LEIA COM ATENÇÃO: Desafio de meditação e memorização de versículos no final de
2021. Não esqueça de: 1) Memorizar – os versículos propostos (a memorização será cobrada
semanalmente). 2) Estudo com leitura - fazer esta meditação (estudo bíblico) cumprindo
todos os desafios. Este desafio não pode ser feito de uma só vez, e SIM diariamente. Você
precisa decorar os versículos propostos completamente e falar para alguém da NIB ou NTB
no fim de semana. Para quem não vai fazer o desafio completo, recomendamos decorar pelo
menos cinco dos versículos da semana. Teremos sorteios e prêmios para os mais bem
colocados. Vale como uma matéria do Senib.

.........................................................................................................................................
Preencha abaixo, se realmente fez, e entregue na mesa receptora:
Nome completo: ...............................................................................................................................................

Telefone :........................................................ Matrícula SENIB: ................................................................
( ) J1 ( ) J2 ( ) J3 ( ) J4 ( ) MIX ( ) Adulto Solteiro ( ) Casado(a) Líder de G.A: ...............................................

No final da semana, após decorar os versículos, fale só de memória para alguém da NIB /
NTB e peça para preencher o formulário abaixo. A pessoa só pode ajudar ATÉ DUAS
VEZES.
Desafio Radical - Comprovante de memorização / Não destaque! Entregue a folha toda.
TODOS2.1-7
OS VERSÍCULOS
"Declaro diante do Senhor que ouvi da pessoa acima Apocalipse
memorizado. Amém"
MEMORIZADOS.

Nome Completo do declarante:....................................................................:............................
Telefone do declarante:.................................................... Rúbrica ou Assinatura:..........................

......................................................................................................................................................
Chegamos na última semana do Desafio Radical – Raio-X Espiritual. Essa semana do
DESAFIO será o RAIO-X DO ESPÍRITO – Todos nós somos eternos e o que determina
onde passaremos a nossa eternidade é se realmente temos uma União de Espírito com Deus.
Todos nós nascemos pecadores por conta do pecado do primeiro casal, Adão e Eva e por
sermos descendentes deles, já nascemos no pecado. “Deus escolheu e formou a humanidade
para ser a Sua contraparte como uma esposa é para seu marido. A existência e perfeição de
Deus não dependem de forma alguma da existência humana, mas a comunicação do amor de
Deus depende muito. Uma pessoa pode muito bem atravessar a vida sozinha, mas poucas
pessoas querem viver assim. Deus também quer um relacionamento – um relacionamento de
amor com conosco. Amor e amizade dependem da existência de dois seres semelhantes –
semelhantes para que possa haver comunicação, porém diferentes para que haja o que
comunicar. Por esse motivo Deus criou o ser humano na Sua própria imagem e semelhança
(Gênesis 1:27). Mas Deus não nos força e nos deixa uma escolha de nos unirmos ou não a
Ele em Espírito. (livre arbítrio - a capacidade de tomarmos decisões)” (Livro – Um com
Deus.) Essa semana iremos analisar algumas áreas da nossa vida que impedem nosso Espírito
de se comunicar perfeitamente com o nosso Deus. Abra sua mente e permita que a Palavra
essa semana modifique o seu ser.
.......................................................................................................................................................
Segunda-feira – RAIO-X DO ESPÍRITO – Livre-se da mágoa
“Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial também lhes perdoará.
Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não lhes perdoará as ofensas".
Mateus 6:14,15

