Segunda-feira - 1ª Prioridade: A comunhão vem antes da adoração!
“Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que
seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro
reconciliar-se com seu irmão; depois volte e apresente sua oferta.” (Mateus 5:23-24).
1)ENTENDENDO: O versículo diz que você deve deixar sua oferta se você tiver algo contra
alguém ou se alguém tem algo contra você? ........................... Exatamente! Se algum irmão
estiver magoado conosco e isso nos for revelado, devemos procurar o perdão. Se alguém tem
algo contra você, então devemos deixar de ofertar? ( ) Sim. ( ) Não. Deus diz que devemos
deixar momentaneamente e ir nos reconciliar, para em seguida voltar para apresentar a
oferta. Não devemos deixar de ofertar por causa da ofensa, temos que pedir perdão e voltar a
ofertar. Em 1 João 4:20 podemos entender que amamos a Deus amando as pessoas,
simplesmente pelo fato de que se não amamos a quem vemos, não podemos amar a quem não
vemos. A Bíblia nos adverte que a marca do cristão é o amor: “Com isso todos saberão que
vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros" (João 13:35). Não há como
negociar o amor! Ele deve ser a prática e ação dos filhos de Deus. O SENHOR nos chamou
para um Reino Eterno que exala uma das maiores características dEle: o amor. Enquanto
estivermos na terra, vivemos perseverando na fé, na esperança e no amor, contudo, no Reino
revelado, dentre todos, permanecerá o amor (leia 1 Coríntios 13:13). Humilhar-se a um
irmão, pedindo perdão, mesmo que não entenda os motivos pelo qual ele ficou magoado com
você, é um ato de amor e isso agrada a Deus.
2)MEMORIZAÇÃO: Esse versículo deve estar constantemente em nossa memória. Não
podemos esquecê-lo. Quando tiver segurança em dizê-lo, preencha as palavras que faltam:
“Portanto, se ______ estiver ______________ sua ________diante do ________ e ali
lembrar de que seu __________ tem algo contra ________, deixe sua ________
ali,__________do____________, e vá primeiro _________________com seu irmão; depois
volte e ___________ sua oferta (Mateus ___:___-___).
3)TIRANDO A LIÇÃO: Você já amanheceu em constante louvor e adoração? Parecia que
conseguia ouvir aos anjos de tão alegre que estava em louvar ao Criador. Você fez sua
meditação, orou, chorou na presença do SENHOR. Realmente foi uma manhã proveitosa,
mas, chegou a hora de ir ao ministério, feliz, você sorri a todos os irmãos, contudo, há um
irmão que olha para você desconfiado, não consegue encará-lo. Nessa hora seu coração
aperta e muitas teorias são criadas, mas você continua louvando a Deus servindo no
ministério, contudo, o coração está apertado em dúvidas. Será que fiz algo aquele (a) irmão?
Se essa dúvida está em seu coração, a Bíblia diz que antes da sua oferta a Deus, você deve
resolver a situação com seu irmão (Mateus 5:23-24). Mas você pensa: Eu perdoei todas as
pessoas, não estou louvando com mágoa! Que bom! Continue assim, mas a Bíblia diz: “Se o
seu irmão tem algo contra você”, isso significa que você deve se humilhar e pedir perdão. Na

mensagem que essa meditação tem sido baseada, o pastor Hershael York adverte a forma que
devemos pedir perdão. Não devemos utilizar a expressão “se eu te magoei”, pois as pessoas
entenderão que você é tão sensível ao ponto de se ferir com isso. Humilhe-se genuinamente,
dizendo: “Perdoe irmão meu erro!” Assuma a culpa! Não dê sua oferta antes da comunhão,
ame a Deus amando as pessoas que Ele colocou na sua vida para amar. Sei que não é fácil,
pois amar é uma decisão diária e nem sempre estamos dispostos a negar nossa natureza, mas,
por amor ao nosso Deus, devemos fazer essa decisão e amar o nosso próximo. Se nós somos
os magoados, devemos de forma madura, perdoar. Muitas vezes magoamos o irmão porque
não sabemos amar e não entendemos as fraquezas e dores do outro. Às vezes é uma
brincadeira ou algo que dizemos. Para sabermos se estamos amando corretamente, vamos
fazer um check-up baseado em 1 Coríntios 13:4-7 (Leia a passagem). Avalie-se com notas
de 0 a 10, onde quanto mais próximo de 0 significará que deve tomar decisões para melhor
amar e o mais próximo de 10 significa que o Espírito Santo trabalhou essa área na sua vida
e você precisa somente vigiar e manter para assim amar e não magoar seu irmão. Seja
sincero e consulte a Deus para a sua nota!
Característica do
Nota
Versículo
Ação a ser tomada
amor em ação
relacionado
Paciência
Gl5:22; Ef. 4:2
Bondade

