Segunda-Feira – Tema: Sendo como Deus é
“Vocês são filhos queridos de Deus e por isso precisam ser como Ele.”
(Ef 5:1)
1) ENTENDENDO: Que alegria! Somos filhos queridos de Deus! O que significa ser filho
querido de Deus? Quantas vezes em nossas orações dizemos “Pai querido”; pois bem, nesse
momento, Deus também se alegra e diz: “Meu filho querido, filho amado”. Quando
aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, passamos a nos aperfeiçoar e parecer com Ele,
e Deus nos faz uma promessa: “... Meu filho, tu sempre estás comigo; tudo que é meu é
teu...” (Lc. 15:31). Esta semana, meditaremos em algumas coisas que agradam a Deus, ou
seja, aspectos de nossa vida em que podemos agradar ao Senhor. Deus é nosso Pai Amado a
quem devemos a própria vida. Então, devemos procurar agradá-Lo sempre. E uma das
primeiras coisas em que podemos agradar ao Senhor é com nossas atitudes. Quando
procuramos imitar o que Deus faz ou faria em certa situação, Deus regozija-se.
Provavelmente Ele diria: “Veja, aquele é meu filho, ele está tentando ser igual a mim, é tão
imperfeito, mas só a vontade dele de me agradar já me agrada muito.” Adoro ver uma
criança quando está naquela fase em que tenta imitar os adultos em tudo. Ainda posso
lembrar quando minha filha tentava calçar os sapatos de sua mãe. E quando eram os meus?
Ficava tão engraçado. Naqueles momentos eu refletia em meu relacionamento com Deus.
Quero ser Seu imitador. Quero fazer as coisas que Ele faz, dizer o que Ele diz, pensar o que
Ele pensa e ter o mesmo caráter. Sei que isto é difícil! Impossível para mim, mas sei que só
a predisposição de ser igual a Ele já O agrada muito. ➔ Agora escreva em seu caderno de
meditação:
a) Como você explicaria este versículo para uma criança?
b) Leia os textos a seguir e escreva em seu caderno a atitude que você deve ter. Siga o
exemplo abaixo: Mateus 5:48, Lucas 6:36, Hebreus 6:12, 1 Pedro 1:16
Pv. 28:7 Devo respeitar as leis.
2) MEMORIZANDO: Para ser como Deus é, precisamos de muita Bíblia! Então decore o
versículo de hoje e fale para um amigo do seu grupo. ( ) Decorei.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Para sermos imitadores de Deus, é necessário que passemos
pelas mãos d'Ele. Veja só! Pedimos obediência, e Ele às vezes nos manda sofrimentos; pois
aprendemos a obediência por aquilo que padecemos. Pedimos força e humildade; e um
mensageiro de Satanás vem afligir-nos até que ficamos prostrados no pó clamando para que
ele seja afastado. Muitas vezes pedimos para aumentar nossa fé; e o dinheiro cria asas; ou
nos chega um tipo de prova até agora desconhecido e que requer o exercício da fé numa
situação que é nova para nós. Buscamos mansidão; eis que surge uma verdadeira
tempestade de tentações para levar-nos à aspereza e irritabilidade. Mas vejam! Vamos parar
um pouco para pensar! Como poderemos ser como Deus se não praticarmos? Por isso não

devemos pedir que Deus nos livre das dificuldades e sim que nos dê a força necessária para
vencê-las. ➔ Confrontando: Você tem tentado agradar a Deus? Você tem agradado a
Deus? Qual nota você daria para o seu dia de ontem em relação ao “agradar a Deus”?
Escreva em seu caderno, 5 coisas que você tem feito das quais tem certeza de estar
agradando a Deus e 2 coisas em que você precisa melhorar.
4) DECIDINDO: Faça pelo menos uma decisão que fará você agradar mais a Deus. Pode
ser relacionada com as perguntas acima. Ou seja! Faça decisões onde você precisar imitar
mais a Deus. Será que Deus frequentaria os lugares que você frequenta? E nem adianta
argumentar dizendo que você é humano e pecador. Deus quer que você O imite. É difícil?
Sim! Mas é uma ordem. Cumpra!
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre agradecendo por poder ser chamado de
“filho amado”. Fale para Deus o quanto você deseja ser como Ele é. Compartilhe com Deus suas
decisões
Terça-Feira – Tema: Evangelizando
“É minha obrigação fazer isso. Ai de mim se não anunciar o evangelho.”
