

tentado a fazer sexo com a mulher de Potifar, disse que não poderia pecar
contra o seu Deus. Que homem de convicção! Pesquise a história de um
personagem bíblico que demonstrou ter convicção na sua vida, após pesquisar
escreva um resumo aqui e tire lições para a sua vida.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
A certeza de que Deus fará o melhor, e que os Seus planos são maiores e
melhores que os nossos, nos dá confiança para vencer as lutas e tempestades
que enfrentamos.
Passagem
Lição
Como você está
bíblica
nessa área?
Tg 1:2-4
( ) ruim ( ) bom ( )
ótimo
Gl 6:9
( ) ruim ( ) bom ( )
ótimo
Rm 5:3-5
( ) ruim ( ) bom ( )
ótimo
Pv 17:3
( ) ruim ( ) bom (
)/ ótimo
4)DECIDINDO: Meditar sem tomar decisões práticas para a nossa vida não
traz mudanças, precisamos decidir o que vamos fazer nas situações
complicadas antes que elas aconteçam. Precisamos ter convicções bem
firmadas para quando formos tentados, possamos agradar a Deus e não aos
desejos da nossa carne. Tome uma decisão prática. ( )Eu decido
..............................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Agora é o momento de falar com
Deus sobre as suas dificuldades, suas áreas de tentação.
Sexta-feira – Tema: Convicção nos bons momentos
“O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das
tuas veredas.” Salmos 44:18 (RA)
1)ENTENDENDO: O salmista nos mostra uma perspectiva de perseverança,
aonde o voltar atrás não foi uma de suas atitudes, nem ao menos desviar-se.
Escreva o significado de veredas:
..............................................................................................................................
Se ele manteve a guarda diante das adversidades, das tentações e confiou nas
promessas de Deus, o seu estado final foi bom. Ele faz uma reflexão sobre o
que passou e venceu de modo inabalável. Na meditação de hoje vamos ver
que essa convicção é um estado a se manter em todos os momentos, até nos
mais felizes, onde tudo parece estar sob controle.
2)MEMORIZANDO: Sabe o que lhe torna inabalável após uma meditação?
Certamente é a Palavra de Deus que ficou guardada junto a você, memorize
essa verdade de Deus. ( ) Memorizei.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração
(Mt 6:21); muitos são os tesouros modernos, e quando perguntamos a jovens e

adultos, as respostas mais comuns são: bens materiais, riqueza,
reconhecimento, chegar ao mais alto cargo da empresa, passar no vestibular,
abrir um negócio, casar-se, viajar. E após localizarmos onde está a riqueza,
encontramos o coração, que estará focado nisso – em adquirir os tesouros!
Com a dedicação do coração encontramos o tempo gasto naquilo que é
prioridade - o seu esforço, o uso das habilidades, os pensamentos, o
investimento monetário (dinheiro). Esse investimento envolve nosso físico e
emocional. Percebe que todas essas riquezas têm prazo de validade? Elas só
duram na terra. E mais ainda, quando o salmista falou no coração que voltou
para trás, certamente são esses “tesouros” que ficaram no caminho e ele não se
desviou com seus passos. O Salmo 44 foi escrito em nome da nação de Israel,
que clamava a Deus por misericórdia, e estes eram aqueles que tinham o favor
de Deus, pois não o haviam abandonado. O que não foi o caso do restante do
povo que ao se deparar com os tesouros dessa terra, se prenderam a eles, e
deixaram o Senhor de lado, passaram a viver bons momentos e então
esfriaram. (Jr 2:6-8) Em situações de fartura e conquistas, o pensamento que
vem em mente é: “Eu que consegui isso, por mérito próprio, não preciso de
Deus, na verdade já tenho o que preciso, e vou atrás de mais dessas riquezas”.
Não sabe que este é um desejo enganoso, fruto de uma convicção fraca que
leva a morte. Liste as cinco principais prioridades em que você quer dedicar
seu coração.
Prioridade
Como farei isso ser minha prioridade.

Mantenha essas convicções em mente, para que em situações de paz não haja
turbulência em reconhecer Deus como prioridade e mantenedor da sua vida.
4)DECIDINDO: ( ) Decido cortar pela raiz o que me afasta de Deus em
momentos de paz. ( ) Decido parar de me desviar quando tudo vai bem, pois
o castigo do que é morno e inconstante é a morte. ( ) Decido ser fiel tanto nos
momentos de aflição quanto nos momentos de vitória, e com isso vou parar de
fazer essas atitudes ................................................ e pedir cobrança do meu
líder de GA. ( ) Eu decido ................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Reserve no mínimo cinco minutos a
sós com o Senhor e peça forças para se manter inabalável diante das tentações,
das adversidades, e de momentos bons em que você pode estar esfriando.

