UM NOVO ANO ESTÁ CHEGANDO! APROVEITE A OPORTUNIDADE PARA
MUDAR. MUDAR PARA MELHOR. CRISTO PRECISA REINAR EM SUA VIDA.
QUE ESSA MEDITAÇÃO LHE AJUDE A SER UM FILHO DE DEUS MELHOR
NESSE ANO QUE ESTAR POR VIR.
Segunda-feira – UM ANO NOVO COM JESUS SENDO SENHOR E SALVADOR
“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus
o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para justiça, e com
a boca se confessa para salvação.” (Romanos 10:9-10)
1) ENTENDENDO: Para entender melhor, responda:
a) O que é “confessar com a boca que Jesus é Senhor”?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
b) O que é crer?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
c) O que é ser salvo?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
d) Você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Um novo ano está chegando e a cada dia estamos mais perto da vinda do Senhor. A decisão
de ter uma vida nova é totalmente nossa. E decidir viver com Jesus, ou não, é crucial para
essa mudança.
Esses fatos são certos: 1) O ano que passou, passou. 2) O ano novo está chegando. 3) Jesus
vai voltar e nós precisamos decidir estar com Ele ou não. Deus nos fez de forma muito
especial. O ser humano tem qualidades muito especiais. Nós podemos enxergar pelo menos
256 mil cores diferentes. Provamos infinitos sabores, ouvimos infinitos sons. Deus nos criou
de uma forma espetacular para aproveitar essa vida com Ele, pois foi por isso que Ele nos
criou, para termos um relacionamento com Ele. De todas as qualidades, ele também nos deu
livre arbítrio, que é a possibilidade de escolher: ficar com Deus ou contra Deus. Adão e Eva
escolheram lá no jardim desobedecer - eles escolheram ficar contra Deus. Influenciados pela
serpente, sim, mas eles decidiram desobedecer e por conta disso foram desligados de Deus.
Por esse motivo nascemos no pecado, porque nossas células estavam no primeiro casal. De

diversas formas as pessoas tentam voltar para Deus, mas há só um caminho: JESUS! Deus
têm um amor persistente e não queria que fossemos vítimas do primeiro casal e nos deu por
meio de Jesus a possibilidade de nos religarmos a Ele. Por meio de Jesus é que podemos ter
um relacionamento com Deus. Jesus escolheu pagar pelo nosso pecado. A dívida do pecado
da humanidade é a morte, ou seja, separação de Deus. Sim, você e eu nascemos no pecado.
Apesar disso Ele nos deu O grande presente - a vida eterna, MAS O AMOR DE DEUS NÃO
FORÇA. E nesse momento volta o livre arbítrio. E nós, somente nós precisamos decidir.
Jesus viveu nessa terra, passou por muitas coisas e aos 33 anos foi crucificado e morto, mas
ao terceiro dia ressuscitou, para provar que: Deus pagou a pena do nosso pecado por
completo. Jesus provou que Ele é maior que a morte e Ele adquiriu o direito de dar a vida
eterna para quem Ele quisesse e hoje Ele quer dar para você. MAS O AMOR DE DEUS
NÃO FORÇA e somente crendo e falando (confessando) que acreditamos na história de Jesus
é que podemos ser salvos. A verdade é que o ano novo não pode chegar sem que você não
tenha tornado Jesus não somente Salvador, mas também Senhor da sua vida. Entregue nas
mãos de Jesus o volante da sua vida. Não comece um novo ano sem essa certeza. Deus quer
transformar a sua vida para melhor.
2) MEMORIZANDO: Algumas letras foram retiradas do versículo de hoje, seu objetivo é ler
pelo menos 03 vezes o versículo acima e tentar completar abaixo sem consultar.
“ S.... v....c.... c.....fe.......ar c.....m ...... s.....a b.........a q....... J.......s é S......nh.....r ...... cr.....r
....... s...... c.......a....ão ....ue D.....s o r......ss.....sc.....t...... d.....tr..... o.... m.....rt....s , s....rá
s.....lv...... P.....s c.....m o c.....r.....ç...... s..... cr..... p.....r.... j.....st....ç....., e c....m a b....c....
s.... c....nf....ss.... p....r.... s....lv....ç...... ” – (R...m....nos ...... : ....-.....) ( ) Consegui.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Deus é Santo e mesmo conhecendo nossas limitações e
dificuldades nos deu um Espírito de poder (2 Tm 1.7) que nos capacita a vencer as tentações
e o pecado para nos tornarmos cada vez mais santos como Ele é santo (1 Pd 1:15-16), sendo
nosso dever nos conformar cada vez mais à imagem de Seu Filho (Rm 8.29). Os versos de
hoje falam de como podemos ter a certeza da nossa salvação. Nós precisamos viver a esperança
de que Deus nos dá: a volta de Cristo com a Sua grande vitória sobre o pecado e sobre Satanás,
onde teremos nossos corpos glorificados com Ele e ficaremos livres finalmente do pecado. Até a
vinda de Cristo, depois que fazemos Jesus Senhor e Salvador, temos um processo para passar, o
processo da santificação. E para isso precisamos nos purificar. Deus é Deus absolutamente Santo
e Puro, nEle não há mal algum (2 Cor 6:14-18). Como filhos, devemos ser cada vez mais
parecidos com Ele através da atuação de Seu Santo Espírito até o dia em que seremos efetivamente
transformados.