(1 Co 9:16b)
1) ENTENDENDO: Deus está procurando homens cujo coração esteja sempre voltado
para Ele e que confie nEle, para fazer seja o que for que o Senhor deseje. Uma das coisas
que agrada a Deus é quando seus filhos entendem a importância de passar para outras
pessoas tão grande presente o qual de graça recebeu. O tempo está se esgotando e não
podemos mais ficar calados, senão as pedras clamarão. É tão grande a seara e tão poucos os
trabalhadores. Eu creio que só no céu é que veremos as maravilhas que Deus tem guardado
para aqueles que estão espalhando essa semente. Geralmente, as igrejas não dão muita
importância para os evangelistas, principalmente os individuais, que trabalham ali meio que
despercebidos para nós, mas não para Deus. Você, que é um evangelista, continue a luta!
Deus está com você! ➔ Esta meditação é um aviso para todos nós. Muitos pensam que, só
pelo fato de sua igreja ter um ministério de evangelismo, estão desobrigados a
evangelizarem. Isto é uma obrigação de todos nós. É um mandamento do Senhor. O Velho
Testamento conta uma história muito interessante sobre 4 leprosos que encontraram um
grande tesouro e uma grande notícia. Pensaram primeiramente em ficar só para eles, mas
então a consciência acusou e eles disseram um dos versos mais bonitos da Bíblia, um dos
meus favoritos: “Não estamos agindo bem! Temos boas notícias e não devíamos ficar
calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos
agora mesmo contar isso a todo povo.” Isto é evangelismo: compartilhar a boa notícia da
salvação a todos que dela necessitam. ➔ Leia toda esta história em: 2 Reis 6:24 e 25, 2 Reis
7:1-16. ➔ Leia os textos a seguir e escreva em se caderno de meditação o que você
aprendeu sobre evangelismo em cada referência: Mc. 13:10; 16:15; Rm. 1:16; 10:16; Ef.
6:15.
2) MEMORIZANDO: Para evangelizar é preciso a Palavra de Deus memorizar!
( ) Consegui.
3) TIRANDO A LIÇÃO: A maioria das pessoas com certeza sabe que, uns 75 anos após o
naufrágio do SS Titanic, os seus destroços foram descobertos e fotografados no fundo do
Atlântico Norte. Enquanto escrevo, o rádio anuncia que uma investigação recentemente
concluída revelava que era falsa a alegação feita pelo comandante do SS Californian, de que
seu navio estava "muito distante" do Titanic para lhe resgatar os passageiros. Se essa
conclusão é verdadeira, que terrível exemplo de crassa indiferença! Mas, graças a Deus,

nem todos foram tão insensíveis como aquele comandante em relação a mais de 1.500 almas
que pereceram naquela noite. Quatro anos depois que o Titanic naufragou, um jovem
escocês levantou-se numa reunião em Hamilton, no Canadá, e disse: "Eu sou um
sobrevivente do Titanic. Estando eu à deriva sozinho, agarrado a um objeto que flutuava, as
correntes trouxeram John Harper, o pregador de Glasgow, para perto de onde eu me
encontrava. “Homem”, falou ele, “está você salvo?” “Não”, respondi eu. “Não estou.”
“Creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo”, admoestou ele. E fomos separados. “Mas é
estranho dizer que, pouco mais tarde, as ondas nos aproximaram novamente e ele
perguntou: “Você está salvo agora?” Tive de responder: “Honestamente, não posso dizer
que já esteja.” Ele simplesmente repetiu: “Creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo.”
Pouco depois disso, fomos separados pela última vez. Foi então que, sozinho naquela noite,
aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Sou o último converso de John Harper.”
Foi esse o tipo de preocupação pelas almas que Paulo manifestou quando disse: “Ai de mim
se não pregar o evangelho!” É o tipo de interesse que todos os cristãos devem ter. É
verdade que nem todos recebemos os mesmos talentos, mas devemos usar aqueles que nos
foram concedidos para ajudar a salvar outras pessoas. ➔ Indo mais fundo: Essa obrigação
como já falamos é de todos nós. Mas é evidente que alguns tem mais talento nisto do que
outros. Mas isto não nos livra da obrigação. Precisamos saber como evangelizar. Porque se
de repente houver a necessidade de falar de Cristo pra alguém, você vai chamar o ministério
de evangelismo? Desvincule da sua cabeça que evangelismo é uma atividade da igreja, sim,
também, mas é principalmente sua. Você pode até trabalhar na igreja, nos casais, nos
jovens, no teatro, etc. Mas deverá sempre lembrar que evangelizar é um dos alvos da igreja,
então é seu também. O mínimo que alguém pode fazer, segundo Jesus, é entregar o seu
talento(dinheiro, etc.) a alguém e não enterrá-lo.
