Você já viu a morte de perto? Durante a Pandemia, muitos de nós passamos por momentos
difíceis e a morte foi algo que nós tivemos que lidar. Deus quer que entendamos esse assunto
para vencermos o medo e entendermos que Ele sempre está no controle de tudo. Que nada
acontece conosco sem a permissão Dele. Vamos aprender com a história de Lázaro.
Segunda-feira – TEMA: O que você faz quando a doença chega?
“Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: "Senhor, aquele a quem amas está
doente".” (João 11:3)
1)ENTENDENDO: Vamos começar lendo o contexto: João 11:1-6, 11-14.
O fato é que ninguém gosta, ou planeja ficar doente, não é verdade? Temos a tendência de temer
as doenças por causa da morte, entendemos assim por que a doença é uma das formas de
encerrarmos nosso tempo nessa terra. Todos enfrentaremos a morte um dia e Deus fala muito
sobre esse assunto em Sua Palavra para que possamos conhecer a respeito dela e não tenhamos
medo. Responda as perguntas:
➔Quando a morte entrou na vida do ser humano? (Leia Romanos 5:17; Gênesis 2:17 )
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
➔O que a morte representa para você? .......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
“Morte, ou separação de Deus começa no espírito, invade a alma, e finalmente chega ao corpo”
(livro Um com Deus).
Responda:
a) Quando Lázaro ficou doente, quem as suas irmãs mandaram avisar? ....................................
......................................................................................................................................................
b) O que Jesus fez quando soube que Lázaro estava doente? .....................................................
.......................................................................................................................................................
c) O que você faz quando a doença chega? .................................................................................
.......................................................................................................................................................
d) Você acredita que Deus deu sabedoria para os médicos? .......................................................
e) Você procura ter calma e confiar que Deus irá agir da melhor forma possível?
.......................................................................................................................................................

Todos nós ficaremos doentes em algum momento. Você pode ser a pessoa mais cuidadosa e
zelosa com sua saúde, mesmo assim ficará doente em algum momento, seja uma doença física,
emocional ou financeira. Até os amados de Deus adoecem, isso faz parte do processo da vida
humana.
2)MEMORIZANDO: Hoje nosso versículo está fácil, tenho certeza de que você consegue
decorar e mandar o áudio ao seu melhor amigo(a). ( ) Decorei.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Você já ouviu falar da história de um pássaro chamado Manu? Este
filhote de Anu Branco caiu de seu ninho ainda bem pequeno e foi encontrado por uma mulher
que decidiu tomar conta dele. Manu precisava de cuidado constante, Marcela, a mulher que o
encontrou, tinha de preparar 22 papinhas especiais por dia para alimentá-lo e acordava toda
madrugada para verificar sua temperatura e aquecer a bolsa térmica, mesmo com tudo isso os
veterinários diziam que era quase impossível ele sobreviver, mas ela não desistiu, continuou
dedicando seu tempo e carinho ao pequeno. Certo dia, Marcela fez uma oração dizendo “Deus,
me dá a oportunidade de viver essa experiência e eu prometo que nunca irei prendê-lo porque
ele Te pertence”. Pouco depois, Manu teve uma rápida mudança, começou a crescer, cantar,
aprendeu a voar e caçar. Certo dia, porém, Manu acordou triste, não queria cantar, não queria
comer e, mesmo sem faltar fé no coração de Marcela que ele iria sobreviver, aqueles seriam
seus últimos momentos juntos. Manu morreu, insistindo em se esconder nos braços de Marcela
até o fim. Sobre isso ela afirma que “A verdade, por mais dura que seja, é que ninguém nos
pertence. A gente tenta proteger, mas não temos o controle de tudo, todos pertencemos a
Deus”. (História real de Marcela Taís - https://youtu.be/txGcZZ6mF5g ).
O que você aprendeu ou o que te chamou a atenção nessa história?.............................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Para aprender mais, leia e tire lição: Salmos 9:10; 34:4; 145:13:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Josemar Bessa tinha uma frase: “Se a aflição te fez orar, ela já te abençoou.” Como ficamos
aflitos diante da doença! Temos a tendência de vivermos cheios de preocupações,
principalmente quando a doença chega, nos preocupamos conosco, com nossos amigos e nossa
família, apesar de que o próprio Jesus diz “Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode
acrescentar uma hora que seja à sua vida?” (Lc 12:25). Passamos por um tempo em que
perdemos muitas pessoas que amamos, mas, quando a doença chega, Deus QUER que você
peça ajuda dEle. Você precisa ter a consciência do quanto é necessitado dEle. Talvez você esteja
lutando sem reconhecer que essa batalha da doença, assim como tudo na sua vida, pertence ao
Senhor. Quando a doença chegar chame por Jesus, Ele sabe a hora certa de agir e como agir. E
se for da vontade levar alguém, Ele é soberano e isso vai ser sempre o melhor para nós! Ele está
no controle!

