Vamos continuar nessa semana sobre a Videira Verdadeira. Tenha em mãos um caderno para servir de
apoio para sua meditação.
Segunda-Feira – Tema: O amor é o maior fruto (parte 1)

“O meu mandamento é este: Amem-se uns aos outros como eu os amei”. João 15:12
1) ENTENDENDO: Responda: a) Como foi que Jesus nos amou? b) Como devemos amar ao
próximo? Leia com atenção: Não é maravilhoso ser amado?! Quem não gosta de ser bem
tratado, presenteado, abraçado, enfim, saber que alguém realmente se importa com você? Deus
quer que a marca do Seu povo seja o amor (Jo. 13.35), pois o amor é a essência de Deus (1 Jo.
4.8). Hoje nós presenciamos a falta de amor pelo próximo, até mesmo igrejas se dividem,
crentes falam mal de crentes, etc. Tudo seria muito diferente e o evangelho muito mais aceito se
todos os crentes fossem verdadeiramente bíblicos e realmente vivessem o amor!
 Leia: Mt. 5.44; Gl. 6.10; 2 Ts. 3.13-15 e responda: Quem são os que devemos amar?
Devemos amar só os que nos amam? Justifique biblicamente a sua resposta.
2) MEMORIZANDO: Complete os espaços apenas quando conseguir memorizar
completamente o versículo de hoje: “O ____ ___________ é este: _______ uns ___ _____
como eu os ____” (Jo.__:12)
3) TIRANDO A LIÇÃO: Deus é o nosso maior exemplo. Ele nunca poupou esforço para
provar o quanto nos ama, e só “amamos porque Ele nos amou primeiro” (1 Jo. 4:19). Associe
as colunas, completando as seguintes características do amor de Deus.
a) Amor eterno que nunca acaba
( ) 2 Co. 8:9
b) Se humilhou por amor a nós
( ) Jo. 3:33
c) Inseparável
( ) Jr. 31:3
d) Verdadeiro
( ) Rm. 8:35
R.: b, d , a e c.
 Falar sobre amar uns aos outros nos faz lembrar da Parábola do Bom Samaritano em
Lucas 10.29-3. É muito fácil amar quem nos ama, mas os samaritanos eram desprezados pelos
judeus pelo fato de ser uma raça misturada com babilônicos e árabes.
Os judeus sentiam repugnância em manter relações sociais e religiosas
com os samaritanos. Muitos, como o sacerdote e o levita da parábola,
que eram pessoas influentes, não possuem o maior fruto que é o amor
(bem estimável que é um coração bom, cheio de amor ao semelhante).
O samaritano não perguntou, não investigou, não suspeitou, apenas
ajudou - apenas foi misericordioso. Ele viu uma pessoa necessitada de
auxílio imediato. Agora leia 1 Co. 13:1-8 e escreva o que o Senhor nos ensina com o versículo
de hoje.
4) DECIDINDO: ( ) Vou meditar todos os dias nessa semana, não importa o que aconteça!
( ) Baseado no “Tirando a lição”, vou demonstrar amor através de atitudes práticas com três
pessoas nessa semana:
1. Nome e atitude:................................................................................................ .........................
2. Nome e atitude:.........................................................................................................................
3. Nome e atitude:.........................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Peça para Deus um coração que entenda a
dimensão do amor d'Ele por você, para assim poder amar aos outros como Ele o ama.
Entregue a Cristo suas decisões, aproveitando esse momento para ter uma conversa bem
sincera com Deus, não o faça com pressa, desfrute da presença d'Ele.
Terça-feira – Tema: O amor é o maior fruto (parte 2)

“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos”. João 15:13

1) ENTENDENDO: Quem demonstra maior amor de acordo com o versículo? O que você
entende por “dá a vida”?  Agora reescreva em seu caderno o versículo de hoje com suas
palavras.
2) MEMORIZANDO: Não siga sem antes ter decorado. Escreva o versículo em seu caderno
de meditação até decorá-lo completamente. ( ) Versículo memorizado.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Quem poderia ser maior amigo que Jesus? Jesus provou Seu amor
por nós morrendo em nosso favor. “Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por
nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos” (1 João 3:16). Jesus não foi pressionado a
entregar Sua vida por ninguém. Nem pelos romanos, nem pelos fariseus ou por seus
discípulos - ninguém O obrigou. Por amor, Ele se entregou à morte no calvário. “Ninguém a
tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade
para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai” (João 10:18). Dá mesma forma
que Cristo entregou Sua vida por amor a nós, deu a de presente, devemos dar a nossa vida por
Ele e por nossos amigos, nisto vemos o amor. (1 João 3:16).
 Pare e Pense: Como tem sido sua vida? Há alguma semelhança entre o amor que Cristo
demonstrou e o amor que você demostra? Tem retribuído com amor no serviço da obra que
ele nos atribuiu? Como você tem vivido o amor ao próximo, ao seu irmão e amigo? As
pessoas a sua volta percebem que o amor de Cristo é revelado através de você? Se as
respostas a essas perguntas não lhe causam alegria ou satisfação, recomendo que procure
fazer algo imediatamente. Cristo nos amou e se entregou a uma morte terrível para que nós
podêssemos um dia estar com Ele e tudo isso graças ao grande amor com que nos amou.
 Leia os versículos abaixo. Qual a relação entre eles e o verso de hoje? (João 10:15 e 17 e
1 João 3:16-17; 4:7-8, 10, 12 e 18)
 Leia os versículos e escreva sua lição principal:
Ref.
Seu comentário
Ref.
Seu comentário
2 Co. 4:11