4) DECIDINDO: ( ) Decido que a partir de agora, vou entregar meu trabalho, meus
estudos, meu carro, (tudo) para ganhar pessoas para Cristo. ( ) Decido aprender um método
de evangelismo ainda nessa semana. ( ) Esta semana vou aproveitar toda oportunidade de
falar do amor de Deus.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Compartilhe com o Senhor suas decisões, fale
com Ele sobre seus medos, desafios, etc, em relação ao evangelizar. Peça a Deus
oportunidades e força para evangelizar.
Quarta-Feira – Tema: Amando uns aos outros
“Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor.”
(1 Jo 4.12b)

1) ENTENDENDO: Estamos sempre meditando sobre o amor. Sabe por quê? Porque
ele é a essência da vida cristã. E quem não o vive, não pode de forma alguma agradar
a Deus. Na verdade nem O conhece. O amor é o novo e único mandamento. O amor é
tudo. No Senib temos uma disciplina que se chama “Amando uns aos outros”, porque
acreditamos e praticamos isto. E o que é o amor? É uma parte da vida cristã? Não! O
amor é a vida cristã! Amor é ação! É decisão! É realização! É dar a vida! Em tão
poucas linhas que eu jamais conseguiria descrever o que é o amor. Mas se você tem o
Espírito de Deus já sabe o que Ele é. Pois o amor é fruto do Espírito Santo. Ele é quem
nos ensina o que é amor e como amar. ➔ Escreva em seu caderno de meditação: a)
De que formas você pode amar seu irmão(ã)? b) Leia os versículos e escreva o que
você aprendeu sobre o amor: Jo. 13:34-35; 15:13,14 e 17; Rm. 12:9; Gl. 5:22; 1 Jo.
2:9-11.

2) MEMORIZANDO: O versículo de hoje está fácil. Faça uma mímica para memoriza-lo.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Há muito tempo, na velha China, uma menina chamada Lili se
casou e foi viver com o marido e a sogra. Depois de alguns dias, passou a não se entender
com a sogra. As personalidades delas eram muito diferentes e Lili foi se irritando com os
hábitos da sogra que frequentemente a criticava. Meses se passaram e Lili e sua sogra
discutiam e brigavam cada vez mais. De acordo com uma antiga tradição chinesa, a nora
tinha que se curvar à sogra e a obedecer em tudo. Lili já não suportando mais conviver com
a sogra decidiu tomar uma atitude e foi visitar um amigo de seu pai que vendia ervas, Sr.
Huang. Ela lhe contou tudo o que estava acontecendo e pediu que ele lhe desse algum
veneno para que ela desse à sua sogra e, desta forma, pudesse resolver o problema de uma
vez por todas. Sr. Huang pensou por algum tempo e finalmente disse: “Lili, eu lhe ajudarei a
resolver seu problema, mas você tem que me escutar e seguir todas as instruções que eu lhe
der”. Lili respondeu: “Sim, Sr. Huang, eu farei tudo o que o senhor me pedir.” Sr. Huang
entrou no quarto dos fundos e voltou alguns minutos depois com um pacote de ervas e
disse: “Você não poderá usá-las de uma só vez para se libertar de sua sogra porque isso
causaria suspeitas. Vou lhe dar várias ervas que irão lentamente envenenando sua sogra. A
cada dois dias ponha um pouco destas ervas na comida dela. Agora, para ter certeza de que
ninguém suspeitará de você quando ela morrer, você deve ter muito cuidado e agir de forma
muito amigável. Não discuta, obedeça-a em tudo e trate-a como se fosse uma rainha.” Lili
ficou muito contente, agradeceu ao Sr. Huang e voltou apressada para casa para começar o
projeto de assassinar a sua sogra. Semanas se passaram e a cada dois dias, Lili servia a
comida “especialmente tratada” à sua sogra. Ela sempre lembrava do que o Sr. Huang tinha
recomendado sobre evitar suspeitas e assim ela controlou o seu temperamento, obedeceu a
sogra e a tratou como se fosse sua própria mãe. Depois de seis meses a casa inteira estava
com outro astral. Lili tinha controlado o seu temperamento e quase nunca se aborrecia.
Nesses seis meses não tinha tido nenhuma discussão com a sogra, que agora parecia muito
mais amável e mais fácil de lidar. As atitudes da sogra também mudaram e elas passaram a
se tratar como mãe e filha. Um dia Lili foi novamente procurar o Sr. Huang para pedir-lhe
ajuda e disse: “Querido Sr. Huang, por favor me ajude a evitar que o veneno mate minha
sogra! Ela se transformou numa mulher agradável e eu a amo como se fosse minha mãe.