1)ENTENDENDO: Antes de mais nada, leia Mateus 6:9-15 para compreendermos o contexto do verso
de hoje. ( ) Li. O medo, a ansiedade, a culpa e as mágoas tiram a nossa paz e não nos permitem
viver de forma plena com Deus. Responda:
a) O que o versículo de hoje nos manda fazer? ............................................................................
............................................................................................................................................................
b) Procure no dicionário o conceito de mágoa e escreva a seguir? .............................................
............................................................................................................................................................
c) Você se considera uma pessoa magoada? (com seus pais, familiares, líderes, pastores, etc)
Justifique ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
d)Você identificou alguma mágoa na sua vida? Você já entregou para Deus e perdoou?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
e) O que acontece se não perdoamos? ...........................................................................................
............................................................................................................................................................
A mágoa é como um câncer que se instala em nossas vidas e nos corrói pouco a pouco. Ela nos
impede de ver Deus agir em nossas vidas e nos impede de focalizar no que importa, o Reino de
Deus. Quando fazemos um RAIO-X da nossa vida e identificamos a mágoa, a melhor coisa que
fazemos é nos libertar dela e liberar o perdão. Perdoamos não porque a pessoa merece, mas
porque: 1) DEUS MANDA e 2) TRARÁ LIBERDADE PARA VIVER EM PAZ DE
ESPÍRITO. Leia a letra da música O PERDÃO de Ludmila Ferber:
Reina o amor, vive o perdão / Perdão revelado na cruz do calvário / Naquele que foi
oprimido e humilhado em meu lugar / Perdão para ter as feridas curadas / Perdão liberado,
sem mágoas / Me faz livre para adorar / É preciso ceder (para ganhar) / É preciso lutar (pra
ser feliz) / É preciso pedir (e dar perdão) / Porque assim se vence a dor / Porque assim se
vence tudo / Porque assim se faz mais forte o coração.
2) MEMORIZANDO: Esse versículo memorizado pode fazer uma grande diferença em sua vida
- se deixe ser levado pela voz do Espírito, não resista a Sua orientação. Memorize agora e mande
um áudio para seu líder de G.A. memorizado ou ligue e fale. ( ) Memorizei o versículo e falei
para meu líder de G.A: ................................................................
3) TIRANDO A LIÇÃO: Leia Lucas 15:11-32. Essa passagem trata da parábola do filho
pródigo, com a qual você já deve estar familiarizado. Algo interessante nessa passagem é que
podemos observar as características de uma pessoa magoada (o filho mais velho). Já percebeu
que uma pessoa magoada sempre olha para números? “Essa é a terceira vez que você me fala
isso” “É a segunda vez que você esquece o meu aniversário” ...parece que essa pessoa está
sempre com um placar mental anotando os seus erros. (leia novamente o verso 29). Isso não
acontece com a pessoa que perdoa, pois sempre que perdoamos esse placar é zerado. Por isso
que em Mt 18:21-22, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes se deve perdoar, Jesus
responde através do 70x7, ou seja, que devemos perdoar sempre, e não ficar contando quantas
vezes alguém falhou conosco. Outra característica do magoado é que ele é reclamão! O
magoado sempre foca tanto na ofensa que sofreu, que esquece de agradecer a todas as outras
coisas boas que recebeu. O filho mais velho da parábola tinha em suas mãos todos os bens de
seu pai, mas só conseguia reclamar de um cabrito que não recebeu. (leia novamente os versos
29 a 31). O magoado tem a chamada “síndrome do mártir” ....ele sempre se sente a vítima, o
mundo sempre está contra ele. O filho mais velho se sentiu como o maior ofendido, quando na
verdade a ofensa foi contra o pai! O dinheiro do pai que foi gasto, o pai que foi abandonado,
porém o pai perdoa e recebe o filho mais novo de braços abertos. Quando alguém nos ofende,
não é a nós que ele está ofendendo, e sim a Deus. (leia novamente os versos 21 e 22). E por
fim: o magoado perde bênçãos. Quando o pai fez a festa, o ofendido e o perdoado estavam lá, o
único que não estava era o magoado. (leia novamente os versos 25 e 28).
4) DECIDINDO: Agora que você já entendeu que não deve e não precisa viver com um
coração amargurado, ressentido, e cheio de rancor, faça no mínimo 2 decisões: ( ) Vou seguir
as seguintes práticas para vencer a mágoa ......................................................................................
..........................................................................................................................................................