Gl. 5:22

Jo. 15:13

Jo. 10:18

4) DECIDINDO: Esse é um momento importante porque é agora que você colocará em
prática o que aprendeu. Decida demostrar seu amor a Jesus e aos seus irmãos. Decida
trabalhar mais na obra, aproveite a grande oportunidade de trabalho que a Nova Igreja Batista
lhe proporciona. Ame seus irmãos! O Dia do Senhor está próximo, não perca as
oportunidades. Não perca tempo! Escreva três decisões práticas para desenvolver o amor.
Lembre-se, esta meditação é feita para você e Deus, não para líderes ou para os amigos do
grupo de amizade ou oração. Então, faça o seu melhor para Deus!
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre a meditação de hoje agradecendo a Deus
por nos amar ao ponto de entregar seu próprio Filho para morrer por nós. Compartilhe com
Ele suas decisões. Revise o versículo e use o caderno de oração. Ame!
Quarta-feira – Tema: Obedecer = amizade verdadeira

“Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno”. João 15:14
1) ENTENDENDO: Quando penso na palavra AMIZADE, lembro de pessoas que marcaram
a minha vida com sua lealdade, fidelidade e amor. A Bíblia nos diz que muitos se dizem
amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar (Pv.20.6)? Com certeza é como uma
jóia rara que possui grande valor. Alguns dizem que amigo é que nem petróleo, difícil de
achar. E quem não quer ter um amigo leal? Da mesma forma, Deus tem procurado
verdadeiros adoradores, que O adorem em Espírito e em verdade. Em outras palavras, que O
adorem com suas atitudes de obediência que se tornam possíveis graças ao Espírito Santo que
vive em nós. Um Senhor tão grande tem se importado em fazer amigos tão pequenos. Mas
uma pessoa fiel, quem poderá achar? Será você?  Marque na lista a seguir um X nas
qualidades que você admira em um amigo de verdade:
( ) verdadeiro
( ) não me deixa na mão ( ) fiel e confiável
( ) é grato
( ) é justo
( ) faz bem para mim
( ) ajudador
( ) deixa eu feliz
( ) é educado
( ) companheiro ( ) cumpre o que diz
( ) é sábio

( ) não é rancoroso
( ) é exemplo
( ) gosta do que é bom
 Agora circule todas aquelas que você tem feito para o seu amigo Jesus. Vamos analisar:
Quantidade de círculos:...... Quantidade de X:...... E aí, você tem sido um amigo de verdade
para Jesus!
2) MEMORIZANDO: Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarde
essa palavra no seu ♥ também. ( ) Decorei o versículo.
3) TIRANDO A LIÇÃO: É impressionante como não encontramos na Bíblia um
mandamento que não seja para nos livrar de algo ruim. Tudo tem algum motivo para que
Deus mande nos afastarmos. Como a uma criança, o Senhor nos educa primeiro dando ordem,
como algo que no momento não vamos entender, mas que quando amadurecermos, com
certeza veremos que era para o nosso próprio bem. Então, não entenda como algo ruim o que
Cristo pedir para você fazer, pois você demonstrará que é grato ao amigo que deu a própria
vida por você. Tarefa: Leia os versículos e preencha a palavra cruzada com as características
de um amigo verdadeiro que o Senhor quer que sejamos - depois escreva no seu caderno em
qual característica você precisa melhorar.
1. Mt. 22:35
1
A
2. Mc. 12:31
2
M
3. Hb. 13:17
3
I
4. 1 Ts. 5:18
4 G
5. 1 Tm: 4:12
5
O
6. Mt. 10: 8b
O
7. Sl. 119:99
7
B
8. Mt. 25:21
8
E
9. Mt. 5:3
D
10. Fp. 4:4
10
E
11. 1 Tm. 6:11
11
C
12. Mt. 5:7
12
E
R.: AMAADEUS; AMASEUSIRMÃOS; SUBMISSOAAUTORIDADES; GRATO; PURO; GENEROSO; SABIO; SERVO;
POBREDEESPÍRITO; ALEGRE; PACIENTE; MISERICORDIOSO.