Cl3:12; Ef. 4:32

Não invejar

Pv14:30; 27:4
Tg3:16;1Pd 2:1
2 Co10:17-18;
Jeremias 9:23-24

Não se vangloriar

Não se orgulhar

Não maltratar
Não procurar seus
interesses
Não se ira facilmente

Não guardar rancor

Não se alegrar com
injustiças
Se alegrar com a
verdade

Pv 29:23;
Mc 7:21-23;
1Pd 5:5-6
Pv16:29; Mt 5:9; Rm
8:31
Fp 2:1; 1Co10:24
Tg 1:19-20;
Pv 22:24-25; 29:11;
29:22;
Lv 19:18; Mateus
6:14-15 Efésios
4:31;
Êx 23:7; Lv 19:15;
Pv 29:27;
Colossenses 3:25
3 João 1:4; Salmos
119:30

Tudo sofre

João 15:13; Lucas
23:33-43

Tudo espera

Tiago 5:7-8

Tudo suporta

Hebreus 12:1-5

4)DECIDINDO: ( ) Irei rever o check-up e realizar as ações para as notas que estão de 0 a
7. ( ) Outra decisão .................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Não é por sua própria força que conseguirá amar a
Deus e seu próximo. Peça a Deus oportunidades de amar, peça a Deus que o ajude amar
assim como Jesus amou. Diga suas dificuldades e fale o quanto deseja mudar.
Terça-feira - 2ª Prioridade: O espiritual antes do material!
“Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas
lhes serão acrescentadas.” (Mateus 6:33).
1)ENTENDENDO: Vamos observar atentamente duas expressões do versículo de hoje:
a) O Reino de Deus: Buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça deve estar
acima de qualquer outra busca daqueles que são filhos de Deus. A busca pelo Reino de Deus
não são apenas práticas religiosas como: “Vou meditar as 6h da manhã”. Sim, sem dúvida
essa é uma boa prática e um bom hábito, mas a busca pelo Reino é algo maior que essa
decisão, é uma vida que tem Deus no trono do seu coração. O pastor Hershael York nos
adverte: Todo coração tem um Rei, qual é o rei do seu coração? O Reino de Deus é onde Ele
reina, comanda e assume o controle. João Calvino disse: O coração humano é uma fábrica de
ídolos, cuidado com os ídolos, filhinhos (1João 3:18)! Deus não divide seu trono (Isaías
42:8), somente Ele pode reinar. Se seu coração está divido, você não tomou A decisão e Deus
não Reina em seu coração.
b) Todas essas coisas serão acrescentadas: Jesus nos diz que quando buscamos o Reino de
Deus, todas essas coisas serão acrescentadas. Ele nos dará o que precisamos. Na versão
Almeida, esse último verso está como: ‘’ e todas estas coisas vos serão acrescentadas’’. Leia
Mateus 6: 25-33.
2)MEMORIZAÇÃO: Deixe essa ordem de Deus em seu coração, memorize! ( )Memorizei!
3)TIRANDO A LIÇÃO: Deus sempre nos dá as provisões. A Bíblia diz que o filho de Deus
não mendigará o pão (Salmos 37:25). Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia
(Mateus 6:10). No deserto o povo foi provido com o Maná (Êxodo 16:13-15). Hagar e
Ismael não morreram sem água no deserto (Gênesis 21:15-18). A multidão que acompanhava
Jesus, foi alimentada (João 6:10-13). Deus é o Emanuel, é o Deus conosco, Ele se importa
com as nossas reais necessidades. O pastor Hershael York nos adverte: Deus sabe de suas
necessidades, se você não tem algo é porque não precisa, não te fará bem. Vivemos em uma
época que nos induz a necessidades não reais. É a sociedade de consumo que nos induz a ter
coisas e dar nossas vidas por essas coisas. Não é ruim possuir coisas, mas isso não pode ser a
sua busca. Você não pode dizer que um celular é essencial para sua existência, mas se ficar
sem comer, em uma questão de tempo, seu corpo enfraquecerá até a morte. Como cristão não
podemos confundir os valores da nossa época com os valores eternos. Procure fugir da
ansiedade e ser grato a Deus pela provisão. Entenda, não é ruim ter ou querer um iphone ou