4)DECIDINDO: A morte tem te assustado? Você tem se deixado dominar pelo medo e se
esquece que todos pertencemos ao Senhor? Tome decisões que o ajudem nessa batalha. ( )
Decido escrever o nome de cinco pessoas que estão doentes ou importantes na sua vida e vou
orar por elas. ( ) Decido que, ao ficar doente, buscarei ao Senhor e confiarei nEle. ( ) Decido
que vou lutar para não temer a morte e para isso colocarei total dedicação no estudo dessa
semana.
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: O Salmo 37 diz “entregue o seu caminho ao Senhor,
confie nEle e Ele agirá”. Deus quer que seus filhos reconheçam que pertencem a Ele. Ore de
joelhos por no mínimo 10 minutos colocando sua confiança, sua fé, no Senhor mesmo com
todas as dificuldades de saúde. Fale com Deus sobre tudo o que tem te assustado e diminuído a
sua fé.
Terça-feira – TEMA: Tudo é para glória de Deus
Ao ouvir isso, Jesus disse: "Essa doença não acabará em morte; é para a glória de Deus,
para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela". (João 11:4)
1)ENTENDENDO: A doença pela qual o filho de Deus passa não acabará em morte eterna.
Para os filhos de Deus NADA vai acabar em morte. Quando nos ligamos a Deus através de
Jesus, a morte já não tem poder sobre nós.
a) Leia Romanos 8:1-2, 11 e escreva o que você entendeu ..........................................................
.......................................................................................................................................................
Alguns de nós seremos escolhidos para glorificar a Deus por meio de doenças ou por meio da
morte como diz em João 21:18-19. Brilhar quando se está numa boa é fácil, mas SOMENTE
OS FILHOS DE DEUS BRILHAM no meio das doenças. Responda:
a) O que você entende por Glória de Deus? ..................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) Quem seria glorificado pela doença de Lázaro? ......................................................................
Leia os versículos e marque a opção correta em cada pergunta:
c) O que Rm 8:18 fala a respeito dos nossos sofrimentos:
( ) Teremos sofrimentos, mas também teremos alguma glória.
( ) Não há como comparar com a glória destinada para os filhos de Deus.
( ) Fica tranquilo(a) que vai passar.
d) Em 2 Co 4:16-18 fala que nosso foco principal não deve ser nossos sofrimentos, deveria ser:
( ) Fixar nas coisas do alto e no plano de Deus.
( ) Nos desgastes que estamos passando.
( ) Na glória que está sendo produzida.
2)MEMORIZANDO: A Palavra do Senhor nos faz ter convicções, e uma delas é que um dia
vamos viver para sempre ao lado do nosso Senhor. Decore o versículo de hoje e fale para
alguém do seu GA. ( ) Fiz.
3)TIRANDO LIÇÃO: Através do pecado original a morte se tornou uma etapa de
nossas vidas, mas esse nunca foi o plano de Deus para o ser humano. A morte é um processo
doloroso e que nos traz grande tristeza, mas Jesus afirma que aqueles que estão nEle passarão

pelo vale da sombra da morte, mas não morrerão, apenas dormirão, pois são salvos em Cristo
Jesus (Jo.3:16). Na história da ressurreição de Lázaro (Jo.11:1-43), podemos tirar 2 lições que
vamos lembrar: 1) Até aquele a quem Deus ama poderá passar pelo processo da morte: Jesus
amava Lázaro e mesmo assim ele adoeceu. Devemos lembrar que todas as enfermidades e
dificuldades que passamos hoje é devido ao pecado original (Rm.5:12). Enquanto estivermos
nesta Terra haverá dor e sofrimento, até mesmo aos filhos de Deus. 2) Para o filho de Deus
não acabará em morte: O processo da morte virá para todos nós um dia, seja através de uma
doença, pela velhice ou até mesmo de forma repentina, mas o resultado final muda para os que
são salvos em Cristo Jesus; para nós a morte é apenas um piscar de olhos para uma vida eterna
e perfeita com Deus (2 Co.5:1). Para saber mais: Em Filipenses 1:22-23 Paulo diz “por que
para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do
meu trabalho. E já não sei o que escolher! Estou pressionado dos dois lados: desejo partir e
estar com Cristo, o que é muito melhor”. Ele vivia esse conflito interno de viver ou ir para o
céu, isso nos faz lembrar que a nossa Pátria está no céu e que nosso nome está escrito no Livro
da Vida. O cristão não foge da vida, nem teme a morte, ele abraça a vida e a morte com a mesma
empolgação; pois na vida, Cristo está com ele e realiza a sua obra; na morte, ele está com Cristo
e desfruta da glória de Deus. A morte para nós é lucro! Vamos aprender mais? Leia as passagens
e
escreva
a
lição
principal.