Leia as passagens a seguir e escreva uma lição para cada um:
João 3:16
...................................................................................................................................................
Lucas 11:13
...................................................................................................................................................
Rom 8:1
...................................................................................................................................................
Indo mais fundo: Diante de tudo isso devemos nos questionar se estamos de fato melhores do
que antes. Olhe para si mesmo, lembre-se de como você era no início de sua vida com Cristo e
como você está agora. No que você melhorou? No que você permaneceu igual? No que você
voltou a cair? Nós devemos constantemente nos analisar, buscando saber onde nossas falhas estão

se agrupando e onde devemos melhorar. Faça a seguinte autoanálise: coloque valores de 1 a 10
(sendo 1 péssimo e 10 fantástico) no fruto do Espírito na sua vida de Gl 5:22-23:
__ Amor
__ Paciência
__ Fidelidade
__ Alegria
__ Amabilidade
__ Mansidão
__ Paz
__ Bondade
__ Domínio-Próprio
4) DECIDINDO: Com base na atividade anterior, selecione as 3 áreas em que você mais precisa
melhorar e faça 1 decisão (específica e mensurável) para cada uma:
►Área: ................................. Eu decido:......................................................................................
►Área: ................................. Eu decido:......................................................................................
►Área: ................................. Eu decido:.....................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre meditação de hoje falando com o Senhor. Se
você não tem certeza da sua salvação, decida e converse com Ele. Se você já fez a sua decisão,
peça ajuda para melhorar a cada dia.
Terça-feira – A LUTA DO VELHO-HOMEM E DO NOVO HOMEM
“Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A
vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se
entregou por mim.” (Gálatas 2:20)
1) ENTENDENDO: Responda:
a) O que significa “fui crucificado com Cristo”?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
b)Tal qual um escravo, Paulo não vive mais para si. Para quem ele vive?
...................................................................................................................................................
c) O que é fé? (Hb 11.1)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
d)Por quem Cristo se entregou e amou?
...................................................................................................................................................
Deus em Seu infinito amor se entregou e morreu por Sua igreja, permitindo com que os Seus
filhos, que antes jaziam no pecado rumo à condenação eterna (Rm 3.23), agora possam
participar da eternidade ao lado de Deus. Por vivermos nesse mundo, ainda estamos sujeitos
aos desejos da nossa carne. Como filhos de Deus precisamos lutar constantemente para
agradar a Deus em tudo. Cristo vive em nós e é por meio desse Espírito que podemos mudar
a nossa vida. Nosso novo ano deve ser guiado completamente por Cristo e não por nossas
vontades.
2) MEMORIZANDO: Para o versículo de hoje crie uma forma alternativa de decorar (criar
música, fazer mímica, desenhar etc.). Seja criativo! ( ) Decorei.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Agora que possuímos o Espírito de Deus, somos novas criaturas (2
Cor 5:17). Devemos nos despir do velho-homem (Ef 4:22), o qual representa nossa natureza
pecaminosa, e buscar as coisas do alto. A luta entre a carne e o Espírito vai perdurar até a volta de
Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala de suas dificuldades (Rm 7:19), mas lembre-se, maior é
aquele que está em nós do que aquele que está no mundo (1 Jo 4.4). Nós temos todas as
ferramentas necessárias para resistir ao Maligno.
Indo mais fundo: Como servos de Deus, somos libertos das amarras do pecado (Rm 8:1-2), de
forma que não mais vivemos para nós mesmos e tampouco somos de nós mesmos (1 Cor 6:1920). Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e agora somos Sua propriedade. Não é à toa que

Cristo nos convidou a negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Ele (Mt 16:24). O Espírito
Santo que hoje habita em nós vai gerar fruto em nossa vida (Gl 5:22-23), por meio dos quais
seremos reconhecidos como parte de Deus (Mt 7:20).
4) DECIDINDO: A vida cristã não tem valor sem atitudes verdadeiras. Faça agora pelo menos
uma das decisões a seguir para ter mais intimidade com Deus: ( )Decido orar por pelo menos 5
minutos para Deus guiar meus planos para o novo ano. ( ) Decido fazer uma lista fixa de 30
motivos para agradecer a Deus por esse ano que passou. ( ) Decido manter o ritmo de decorar
pelo
menos
5
versículos
por
semana.