qualquer outra vontade moderna, mas isso não pode ser o motivo pelo qual serve a Deus, suas
orações e sua busca. Tenha cuidado com as ansiedades que entram no seu coração.
4)DECIDINDO: ( ) Irei rever minhas prioridades e confessar a Deus que tenho esse ídolo
.......................................... mas desejo que Ele reine a partir de hoje. ( ) Serei grato e
reconhecerei que Deus tem me dado as provisões que preciso ( ). Outra decisão
......................................................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Peça a Deus que o ajude a priorizar o Reino não
somente com práticas religiosas, mas com o verdadeiro reinado dEle em seu coração. Ore
com gratidão por todas as provisões de Deus tem dado em sua vida.
Quarta-feira - 3ª Prioridade: Pureza e santidade antes do ministério!
“Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o
cisco do olho do seu irmão” (Mateus 7:5).
1)ENTENDENDO: Pesquise no dicionário o significado das palavras abaixo:
Hipócrita: ...................................................................................................................................
Viga: ............................................................................................................................................
Cisco: ..........................................................................................................................................
Observe que o SENHOR chama de hipócrita (aqueles que procuram aconselhar, exigir,
cobrar e direcionar pessoas com problemas, sendo que que sofre do mesmo pecado). É
necessário estar tratado em Cristo ou buscando tratar-se nELe. O pastor Augusto Nicodemus
diz: “A mensagem é maior que o mensageiro. Não é uma questão de perfeição, mas de
consciência de que lutei ou luto com esse pecado. É olhar para meu irmão que confessa e
exercer juízo com misericórdia, sabendo que pela graça de Cristo, vencemos ou estamos
vencendo aquele pecado’’. Por isso, isso não significa, de forma alguma, que não devemos
exortar os irmãos em amor, mas significa que não podemos ser cegos que guiam outros cegos
(Mateus 15:14), ou seja, ser um pecador conformado com seu pecado que procura tratar
outros pecadores. Se irá tratar algum irmão com pecados sexuais, perante Deus e com a força
de Deus, deves estar seguro de que tens buscado em Deus ser santo nessa área. Se for tratar
pecados de ira, perante Deus, deves estar justificado desse pecado buscando a cada dia
melhorar – e, assim deve ser para qualquer outro pecado. Limpe-se na cruz de Cristo antes de
tratar o pecado de um irmão. Cristo chama de hipócrita aqueles que sofrem de um pecado,
mas ao invés de tratá-lo, esconde-se em uma cortina de falsidade, apontando a outros aquele
pecado do qual também sofre e não confessa.
2)MEMORIZAÇÃO: Faça a boa prática da memorização! Esforce-se! Faça um desenho
para facilitar a memorização (ou faça colagem)

3)TIRANDO A LIÇÃO: A Bíblia nos conta em 2 Samuel 12 a história do Rei Davi, que
apesar de ser segundo o coração de Deus, pecou contra o SENHOR. Davi adulterou,
assassinou e mentiu, fez o que Deus desaprova. Em um determinado dia, o profeta Natã
contou a Davi a história de um homem rico que tinha muita riqueza, gados e ovelhas, mas