Não quero que ela morra por causa do veneno que eu lhe dei.” Sr. Huang sorriu e acenou
com a cabeça: “Lili, não precisa se preocupar. As ervas que eu dei eram vitaminas para
melhorar a saúde dela. O veneno estava na sua mente e na sua atitude, mas foi jogado fora e
substituído pelo amor que você passou a dar a ela...”
4) DECIDINDO: Como falamos anteriormente: amor é decisão, então agora, faça no
mínimo 3 decisões de amor relacionadas a outras pessoas. (preferencialmente aquelas
pessoas difíceis de suportar).
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Peça que Deus lhe dê mais amor. Que não seja
emoção, mas uma prática diária. Diga para Deus que deseja agradá-Lo amando as pessoas.
Quinta-Feira – Tema: Obedecendo
“Por tanto, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a
Deus e ser aceitos por Ele.” (Rm 6:16b)
1) ENTENDENDO: Responda em seu caderno de meditação: O que é obediência? Por que
é tão importante obedecer a Deus? ➔ As crianças de nossa igreja aprendem que obedecer é:
fazer, fazer imediatamente, fazer completamente e fazer sem reclamar. Qual dessas etapas é
mais difícil para você? ➔ Observe esses 3 pontos: a) A obediência mantém a harmonia

interpessoal, enquanto o seu oposto – a desobediência – causa conflitos. Pois quando
alguém desobedece a uma autoridade, há atrito entre as duas partes. b) Quando a pessoa que
está no comando age corretamente, a obediência é para o nosso bem-estar. c) Obedecer não
é simplesmente conformar-se com as vontades de outra pessoa. A obediência verdadeira
acontece a partir da confiança naquele que tem a autoridade; conformação é meramente uma
adaptação relutante aos fatores externos. ➔ Agora leia os textos abaixo e escreva no seu
caderno de meditação o que você entendeu em cada um deles: 1 Sm. 15:22; Ef. 5:6; 6:1 e 5;
Hb. 13:17.
2) MEMORIZANDO: Obedeça ao Senhor e guarde no coração a Sua Palavra para não
pecar.
3) TIRANDO A LIÇÃO: No carro a mãe pede ao filho que se sente. “Não posso dirigir se
você não se sentar e colocar o cinto de segurança”, diz a mãe. “Não”, respondeu o filho.
“Pela última vez – sente-se e coloque o cinto”. “Não”, desafia a criança. “Ou você me
obedece e senta, ou vamos sair do carro e você vai apanhar!”, diz a mãe irritada. O filho
apenas olha para ela em silêncio. Quando a mãe começa abrir a porta do carro para cumprir
a ameaça, ele senta imediatamente e coloca o cinto. “Ah, bom!”, diz a mãe. Assim que o
carro começa a andar, o filho resmunga alto o suficiente para ser ouvido: “Posso estar
sentado por fora, mas por dentro estou de pé!” Quantas e quantas vezes ficamos “em pé por
dentro” embora estejamos “sentados por fora!” Que efeitos a obediência e a desobediência
podem causar em sua vida? Escreva no seu caderno de meditação sobre cada referência: Ef.
4:18-19, 1 Tm. 1:19, 1 Tm. 4:2
➔ Confrontando: Pense bem e analise sua vida em relação à obediência. Primeiramente a
respeito dos líderes que Deus colocou em sua vida. Você tem sido obediente? E quanto ao
Espírito? Você o tem obedecido ou tem ouvido mais a voz da carne? Você tem obedecido
ao pecado? E que áreas? Isto tem sido edificante para sua vida? O que falta para mudar?
4) DECIDINDO: Faça pelo menos uma grande decisão em relação à sua obediência.
Resolva o que Deus está mandando você resolver. Não deixe para depois, será pior.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore ao Senhor prometendo ser uma pessoa
obediente, pois fazendo isso você O agradará. Quer agradar ao Senhor? Também obedeça!
Sexta-Feira – Tema: Tudo por Jesus
“Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz,
e siga-me.” (Lc 9:23)
1) ENTENDENDO: ➔ Hoje será uma meditação diferente das que costumamos fazer.
Você vai fazer parte da meditação por si mesmo(a). No primeiro passo (entendendo)
procure palavras que se destacam no versículo (ou expressões) e procure o significado.
Depois reescreva o versículo substituindo as palavras que você pesquisou por seus
significados. Siga o exemplo em seu caderno de meditação:
Palavra / Expressão
Significado

Não esqueça de reescrever o versículo trocando as palavras pelo significado!