4) DECIDINDO: Deus espera uma coisa de você: obediência. Quando obedecemos estamos
fazendo o que é certo, o que agrada a Deus e o que O deixa feliz. Faça uma decisão pessoal e
diga para Deus o que você fará para investir na amizade d'Ele.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore a Deus falando sobre sua decisão, pedindo
para aprender a ser um amigo verdadeiro e agradecendo o privilégio de ser amigo de Deus.
Quinta-feira – Tema: Amigo de Deus

“Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor
faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que
ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido”. João 15:15
1) ENTENDENDO: Pela nossa Constituição Federal antiga, vemos
que o escravo não era considerado pessoa natural.Todo ser humano têm
direitos e deveres e o fato do escravo não ser considerado pessoa
natural, o desprovia de direitos e deveres e era tratado como objeto. A
partir de 1988, com a reforma da Constituição isso parou de existir. Houve o fim da
escravidão. Agora, por que saber isso? É muito bonito falarmos que somos servos de Deus,
quando na verdade, somos escravos de Deus também. A palavra servo vem do latim servus
que significa escravo. Servo é aquele que presta serviços a outro, que não tem direito à
liberdade nem a ter bens, que tem a condição de criado ou escravo, que está sob o domínio de
algo ou alguém. No contexto bíblico, servo era o escravo que poderia adquirir sua liberdade,
que poderia vir a ser dispensado por seu dono. Um servo poderia vir a receber a herança do
dono na ausência de filhos. Somos servos de Deus ao cumprir os seus mandamentos, quando
amamos e servimos nossos irmãos. Mas Jesus não nos chama somente de servos, Ele nos quer
como AMIGOS.
2) MEMORIZANDO:  Pare! Prossiga somente após ter decorado o versículo.

3) TIRANDO A LIÇÃO: ♥ Amizades são necessárias e nos
ensinam, mas precisam ser sinceras. As amizades nos mostram
o maior amor e bons amigos se tornam irmãos. Como é bom ter
amigos!  Exercício: veja ao lado o jogo da velha, leia cada
versículo e escreva no local uma qualidade de um bom amigo.
Lembre-se de que somente aquele que não crê nas promessas
de Jesus é que tem motivos para não confiar em Sua Palavra;
todavia, como sabemos, “fiel é Aquele que nos faz a promessa”
e que “o Senhor não retarda a Sua promessa, ainda que alguns
a têm por tardia...”. E então? Será que você também pode ser chamado amigo de Deus?
Analise-se!
4) DECIDINDO: Em uma amizade tudo gira em torno do amor. No entando, amar só é fácil
(e nem sempre) quando você decide amar, mesmo sem vontade. Veja a profundidade do seu
amor, reveja a meditação de hoje e tome as decisões. Pense. Há pessoas que você precisa
decidir amar? Você tem dado a sua vida pelos seus amigos? Você tem amado o Senhor como
Ele merece? A sua forma de fazer meditação, tem sido uma prova de amor a Ele? (prática)
Lembre-se: O amor É a vida cristã! Por isso, eu decido...
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Compartilhe com Deus suas decisões.
Sexta-feira – Tema: A escolha perfeita

“Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem
fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que
pedirem em meu nome”. João 15:16
1) ENTENDENDO: Jesus disse essa frase logo após ter chamado os
discípulos de amigos. O amigo de Deus é assim chamado porque tem
um relacionamento mais íntimo com Ele e entende seu Mestre de uma
forma que o servo talvez não possa entender. O amigo de Deus não obedece apenas por
servidão, mas por amor, por querer um relacionamento mais próximo do seu Mestre.
Associe as colunas:
a) Atos 9.15
( ) se você obedecer aos mandamentos de Deus, Ele estará sempre com
você.
b) 1 João 3.22
( ) somos o que somos porque recebemos uma nova vida de Jesus
Cristo para andar nos seus retos caminhos.
c) Mateus 18.20 ( ) Deus atende aos nossos pedidos, de acordo com a sua vontade
quando retribuímos ao amor seu amor.
d) Efésios 2.10
( ) para Deus você é vaso escolhido. (R.: c, d, b, a.)
2) MEMORIZANDO: Reescreva desembaraçando as letras:
CÊSVO OÃN EM RAMOCESELH, MAS EU SO COSEHLI RAPA ERIM E
.......................................................................................................................................................
REDAM TOFRU, TOFRU QUE ÇAREPNEMA, A MIF DE QUE O API
.......................................................................................................................................................
HLES DACONCE O QUE REMPEDI EM UME MENO.
.......................................................................................................................................................
3) TIRANDO A LIÇÃO: Agora então a questão que paira no ar é: o que nos impede de
desejarmos aquilo que Deus quer para nós e produzirmos muitos frutos para Ele? FRUTOS
ETERNOS? Use as referências do livro de Salmos para obter importantes ensinamentos para
sua vida. À medida que for lendo você pode ir marcando os versos já lidos, pinte três que
chamaram sua atenção. Escreva o que você aprende de. Sl. 1.2-3; 19.12-13; 39.6b; 62.10;
119.37, 96a
 Autoavaliação: leia as perguntas, responda sim ou não e justifique:
a) O que você tem feito diante desse amor que nos constrange? b) Você pode ver na sua vida
os frutos desse amor? c) Quem fez a primeira escolha de amar?
4) DECIDINDO: Faça decisões baseadas na meditação de hoje.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Que a sua oração final seja um clamor a Deus para
que tenha tomado as melhores decisões possíveis e então endireite o seu foco diante de d'Ele.
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