que pegou a única ovelha do homem pobre e a matou. Davi ficou furioso com esse homem. E
deu a sentença: “Ele deve morrer!” Contudo, Davi não sabia que aquela história era a vida
dele e que ele era o homem rico que deveria morrer! Não somos diferentes de Davi, todos os
dias as misericórdias de Deus se renovam em nossas vidas (Lamentações 3:22-25).
Sentenciamos morte a pessoas, mas não olhamos para os pecados que estão nos matando.
Muitas vezes dizemos as pessoas que elas precisam orar, mas não oramos, que elas precisam
de intimidade com Deus, mas não o temos, que elas precisam buscar o Reino de Deus, mas
não buscamos. Irmãos, não sejamos como os fariseus que colocam fardos pesados às pessoas,
mas eles mesmo não conseguiam (Mateus 23:4). Sua santidade deve vir antes do ministério.
Isso não significa perfeição, mas uma vida de renúncia, confissão e humildade. Precisamos e
devemos exortar, julgar com critérios divinos, aconselhar, mas não podemos deixar nosso
orgulho nos fazer guiar pessoas estando tão cega quanto elas.
4)DECIDINDO: (
) Pelo poder de Deus, irei buscar vencer esse pecado
................................ para assim ajudar outras pessoas que também sofrem com ele; ( )Decido
avaliar minha santidade e buscar, em Deus, moldar meu caráter ao de Cristo; ( ) Decido
aconselhar pessoas que estão passando por lutas pelas quais, em Deus, venci. ( )Tenho outra
decisão ...................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Compartilhe com Deus suas necessidades e
dificuldades. Diga o quanto deseja santidade e uma vida sem hipocrisia. Peça a Deus, pois
Ele dará!
Quinta-feira - 4ª Prioridade: É necessário amarrar Satanás!
“Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o Reino
de Deus. “Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens,
sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele.” (Mateus 12:28-29)
1)ENTENDENDO: O pastor Hershael York nos adverte: “A guerra espiritual é real! Jesus a
venceu!” No versículo de Mateus 12:28-29, nos é revelado como funciona a guerra
espiritual. Jesus Cristo, dentre muitos milagres, expulsou demônios, contudo, muitos o
invejavam e diziam que Ele expulsava em nome de Satanás, mas, o nosso Senhor, muito
sábio, os repreendeu perguntando: “É possível entrar na casa de alguém forte e roubá-lo, sem
antes amarrá-lo?” Logicamente, não é possível! Jesus disse isso porque nascemos em pecado
(Romanos 3:23). A decisão de Adão e Eva nos condenou ao inferno e a escravidão do
pecado, mas, nosso Senhor Jesus, todo poderoso, tem poder para entrar na casa do homem
forte (Satanás) e tirar seus bens (as pessoas). Jesus venceu Satanás e o amarrou. Todas as
vezes que alguém é livre do poder das trevas, é porque Jesus o tomou do Diabo. Nós não
temos forças para amarrar o homem forte, mas servimos a quem é maior que o homem forte,
servimos a Cristo e pelo poder de Deus, somos retirados da casa de Satanás.
2)MEMORIZAÇÃO: Decore o versículo e lembre-se de quem vence as guerras por você! (
) Decorei!
3)TIRANDO A LIÇÃO: C.S. Lewis em Carta de um Diabo ao seu aprendiz conduz o
leitor a imaginar como funciona a escola de tentações de Satanás. No livro, o Diabo ensina
seu aprendiz a como afastar pessoas de Deus, colocar dúvidas ou até mesmo nem refletir
sobre o Criador. É colocado situações que vão desde grandes dúvidas nos corações ateus, até
a tentações ao mais fervoroso crente. Esse é um bom livro para mostrar o quanto a guerra
espiritual é real. Contudo, como é dito pelo pastor: “essa é uma guerra já vencida.” Cristo ao
se entregar na cruz, venceu a morte, amarrou o Diabo e tomou os que iriam ser libertos.
Nenhum ser humano conseguiria amarrar o Diabo, ele é mais forte que todos nós, mas Jesus é