(
)
Eu
decido
.............................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Nesse momento, compartilhe com Deus suas
necessidades, dificuldades, temores e súplicas. Agradeça a Ele por ter enviado a Seu Filho que
morreu em nosso lugar sofrendo pelos nossos pecados. ( ) Orei.
Quarta-feira – UM ANO NOVO CHEIO DE AMOR
“Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama
o seu próximo como a si mesmo tem cumprido a lei.” (Romanos 13:8)
1)ENTENDENDO: Você sabe o que é AMOR? Explique
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Para que o novo ano que se aproxima seja um ótimo ano, precisamos encher a nossa vida de amor.
O amor é inicialmente um mandamento de Deus, e a base da vida cristã. O amor é algo que
devemos fazer por disciplina e não por emoção. O amor é quando decidimos fazer algo por
alguém, sem esperar nada em troca, apenas pensando no bem-estar do alvo de nossas ações. O
amor é uma ordem de Deus. Deus ordena: NÃ DEVA NADA A NINGUÉM A NÃO SER O
AMOR.
Para entender melhor leia: Romanos 13:8-14 e 1 Co 13:1-13 e explique o que você entendeu
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2)MEMORIZANDO: Para um filho de Deus, é sempre importante ter a Palavra afiada e
disponível. Memorize agora e tente falar sem consultar. ( ) Consegui.
3)TIRANDO A LIÇÃO: É importante saber que esse mandamento (amar ao próximo) fica atrás
apenas de amar a Deus. A essência do cristão é o amor, um cristão sem amor não é crente, é um
hipócrita. No quadro a seguir, complete e destaque algumas lições importantes sobre o amor.
Passagem
Lição
Romanos 5:8
Romanos 15:2
Efésios 2:4-5
Tiago 2:8
1 Pedro 4:8
1 João 3:1a

Somos ou pelo menos deveríamos ser conhecidos por amar ao próximo, e quando você não põe
isso em prática não está dando um bom testemunho diante dos não crentes. É como futebol sem
bola, feijão sem arroz ou até mesmo uma casa sem telhado! Assim é o crente sem amor, ele não
tem identidade, não tem sentido.
4) DECIDINDO: Do que adianta aprender e não colocar em prática? Decida!
( ) Decido amar essa semana as pessoas dessa forma. ............................. ( ) Decido amar
meu esposo/esposa preparando uma surpresa boa (se você for solteiro escolha seu
responsável). ( ) decido amar os meus pais lavando a louça todos os dias. ( ) Decido amar
com minhas palavras sendo menos ríspido(a)/grosseiro(a).(
) Eu decido
...................................................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Termine orando e pedindo a Deus que lhe ajude a
cumprir suas decisões para se tornar alguém mais sábio, podendo assim amar seu próximo e
cumprindo a “lei”.
Quinta-feira – ANO NOVO CHEIO DE BONDADE
“Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre
bondosos uns para com os outros e para com todos.” 1Tessalonicenses 5:15
1)ENTENDENDO: ➔Levando em consideração as listas de frutos do Espírito (Gl 5.22-23) e
as oito qualidades do caráter de Cristo (Mt 5.1-12) encontramos BONDADE e MISERICÓRDIA.
Podemos então traçar um paralelo entre essas duas qualidades ao verificar o que cada uma quer
dizer: BONDADE: benevolência; clemência, disposição para perdoar. MISERICÓRDIA: não dar
o castigo merecido ao que agiu mal, mas agir com bondade. É exatamente o que o verso de hoje
ensina: perdoe, trate com bondade, não dê a quem te machucou o que ele merece (perdoe).
“Bondade é nos apartarmos do pecado e de tudo que causa dano e tristeza ao próximo”. Leia Rm
13:10, Pv 3:3 e escreva o que eles têm em comum com o 1 Ts 5:15
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2)MEMORIZAÇÃO: Chegou o momento de guardar a Palavra no coração para se manter firme
no dia mal. Escolha o método com o qual você decora mais facilmente e memorize. ( )
Memorizei.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Você se considera uma pessoa boa? Salmo 14.1b diz que não há
ninguém que faça o bem. Nenhum de nós nasce bom! Ao aceitar que Jesus vai mandar em nossa
vida, e buscamos discernir o que é agradável ao Senhor (Ef 5.10), vemos que precisamos lutar
contra nossa própria vontade. Não temos a bondade naturalmente, mas o mandamento de Deus é
que nos revistamos de BONDADE, que nos revistamos de AMOR (Cl3.12,14). ➔ Leia os
versículos e faça a correspondência com as afirmações sobre a bondade:
(1) Bondade é um fruto do Espírito.
( ) 2 Pd 1:5-8
(2) Deve ser vivida diariamente, assim refletir Cristo.