( ) Vou conversar com meu líder de G.A. sobre alguma mágoa que tenha em meu coração.
( ) Vou me analisar e ver se estou magoado(a) com algo ou alguém e entregar para Deus para
liberar perdão.
MOMENTO RAIO-X ESPIRITUAL:
( ) Vou fazer uma lista de 10 motivos pelos quais Deus diz para não guardar mágoa. ( ) Vou
orar durante 21 dias as___:___hrs pedindo que Deus me ajude a tirar essa mágoa do meu
coração. ( ) Até o final do ano de 2021 tomarei coragem para resolver minha mágoa com esta
pessoa
(se
tiver
problema
de
mágoa
com
alguém)
.......................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Pare um pouco e reflita: O que tem pesado no seu
coração? Existe alguma pendência na sua vida que precisa ser resolvida? Converse com Deus
sobre essa situação e/ou essa pessoa que já lhe magoou e peça ajuda para se livrar desse
sentimento. Ore e converse com Deus.
Terça-feira – RAIO-X DO ESPÍRITO - Libere o perdão
“Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados; se não os perdoarem, não
estarão perdoados” João 20:23
“E, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para
que também o pai celestial perdoe os seus pecados.” Marcos 11:25
1)ENTENDENDO: Responda as perguntas:
a) O que é perdão? .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
b) O que você entende por “Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados; se não
os perdoarem, não estarão perdoados” ? ......................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
c) Para você praticar o perdão é fácil? ( ) Sim. ( )Não. ( ) Sim, mas só se for algo “bobo”.
d) Deus quer que eu perdoe: ( ) As pessoas que eu gosto. ( ) Meus inimigos. ( ) Todas as
pessoas, não importa quem seja.
e) Explique Marcos 11:25 com suas palavras: ..............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Deus conhece nossas limitações, conhece a dureza dos nossos corações, e sabe que quando nos
sentimos feridos temos dificuldades em perdoar. Por isso Ele nos deu o Seu Espírito Santo, para
nos ajudar nessas dificuldades e nos colocar em um caminho de obediência. Nós perdoamos
porque Cristo nos perdoou também (Ef 4:32).
2) MEMORIZANDO: Memorize as passagens de hoje e complete as palavras que faltam a
seguir só de memória.
“Se ______________ os _____________ de alguém, ____________ perdoados;
se _________________________, não ___________ perdoados” Jo ___:23
“E, quando ________________________, se tiverem alguma
_________________________, perdoem-no, para que também o pai celestial
__________________________.” (_______________ 11:25)
Lembre-se que Deus quer que você se torne mais sábio, memorize o versículo de hoje e deixe a
Palavra fazer um RAIO-X no seu coração! ( ) Memorizei.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Não perdoar alguém pode te levar a dois caminhos: Prostrado perante
o Senhor ou de costas para Ele com o coração irado, querendo fazer justiça a força. No Salmo
37 (Pausa para leitura) vemos como proceder perante a injustiça, somente descansar no único e
verdadeiro Justo! Não podemos viver consumidos por atos passados de pessoas se cremos em
um Deus que enviou Seu Filho para morrer por nós - mesmo quando ainda éramos pecadores!
(Rm 5:8). Ao nos vermos no espelho, vemos as falhas, Jesus morreu por nós assim mesmo,
mostrou a benção que é perdoar! Ah, com certeza você já ofendeu a Deus, na verdade não há
um dia que não ofendamos o Senhor com nossos erros. Preguiça, falta de amor, ira.... a lista é

grande. Se não fosse a misericórdia do Senhor se renovando todo dia, e a morte de Cristo na
cruz que nos perdoa de todo pecado, há muito já teríamos deixado de existir. Então, esse é o
efeito da graça que nos desmonta, tira toda pretensão de orgulho de se achar no direito de não
perdoar a ofensa de alguém. Se Deus me perdoou mesmo eu sendo como sou, como posso eu
negar o perdão ao meu próximo? Jesus nos aponta que se não conseguimos perdoar, devemos
nos questionar se realmente fizemos dEle o nosso Senhor. Leia a parábola do Servo Impiedoso
em Mateus 18: 21-25 E escreva uma lição principal para você hoje:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Algumas dicas para aprender a praticar o perdão - Leia os textos e relacione as colunas:
(a) 2 Tm 3:12
( ) Meus pensamentos devem ter coisas que agradam a Deus
(b)Fp 4:8, Rm 12:2

( ) Devo perdoar porque Cristo me perdoa todos os dias

(c) Mt 5:44

( ) Devo amar e orar pelos meus inimigos e perseguidores

(d) Mt 6:12, Lc 17:4

( ) Devo obedecer ao que Deus manda, mesmo que seja
difícil
( ) Sofrimento também faz parte da vida cristã