(Hb.2:14-15;
Jo.5:24;
Ap.21:4;
Jo.3:16;
Jo.11:25)........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4)DECIDINDO: Em tempos tão difíceis em que a morte parece estar cada vez mais perto,
devemos tomar decisões diárias para viver uma vida conforme Deus deseja que vivamos. ( )
Decido falar para uma pessoa descrente sobre Jesus e a vida eterna, principalmente se essa
pessoas está passando por um processo difícil. ( ) Decido ajudar uma família que perdeu
alguém recentemente e consolá-los com a esperança que o Senhor nos promete. ( ) Outra
decisão...........................................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Compartilhe com o Senhor suas decisões e reafirme
com Ele suas convicções de que essa vida é passageira e que no final Jesus já nos libertou do
medo da morte.
Quarta-feira - TEMA: Confiando no amor de Deus
“Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro.” (João 11:5)
1)ENTENDENDO: JESUS AMA VOCÊ. Aprendemos que o amor de Deus é persistente, pois
mesmo sem merecermos Deus enviou seu Filho para pagar nossa dívida de morte eterna! Leia
os versículos e relacione corretamente.
(a)Lucas 20:36
( ) Somos chamados filhos de Deus.
(b) João 3:16
(c) 1 João 3:1

( ) Deus amou o mundo.
( ) A morte não tem mais domínio sobre os filhos de Deus.

De um lado temos a morte(separação) e do outro lado temos o amor de Deus. Há muitas
passagens que falam do amor de Deus. Você confia na Palavra de Deus? Você confia no amor
de Deus? Procure no dicionário o significado da palavra CONFIANÇA e marque as alternativas
corretas:
( ) Coragem proveniente da convicção no próprio valor. ( ) Familiaridade.
( ) Fé que se deposita em alguém. ( ) Esperança firme. ( ) Atrevimento (ter ousadia). ►Saiba
que todas as alternativas são verdadeiras. Agora leia o tema da meditação de hoje: “Confiando
no amor de Deus” e substitua a palavra “confiando” por cada um dos significados apresentados
da palavra confiança – fale em voz alta. ( ) Li. Entendeu o que você precisa fazer? Você precisa
ter convicção, familiaridade, fé, esperança e ousadia(coragem) no amor de Deus. Mesmo Jesus
nos amando, passaremos por momentos ruins de doenças e até mesmo de morte de pessoas
muito próximas. Isso não significa que o amor de Deus por você acabou, mas significa que
existe um propósito para tudo o que acontece com você e com as pessoas à sua volta. Isso é um
processo, em que a cada dia você consegue confiar mais no amor de Deus e em Seu cuidado,
principalmente nos momentos mais difíceis.
2)MEMORIZANDO: Decorar o versículo de hoje irá lhe ajudar a iniciar o processo de
conhecer e confiar mais no amor de Deus por você. ( ) Memorizei o versículo de hoje.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Às vezes não conseguimos entender do porquê certas coisas
acontecem conosco, ou com pessoas que amamos. Entretanto, se você entregou a sua vida a
Jesus, não se preocupe, porque Ele tem um propósito para tudo na sua vida. Em Romanos 8:28
fala que Deus age para que tudo coopere para o bem dos que O amam e, através daquela situação
Ele seja glorificado, para que Ele seja conhecido por outras pessoas. Muitas vezes, a coisa mais
fácil a ser feita não iria fazer Deus brilhar. No caso de Lázaro, se Jesus tivesse ido quando ele
ainda estava doente e o curasse não teria o mesmo impacto que teve quando Jesus o ressuscitou,
ou seja, Deus foi glorificado e se tornou conhecido na vida daquelas pessoas (Leia João 11:45).
Leia os versículos e relacione as colunas a seguir:
(a) Salmos 18:2
( ) Jamais abandona aqueles que O buscam
verdadeiramente.
(b) Naum 1:7
( ) O caminho de Deus é perfeito. Eles sabe todas as coisas,
Ele está no controle!
(c) 2 Samuel 22:31
( ) O Senhor é bondoso e protege todos os que nEle
confiam.
(d) Salmos 9:10
( ) O Senhor é o nosso escudo, quem nos salva na hora das
aflições, em quem podemos confiar.