➔ Muita gente interpreta este versículo de maneira errada. Uma vez um amigo discutiu
comigo dizendo que o que Jesus queria dizer não era nada literal e sim figurativo. Olha! Eu
não discuti com ele, mas está tão claro como água. Deus quer que nos NEGUEMOS,
TOMEMOS a cruz, e O SIGAMOS. Será que isso é figurativo? Claro que não. Devemos ser
como barcos levados exclusivamente pelo vento de Deus. Onde Ele nos mandar, iremos!

2) MEMORIZANDO: Seja criativo na memorização, mas não deixe de fazer!
3) TIRANDO A LIÇÃO: “Para ilustrar melhor o que diz a meditação de hoje veja só esta
linda história: A CENA: Imagine ser o proprietário e presidente de uma empresa de
tamanho médio, dinâmica, com cerca de 50 empregados. São 20h30min de uma quintafeira. Você está sentado confortavelmente em sua poltrona favorita na sala de estar de sua
casa. É a primeira chance que você tem hoje de relaxar e ficar com seu cônjuge. Seus filhos
já estão dormindo e sua mente não está no trabalho. O telefone toca…Você: Alô? Voz: Alô
(diz o seu nome) está? Você: Pois não, é ele quem está falando. Voz: Você está sentado?
Você: Para falar a verdade, estou. Voz: É bom, porque talvez você se surpreenda com o que
eu tenho para lhe dizer. Aqui quem fala é o Presidente da República. Você: Ah, é claro que
sim…e aqui é a Rainha da Inglaterra. Quem está falando? Voz: Isto não é um trote. Aqui é
o Presidente, e o assunto não é brincadeira. Se você não acredita, dê uma olhada na porta da
frente. Há dois homens de terno preto parados ali. São agentes do serviço secreto e podem
mostrar suas credenciais, se for preciso. Você: Muito bem, eu vou verificar e é bom que eles
estejam lá mesmo, senão…(você vai até a porta da frente. De fato, lá estão os dois homens
de terno escuro. Você pede que mostrem suas credenciais. De repente percebe como foi
rude com o Presidente da República e ainda o deixou na linha! Você corre e pega o fone.
Você: Sr. Presidente! Sinto muito, eu…jamais imaginei que um dia conversaria com o
Senhor! Presidente: Eu compreendo. Você: O que posso fazer pelo senhor? Presidente:
Ouça com atenção. Eu tenho um assunto de grande importância para tratar com você. Há
um impasse que pode colocar em risco a segurança nacional e a paz mundial. O futuro do
nosso país, assim como o do mundo, está em jogo. Eu quero você trabalhando para mim!
Devo continuar? Você: Claro Sr. Presidente, tudo pelo meu país. Presidente: Você tem
uma missão a cumprir, uma missão absolutamente importante. Você não saberá para onde
vai até que esteja na base da Força Aérea pronto para partir. Você: Parece emocionante,
senhor. Fale mais. Presidente: Bem, há uma exigência, e não há como evitá-la. Você: Qual
é? Presidente: A missão durará toda a sua vida e você terá que entregar tudo o que tem para
o meu governo. Você: Puxa! Isso é que é exigência! Presidente: Você terá um ano para
deixar família e negócios preparados para sua ausência. A partida está marcada para daqui
um ano, a contar da data de hoje. Meu pessoal vai entrar em contato com você para ajudá-lo
no que for possível. Por favor, planeje cuidadosamente. Você receberá em breve um pacote
com as informações sobre todos os detalhes necessários. Eu entrarei em contato com você
para verificar como estão os preparatórios. Até lá, obrigado. A importância de seu papel
para o destino do mundo talvez nunca seja reconhecida. Mas eu reconhecerei e você não
terá do que se arrepender.” Agora pare e pense: Se isso de fato acontecesse com você qual
seria sua reação? Se no lugar do Presidente, fosse o Rei dos reis – Jesus - falando ao
telefone: qual seria sua reação? ➔ Leia os textos e escreva em seu caderno uma lição para
cada um: Mt. 10:38-39; Lc. 9:62; 14:33; Fp. 1:21; 3:7.
4) DECIDINDO: Para facilitar a tomada de decisões sempre pergunte: O que este
versículo está mandando eu fazer? Como isso funciona para mim? Onde preciso mudar
para cumprir este versículo? Faça 3 decisões práticas e escreva em seu caderno de
meditação.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Fale para Deus que Ele é TUDO para você.
Compartilhe suas decisões e diga o quanto deseja agrada-Lo.
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