(e) Lc 6: 46

MOMENTO RAIO-X ESPIRITUAL:
( ) Vou liberar perdão para as pessoas que me fizeram mal e se possível vou
ligar e conversar sobre o perdão que estou liberando porque Deus manda. Vou
falar com elas antes do Natal.
( ) Vou orar todos os dias pela manhã antes do meu café para conversar com
Deus sobre minhas mágoas e pedir ajuda para me livrar delas.
Caso antes de hoje você nunca tenha pedido perdão a Deus pelos seus pecados, não se
preocupe, Deus abre a porta para o seu perdão hoje, basta pedir com sinceridade. E Após
estará pronto para liberar o verdadeiro perdão.
( ) Confessar Jesus como meu Senhor e Salvador recebendo assim o perdão que Ele dá.
( ) Confessar um pecado de mágoa a um líder mais espiritual do que eu, e pedir ajuda.
4) DECIDINDO: ( ) Decida agradar a Deus com as suas decisões e deixar que a Palavra de
Deus faça o RAIO-X completo. ( ) Decido entregar para Deus esse caso que me sinto
injustiçado(a). ( )Decido reconhecer a mão de Deus trabalhando no meu caráter e perdoar essa
pessoa.............................(nome) que me ofendeu. ( ) Decido agradecer por esse sofrimento /
perseguição e não procurar me vingar .........................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Não deixe esta verdade passar batido em seu
coração. Encontre refúgio na graça que te perdoou mesmo você sendo como é, tire um
momento de oração, para que isso frutifique em perdão e em um espírito pacificador.
Resposta: b,d,c,e,a

Quarta-feira – RAIO-X DO ESPÍRITO - Cultive os frutos do Espírito
“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que
pertencem a Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se
vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.” Gálatas 5:22-25
1) ENTENDENDO: Leia os textos e responda as perguntas a seguir:
a) Leia Mateus 7:16-17 e 20 e responda: É possível para o cristão conviver constantemente
com algum pecado? Explique .....................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
b) Leia Gálatas 5:16-17 e responda: Porque devemos submeter nossas vontades ao
Espírito? .......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
c) Quais são os frutos do Espírito?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Os frutos de uma árvore mostram o que ela é. Os nossos frutos mostram o que somos e de
onde somos. Gerar fruto do Espírito demonstra que o Espírito Santo de Deus está sendo
alimentado em nós e que estamos conectados com Deus tendo plena união de Espírito (João
15:5). Se essa não é nossa realidade, se não buscarmos a Deus, naturalmente os frutos da
carne aparecerão. Isso acontece porque nascemos em pecado - e esses frutos que geram a
morte (separação) começam a surgir. As vontades da carne são como “ervas daninhas”, nunca
deixarão de brotar. Mas, quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, essas “ervas
daninhas” serão constantemente identificadas e arrancadas.
2) MEMORIZANDO: Vamos lá, persista e não desista. A Palavra só traz proveito para a
nossa vida. Que tal usar toda sua criatividade para memorizar o versículo de hoje? Grave um
vídeo ou faça um desenho ou crie uma música e mande para o seu G.A. ( ) Eu consegui!
3) TIRANDO A LIÇÃO: Muitos se enganam quando pensam que ao aceitar Cristo suas vidas
mudarão do dia para a noite, que não existirá mais problemas, que seus defeitos e dificuldades
desaparecerão como em um passe de mágica. Não, a vida do cristão nunca foi e nunca será assim.
Nossa vida até a vinda de Jesus passará pelo processo de santificação que deve ser constante em
nossas vidas. Vivemos um processo chamado santificação durante toda a nossa vida, não importa o
tempo que tenhamos de convertidos, nossa batalha contra a carne durará até Jesus voltar, e aí sim
seremos aperfeiçoados por completo.
Agora vamos além. Leia os versículos e complete as colunas com os frutos do espírito:
1) 1 João 4:16-18
4
2) 1 Crônicas 16:10
8
3) Romanos 12:18
3
4) Tiago 5:7
1
5) 1Tessalonicenses 5:15
2
6) Provérbios 28:20; Apocalipse 2:13
7) Tito 3:2
5
8) 1Tessalonicenses 4:4
6
7

Escreva aqui o fruto que você precisa desenvolver mais na sua vida .........................................................
Devemos cultivar constantemente o fruto do Espírito na nossa vida, e isso requer decisões diárias,
estudos, memorização constante de versículos, oração e jejuns. Dessa forma vamos entender melhor
cada um dos frutos que o Espírito Santo produz em nós.
MOMENTO RAIO-X ESPIRITUAL:
( ) Hoje irei amar 5 pessoas com um bilhetinho e um bombom / chocolate
agradecendo por se dedicarem ao Sonho de Natal .
( ) Irei dizer obrigado(a) a 5 líderes de ministérios diferentes do meu pelo
trabalho feito.
( ) Irei sorrir constantemente hoje - mesmo que eu não sinta vontade.
( ) Irei resolver qualquer conflito na hora. Não deixarei para depois.
( ) Procurarei oportunidades de ser bondoso(a).
( ) Usarei as palavras mágicas: por favor, com licença, obrigado(a), me perdoe sempre.
( )No trânsito irei praticar a minha mansidão orando por todos os motoristas que tentam me
tirar a paz.
( ) Praticarei o domínio da minha língua hoje: ( ) Não reclamarei. ( ) Não murmurarei. ( ) Não
fofocarei.