Deus está no controle, e te ama tanto que deseja o seu bem, mesmo com as dificuldades, não
existe coincidência para o Cristão, somente Cristocidência. Nem um fio de cabelo cai da sua
cabeça sem a permissão de Deus. (Leia Lucas 21:18). Agora escreva uma lição que você
aprendeu hoje: ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4) DECIDINDO: Tome decisões que o ajudem a mudar: ( )Decido decorar um versículo a
mais dessa meditação que fale sobre o amor de Deus por mim. ( ) Decido orar pedindo a Deus
ajuda para confiar em Suas promessas diante momentos difíceis (de joelhos). ( ) Decido falar
em voz alta um versículo dessa semana sempre quando vier pensamentos e sensações de medo
de morrer ou de um parente morrer.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Converse com o Senhor Deus, fale a Ele o que tem
passado, suas aflições e medos. O Senhor a quem servimos também é nosso amigo e ama
conversar conosco. Encerre cantando a música Ele me ama, pode ser na versão do Diante do
Trono (https://youtu.be/lSwiHA8gymg) ou do Juliano Son. Resposta: d, c, b, a
Quinta-feira – TEMA: Você nunca morrerá
Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou
até lá para acordá-lo". Seus discípulos responderam: "Senhor, se ele dorme, vai
melhorar". (João 11:11-12).
1) ENTENDENDO: Jesus ao iniciar a viagem para Betânia, informou aos discípulos que
Lázaro tinha “adormecido”. A primeira coisa que devemos entender é que os verdadeiros filhos
de Deus não morrem de fato e é por isso que no Novo Testamento a morte não é atribuída aos
salvos por Jesus. Deus quer que você entenda que um dia você irá acordar novamente e estará
no céu com Ele. Jesus usou essa mesma expressão no texto de Mc 5:22-24, 35-42. Leia o texto
e relacione os personagens.
(a) Jairo.
( ) Grande alvoroço, choro.
(b) Jesus.
( ) Tornou a viver – foi curada.
(c) Multidão.
( ) Riu de Jesus.
(d) Talita
( ) disse: “Não tenha medo. Tão-somente creia.”
( ) Dirigente da Sinagoga (religioso).
( ) Atendeu ao pedido de Jairo.
( ) Muito doente.
( ) Pediu ajuda de Jesus diante da doença.
Resposta: c, d, c, b, a, b, d, a

Faça um pequeno comentário sobre o comportamento de Jairo e da Multidão e com qual você
se identifica ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Agora leia Romanos 8:38-39 e escreva o que não pode nos separar do amor de Deus:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Entenda: NADA PODERÁ NOS SEPARAR DO AMOR DE DEUS!
2)MEMORIZANDO: Vamos decorar os versículos de hoje. Aproveite para revisar os
versículos dos dias anteriores. ( ) Memorizei.

3)TIRANDO A LIÇÃO: Pense nos amigos e parentes que dormiram no Senhor. Era bom
conversar com eles? Pois é, tenha certeza de que você vai, com todos eles, continuar as
conversas que tiveram, assim como você conversa com aqueles que acordam na sua casa. Por
isso, vamos continuar a nossa vida buscando agradar a Deus e ser mais parecidos com Ele - é
isso que Deus quer que façamos. Deus deu descanso para eles - descanso das tribulações, das
preocupações, das dívidas e de todos os problemas que temos nesta vida terrena. Nós que
ficamos temos que continuar a combater o bom combate, terminar bem a carreira e guardar a
fé. (2 Tm 4:7) ►A seguir leia os versículos e tire uma lição geral para sua vida: Rm 8:1; Fp
1:21; 2Ts 1:8,9; 1Tess.4.13-15; Ap 2:11........................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4)DECIDINDO: Este é o momento de decidir: ( ) Vou orar e evangelizar aquele amigo ou
parente que não conhece Jesus. ( ) Decido entregar a minha vida a Jesus para acordar com Ele
no céu (caso não tenha feita essa decisão).
( ) Toda vez que eu temer a morte, orarei e lembrarei que Jesus me salvou da morte eterna.
Outra decisão: ...............................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Neste momento, louve ao Senhor com essa linda
canção do irmão Lázaro que já acordou no céu – “Ainda bem que eu vou morar no céu.”
(https://youtu.be/M7NgQk7MPKY ). Deus te abençoe.
Sexta-feira – TEMA: A morte não é o fim
“Então lhes disse claramente: “Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por
não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas, vamos até ele”. (João 11.14-15)
1)ENTENDENDO: Responda as perguntas:
a) Qual o objetivo de Jesus de não estar perto de Lázaro quando este ficou
doente?..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) Em quem Jesus queria que seus discípulos cressem? ..............................................................