( ) Fp 4:5
(3) É´ uma escolha, precisamos desenvolvê-la.
( ) Mt 5:43-48; 1Pd 3:9
(4) Deus é bondoso, devemos imitá-lo.
( ) Gl 5:22
(5) Faz parte do desenvolvimento cristão.
( ) Ef 4:32
(6) Jesus deu orientações sobre.....
( ) Cl 3:12
(7) O Senhor está sempre vendo.
( ) 1 Pd2:12
(8) Dá bom testemunho.
( ) Joel 2:13, Lc 6.36
➔ Lute contra a natureza humana, egoísta por natureza e revista-se de bondade e amor. “A
salvação é alcançada mediante a fé no sacrifício do Filho de Deus e não por causa de nossa

bondade e santidade. Contudo, como cristãos, devemos refletir o caráter de Cristo através da
manifestação do fruto do Espírito produzidos em nós. NÃO SOMOS SALVOS POR MEIO
DE OBRAS, MAS PARA PRATICÁ-LAS. (apazdosenhor.org)
4)DECINDINDO: A bondade só é manifesta, só é vista através de ações, ela só se concretiza
quando agimos. Então aja! ( ) Decido evitar xingar (verbal ou mentalmente) quem me fizer mal
(cortar no trânsito, quando o ônibus passar direto etc.) ao invés vou dizer: “Deus te abençoe”. ( )
Decido amar alguém com uma visita, presente, lanche, com uma carona etc.)
Nome:.......................... Ação.........................................( ) Vou dizer ao pai/mãe/ família que os
amo; ( ) Decido escrever cartões de incentivo para meus colegas de grupo de amigos.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: “Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus
olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito endireita os meus caminhos, oh Deus
dá-me um novo coração”. Ore agora, pedindo perdão pelos pelas omissões e peça ajuda para ser
um imitador de Cristo e um exemplo de bondade para o seu próximo. Resposta:5,7,6,1,3,8,4
Sexta-feira – ANO NOVO CHEIO DE FIDELIDADE
“Escolhi o caminho da fidelidade; decidi seguir as tuas ordenanças” (Salmos 111:8)
1)ENTENDENDO: Chegamos ao final da semana. Falta pouco para o ano acabar. Aprendemos
que para que nosso ano novo seja o melhor ano, Jesus precisa reinar em nossa vida, precisamos
se despir do velho homem e encher nossa vida com amor e bondade. Hoje vamos estudar sobre
fidelidade. Essas são qualidades básicas para viver uma boa vida cristã. Fidelidade é essencial em
um relacionamento, principalmente no nosso com Deus. Deus é um Deus fiel e por mais que nós
nos mostremos infiéis, Ele nunca será infiel conosco. Deus quer que sejamos pessoas fiéis a Ele,
à Sua Palavra, à Sua obra. Leia 3 João versos 1 ao 4.
2)MEMORIZANDO: Uma das práticas para se manter fiel à Deus é encher a sua mente
com a Palavra. Decore a passagem de hoje, está fácil. ( ) Memorizei.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Na Bíblia temos vários exemplos de personagens que foram fiéis a
Deus. Um deles foi Noé que, mesmo no meio de uma sociedade totalmente corrompida,
permaneceu fiel a Deus. Ele construiu a arca como Deus pediu, exercendo a sua fé,
obediência e fidelidade a Deus (Gn 5:6). Outro personagem é Daniel que foi introduzido no
meio de um povo com suas tradições, foi submetido a vários testes, desafios e ameaças, mas
através de sua fidelidade a Deus foi honrado em tudo. (Dn 1 e 2). O apóstolo João começa a
sua carta falando a respeito dos bons comentários que ouviu sobre seu filho espiritual Gaio,
sobre o quanto ele continuava fiel. Em seguida, João fala das formas práticas que Gaio usou
para desenvolver esse fruto tão precioso que é a fidelidade. Como todo fruto do Espírito, a
fidelidade precisa ser desenvolvida com ações. Quanto mais perseverarmos em práticas como
essas, mais seremos frutíferos para Deus. A fidelidade é uma decisão que precisa ser praticada
todos os dias. Não basta querer ser fiel, é necessário buscar e agir!
4)DECIDINDO: Ouça a voz de Deus, analise a sua vida e veja onde você tem falhado. O
que tem te afastado de Deus? ( ) Eu decido ................................................................... Você
deixou o seu amor por Jesus esfriar? ( ) Eu decido ...................................................................
Pense agora em tudo o que você fazia quando estava no primeiro amor e volte! ( ) Eu decido
...................................................................................................................................................
Faça uma lista de 5 práticas que você precisa voltar a fazer na sua caminhada com Cristo:
...................................................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS : Encerre orando e compartilhando com Deus suas
decisões.
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