( ) 2 dias sem redes sociais (Instagram, Twitter, Facebook, etc).
( ) 1 semana sem tv/séries.
4) DECIDINDO: Quais dos frutos do Espírito você deixou apagar em sua vida? É hora de
tomar decisões e voltar a cultivar o que é bom. ( ) Decido decorar um versículo para os frutos
que preciso desenvolver mais: .................................................... ( ) Decido pedir ajuda do meu
líder para desenvolver esse fruto .....................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Agradeça a Deus pelo Espírito Santo que habita em
você e diga o quanto você quer se parecer mais com Cristo. Fale para Deus quais tem sido suas
maiores dificuldades, seja específico, abra seu coração.
Quinta-feira – RAIO-X DO ESPÍRITO - Desenvolva um Espírito de coragem
“Pois Deus não nos deu espírito de COVARDIA, mas de PODER, de AMOR e de
EQUILÍBRIO.” 2 Timóteo 1:7
1) ENTENDENDO: Pesquise o significado das palavras em destaque:
a)Covardia:....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
b)Poder:.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
c)Amor:.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
d)Equilíbrio:..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Agora, reescreva o versículo de hoje substituindo pelos significados das palavras que você
pesquisou acima............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Leia Deuteronômio 31:23; Salmos 27:14; 31:24; Atos 9:31 e responda:
e) Coragem é elemento muito importante na vida do cristão. Segundo os textos lidos, “O que
precisamos para desenvolver essa característica em nossas vidas?”
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2) MEMORIZANDO: Mude sua forma de pensar e de agir. Decore o verso de hoje para usar
nos momentos de medo e quando a tentação vier. Após memorizar, escreva em um papel e
coloque em um lugar visível. ( ) Fiz e memorizei.
3) TIRANDO A LIÇÃO: O mundo nos lembra constantemente de que coisas ruins acontecem.
Mas, para que permaneçamos firmes e para que nossa fé esteja fortalecida e nosso espírito não
vacile, quando enfrentarmos os desafios, é preciso lembrarmos constantemente quem é o Deus
ao qual servimos. Deus não esqueceu de você, Ele não está alheio ao seu sofrimento. Em 2
Timóteo, o apóstolo Paulo ensina que o medo não vem de Deus e aconselhou Timóteo a não se
envergonhar de seu testemunho de Jesus Cristo. Ele incentivou Timóteo a suportar as provações
fielmente e o instruiu a ensinar os santos a se arrependerem. Sempre ouvimos dizer que a vida
consiste em uma série de altos e baixos, tempos de alegria e promessas misturados com
momentos de desafio e dúvida. Todos nessa terra, crentes e não-crentes, passam por altos e
baixos na vida. Mas nós que temos uma união de Espírito com Deus, que somos cristãos, temos
uma incrível promessa de Deus: nunca passaremos pelos vales da vida sozinhos. Temos Deus
ao nosso lado para enfrentar esses vales (Dt 31:6). Deus nos dá coragem para enfrentar as
provações, nos dá poder para sabermos como agir e nos posicionarmos, nos dá amor para que
possamos nos portar como filhos de Cristo, sempre demonstrando compaixão e equilíbrio, para
balancear nossas emoções e vencermos quaisquer obstáculos.
Na tabela abaixo existem algumas áreas que precisamos estar sempre atentos para tomarmos
decisões que agradam a Deus, preencha a tabela conforme o exemplo.

Área

Versículo
Fl 4:6

Amizades

Mudança de
mente

Conselho
Não deixar a ansiedade me dominar e confiar que o
Senhor está no controle de tudo.

Sl 1:1-2
Fl 4:8

Encher a mente com tudo aquilo que nos faz estar mais
próximos de Deus.

Rm __:1-2

Deixe Deus no controle de sua vida e Ele lhe mostrará o
caminho que você deve seguir.