.......................................................................................................................................................
c) Que relação a morte de Lázaro teria com a morte de Jesus? ...................................................
.......................................................................................................................................................
A morte de Lázaro e sua ressureição foi o que catalisou a morte de Jesus na cruz e foi o evento
que mais evangelizou pessoas. Deus nos deu um tempo exato nessa terra para servir a Deus
(leia Eclesiastes 3:1). Deus nos deu uma missão, e assim com Lázaro precisamos usar o tempo
para servir a Ele. Precisamos trabalhar para Deus enquanto é dia, pois a noite logo vem e não
podemos servir mais a Deus (Rm 13:11-14). São nesses momentos difíceis que muitas pessoas
podem se tornar amigos de Deus assim como Lázaro era. Duas coisas importantes você precisa
entender: 1) As pessoas precisam conhecer a Jesus assim como nós conhecemos, porque a morte
é um perigo para quem não conhece a Deus. 2) A morte não é um fim para o filho de Deus, mas
para quem não é filho de Deus, é o fim!

2)MEMORIZANDO: Separe o versículo por frases. Divida o versículo em até quatro partes,
memorize a primeira parte e faça isso com os próximos, até memorizar o versículo por
completo. Não pule essa etapa. ( ) Fiz.
3)TIRANDO A LIÇÃO: O verdadeiro filho de Deus não morre. Não devemos temer a morte.
Morte é separação, e ao crer em Jesus como Senhor e Salvador, não estamos mais separados de
Deus – fomos religados! Não morremos - só dormimos. Logo Jesus virá para nos ressuscitar.
Você ainda tem medo de morrer? ( ) Sim. ( ) Não. Saiba que você não precisa ter medo – e se
for preciso refaça essa meditação para reforçar seu entendimento a respeito da verdade de Deus
sobre a morte. Imagine os passageiros de um ônibus - todos vão descer em algum momento em
alguma parada, uns antes, outros depois – assim é a morte. Geralmente temos receio daquilo
que consideramos incerto. Mas saiba que você não precisa ficar receoso, pois Deus lhe fala que
“nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós”(1 Co 2:9). Sempre
me lembro do pastor Leandro falando que no seu funeral ele quer festa em vez de tristeza, e que
a gente tem que cantar a música “A festa da Salvação” porque ele estará para sempre com Jesus
Esse é o tipo de convicção que Jesus quer que você tenha. Se você ainda não tem certeza da sua
salvação, em Rm 10:9-10 há os passos que você precisa realizar para ter certeza. Leia alguns
versículos e tire suas lições: Mt 22:31-32; Jo 11:25; 1 Co 15:19, 42-43; 1 Ts 4:13-14; Ap 21:5
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4)DECIDINDO: A parte prática da meditação chegou!
( ) Decido tomar a decisão de fazer Jesus Senhor 100% na minha vida para que eu não tenha
mais medo da morte. ( ) Decido orar 3 vezes ao dia essa semana, pedindo para Deus tirar o
medo da morte e aumentar minha confiança no amor de Deus. ( ) Decido refazer essa
meditação daqui há um mês para reforçar o que aprendi.
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Você tem medo da morte? Não mais né, se você já
pediu de Deus para ser o seu Senhor. Mas se você não tem essa certeza, faça essa oração.
Querido Deus, essa semana aprendi que não preciso ter medo da morte. Pai, percebi que tu
ainda não és o meu verdadeiro amigo. Pai, eu te peço que venhas ser o meu amigo. E assim
como Lázaro, muitos possam crer em ti por meio da minha vida. A ti entrego a minha vida para
ser Senhor, Salvador e verdadeiro amigo. Que a minha morte não seja o fim, mas somente uma
passagem para uma vida eterna contigo. É isso que oro em nome do teu filho Jesus, amém. Se
você fez essa oração, saiba que Jesus vem fazer morada em você por meio do Espírito Santo e
que você volta a se conectar com Deus. Se você já fez essa oração, ore ao Senhor pedindo que
Ele te ajude a vencer seus medos e que você possa ter convicção para onde irá depois da morte
física. Entregue a Ele todos os seus anseios. Para terminar, leia essa verdade: No amor não
há medo; pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe
castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. (1Jo 4:18, NVI) .
Encerre orando.
Meditação baseada na mensagem do Pr. David Hatcher: Você tem medo de morrer? de 02 de
agosto de 2020. Direitos reservados para a Nova Igreja Batista. Para mais informações - +
55 92 9 9215-0597 ou igreja@nib.org.br