o nome que está acima de todos os nomes (Filipenses 2:5-11), Ele tem todo o poder em Suas
mãos. Devemos nos apegar a Deus para vencermos o Diabo. É como se alegrar em ter
cortado o rabo de um leão e dizer a todos: “Olha, cortei o rabo do leão!” Contudo, ao ser
questionado: “Por que não cortou a cabeça?” Você diz: “Porque outro já havia cortado!” (Pr
Hershael York). Esse é o princípio, lutamos uma guerra no qual já temos vitórias, cortamos o
rabo, mas Cristo cortou a cabeça. A guerra espiritual é real, mas em Cristo já somos mais que
vencedores.
4)DECIDINDO: ( ) Entendo que a guerra espiritual é real, por isso me dedicarei mais a
oração, pois Cristo a venceu. ( ) Vou jejuar e orar nessa data _______________ por ____
horas; ( )Eu decido.....................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Agradeça a Deus por ter enviado Jesus Cristo para
se sacrificar em seu lugar. Agradeça porque você luta uma guerra que já foi vencida!
Sexta-feira - 5ª Prioridade: Primeiro o interior, depois o exterior!
“Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também
fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros
caiados: bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de
imundície”. (Mt 23:26-27)
1)ENTENDENDO: Agora você é o teólogo! Faça uma breve pesquisa das palavras que
estão grifadas:
Fariseu ........................................................................................................................................
Mestres da Lei ...........................................................................................................................
Sepulcro caiado .........................................................................................................................
Agora escreva o versículo de hoje com suas próprias palavras: ..............................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Os fariseus e os mestres das leis eram os judeus mais respeitados, pois eram representantes da
fé judaica. Contudo, Jesus os chamou de sepulcros caiados, ou seja, eles tinham uma
aparência de santidade, beleza e pureza, mas por dentro estavam mortos e sujos. A grande
verdade é que os fariseus não conheciam a Deus. Viviam pela Lei, mas não conheciam o
autor da Lei. Nessa passagem Jesus nos adverte aos perigos de vivermos em procedimentos
religiosos e esquecermos do nosso interior pecaminoso. É preciso primeiro tratar as maldades
do coração e depois a pureza interna vai refletir externamente.
2)MEMORIZAÇÃO: Lembre-se sempre da Palavra de Deus! Após memorizar envie uma
mensagem para uma pessoa do G.A. e fale que conseguiu.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Você gosta de história e de geografia? Eu gosto! Estudando, vejo
muito de Deus nessas ciências. Verificando a história e a geografia percebemos que há
diferenças econômicas e culturais em lugares que foram o início do cristianismo, onde o
cristianismo é recente e onde o cristianismo não é grandemente divulgado. Se olharmos para
os países europeus, veremos que o cristianismo influenciou a cultura e trouxe a eles
prosperidade. A Inglaterra foi até a primeira guerra mundial a maior potência econômica e os
maiores divulgadores da fé cristã. Por muito tempo, a Europa dominou as influências no
mundo e conquistou países. Atualmente, a Europa, em grande parte dos países, tem costumes
e uma ética deixada pela herança cristã que receberam. Porém, a Europa atual não é mais tão
cristã quanto a do passado, mas os valores cristãos fazem a sociedade viver em respeito e
experimentar de segurança e paz, em parte. As grandes igrejas europeias, tornaram-se pontos

turísticos. A sociedade vive um modelo cristão, mas sem Cristo. Os valores, mesmo que o
feminismo e outras ideologias tentem derrubar, ainda são cristãos, mas sem Cristo. Você
então pergunta: “É possível viver um valor de Cristo sem ter a Cristo?” Sim! A Europa nos
mostra que é possível, e o nosso Brasil também. Muitas pessoas vivem padrões morais e
religiosos, mas não conhecem o Salvador, não conseguem entregar o controle de sua vida a
Deus. Vivem pela Lei, sem conhecer o autor da Lei. Cumprem regras, mas o coração abriga
os mais diversos pecados. Por fora parecem santos, mas por dentro, ainda não permitiram
serem limpos pelo sangue de Cristo. A esse respeito, Ryle, no livro Santidade, escreveu: “A
reforma encontrou os ingleses mergulhados na ignorância e deixou-os como portadores do
conhecimento; encontrou-os sem Bíblias e deixou uma Bíblia em cada paróquia, encontrouos em trevas e, em comparação, deixou-os na luz...Sou grato a Deus pelos cultos de curta
duração, pela evangelização nos lares e movimentos evangelísticos, mas ao mesmo tempo
que somos gratos pelo aumento da religião pública, não devemos esquecer que ela deve vim
acompanhada de uma religião pessoal, pois se assim não for, ela não terá valor genuíno e
poderá produzir efeitos nocivos’’.
4)DECIDINDO: No último dia da semana não podemos deixar de organizar nossas
prioridades. Decisões nos ajudam a moldar nossas prioridades.
( ) Eu decido que não viverei somente por padrões éticos que me modificam exteriormente,
mas deixarei Deus limpar meu interior.
( ) Eu decido que não viverei como fariseu nessa área da minha vida ..................................
por isso vou fazer ........................................................................................................................
( ) Eu decido ..............................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Limpar o exterior é fácil. Somos habilidosos em
seguir regras e rotinas, mas o interior é um trabalho do Espírito Santo, por isso, converse com
Deus sobre esse assunto e fale com Ele sobre as mudanças internas que precisam ser feitas.
Deus abençoe!

Meditação baseada na mensagem do dia 08 de julho de 2018 do Pr Hershael York
trouxe para os membros da NIB – NOVA IGREJA BATISTA EM MANAUS a
mensagem "Prioridades do Reino de Jesus", indicando 5 prioridades que Jesus nos
dá para que sejamos parte do seu reino nesta Terra, levando todos a refletirem sobre
sua caminhada cristã. Para outras meditações e informações: www.nib.org.br ou
ligue: +5592 992120597