1 Jo 2:3-6
4) DECIDINDO: Deus quer que tenhamos coragem! Ele está conosco. Será que tem alguma
decisão importante que você está adiando por medo? Ou alguém que está deixando
evangelizar por preocupação do que vão pensar de você? Decida hoje fazer diferente:
( ) Decido que hoje irei me aconselhar com alguém mais maduro sobre essa decisão que
preciso tomar ___________________. ( ) Decido largar esse pecado ___________________
e pedir ajuda pois sei que com Cristo posso vencer.
MOMENTO RAIO-X ESPIRITUAL:
( ) Decido que vou falar de Jesus para esse meu amigo essa semana
...............................................................................................................................
( ) Decido convidar pelo menos 5 pessoas para assistir o Sonho.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Agora é o seu momento de falar com
Deus, de compartilhar suas decisões. Converse com Deus sobre seus medos, inseguranças, o que
tem tirado a sua paz, suas dificuldades, e peça forças e ajuda. Deus conhece os seus
pensamentos e o que Ele mais deseja é que você experimente a boa, perfeita e agradável
vontade dEle.
Sexta-feira – RAIO-X DO ESPÍRITO - Alimente o Espírito Santo
“Não apaguem o Espírito.” 1 Tessalonicenses 5:19
“Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra.”
Salmos 119:9
1) ENTENDENDO: Responda:
a) O que é “apagar o Espírito”? ..............................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
b) Como se deve manter uma conduta pura? ..........................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
c) O que é viver de acordo com a Palavra? ..............................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
d) Como deve ser a conduta do filho de Deus? ........................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2) MEMORIZANDO: Está conseguindo memorizar? Chegou a hora de colocar mais lenha na
fogueira da vida espiritual. Decore o versículo de hoje. Tente fazer por meio de emoji (aqueles do
whatsapp ) ou desenho e mande para seu grupo de amigos. Revise os versículos da semana e finalize
esse Raio-X Espiritual muito bem. Dê o seu melhor. ( ) Decorei.( ) Revisei.

3) TIRANDO A LIÇÃO: Quando aceitamos Jesus e o recebemos em nossa vida, o Espírito
Santo de Deus vem e faz morada. Como uma semente pequenina Ele entra em nossa vida e
começa a se desenvolver. Nossa maturidade na vida cristã é igual as fases normais da vida.
Iniciamos como bebês, vamos crescendo e passamos para a fase infantil, depois ficamos
jovens e por fim adultos até a vinda de Jesus se continuarmos a alimentar e cuidar do nosso
Espírito. Somente por meio da Palavra de Deus que conseguir crescer e nos desenvolver.
Quando estudamos a Bíblia podemos ouvir Deus falar conosco e nos ensinar a nova forma de
viver. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Todo cristão precisa alimentar
seu Espírito de forma contínua. Quando deixamos de comer não ficamos fracos? O mesmo
acontece com o nosso Espírito ao ponto que podemos chegar a apagá-lo e deixar de ouvir a
voz de Deus. Viver a Palavra é estar sempre aberto a ação do Espírito Santo e sempre atento a
vontade de Deus. A Palavra nos permite conhecer os pensamentos de Deus. A Palavra de
Deus nos protege, nos conduz, corrige e traz todo o direcionamento que necessitamos para
viver com integridade e santidade.
No quadro a seguir coloque coisas do dia a dia que alimentam seu Espírito X que alimentam a
sua carne:
Alimenta o Espírito Santo de Deus
Alimenta a sua carne

Quando enchemos o nosso coração de sensualidade, de ambição, de mentira, de más
companhias, maus pensamentos, a nossa vida será um reflexo de tudo o que temos colocado
dentro de nós. Jesus nos ensinou que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se
colocamos os nossos olhos em coisas que agradam a Deus então todo nosso corpo terá luz.
Leia Mateus 6:22-23. A Palavra de Deus nos direciona a respeito daquilo que devemos
buscar para encher nossas vidas.
4) DECIDINDO: Decida não esmorecer, aproveite o embalo do desafio e não relaxe na
semana que vem, faça mais e melhor. ( ) Decido que não vou relaxar na meditação da
semana que vem e farei ainda melhor que a dessa semana. ( ) Decido atualizar o meu Bíblia
on. ( ) Decido não falhar na meditação em 2022 e se falhar, não vou esmorecer - vou
recomeçar. ( ) Decido que serei 100% no Senib em 2022.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Escreva a sua oração para Deus.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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passa, pois sabemos que estamos a cada
dia mais perto do Reino de Deus.

