Segunda-feira - Tema: A Palavra como fonte de pureza
“Como pode um jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra”.
(Salmos 119:9)
1) ENTENDENDO: Muitas vezes, quando somos bebês espirituais, questionamos se nos é
possível viver uma vida pura. São tantos os pecados e dificuldades que até pensamos em
desistir. Isto é o que Satanás quer, mas não podemos nos deixar envolver. Neste versículo
encontramos a fórmula "mágica" e prática para uma vida pura: OBEDECER. É incrível que,
quando você começa a obedecer ao que a Bíblia manda, você começa a purificar a sua vida.
Este é um processo de mudança. Confie e dê o primeiro passo, comece obedecendo nas
pequenas coisas, depois, as maiores vão ser mais fáceis.
2) MEMORIZANDO: Uma das formas de purificar a mente é atraves da memorização da
palavra de Deus! Memorize o verso de hoje e fale a um amigo.
3) TIRANDO A LIÇÃO: A Palavra de Deus é muito poderosa e pode realmente dar a
qualquer um mais entendimento, mais força e mais vitórias. Leia atentamente o texto a seguir:
Talvez nem sempre percebamos o fato, mas existem tremendas reservas de energia ao nosso
redor. Por exemplo, calcula-se que um relâmpago médio libera cerca de um bilhão de watts de
energia em cada descarga. Em anos recentes, os cientistas começaram a entender como ocorre
essa liberação. As cargas elétricas começam a avolumar-se nas nuvens do tipo cúmulosnimbos quando o ar quente e úmido entra em contato com ar frio e seco. Essa interação
produz um desequilíbrio das cargas elétricas. A parte inferior do cúmulo de trovoada se torna
carregada positivamente, ao passo que a terra tem carga negativa. À medida que as cargas se
acumulam e se atraem correntes de elétrons disparam da terra na direção da nuvem e depois
recuam, mas em cada avanço chegam um pouco mais perto da nuvem. Quando chega o ponto
em que é vencida a resistência do ar, uma enorme carga de eletricidade salta pela "trilha"
assim preparada, e nós a vemos como a cintilação do relâmpago. Os cientistas calcularam que
a terra é atingida por raios cerca de 16 milhões de vezes por ano, aproximadamente uma vez a
cada dois segundos. A maior concentração dessas poderosas descargas ocorre na Indonésia,
onde as tempestades elétricas acontecem em 222 dos 365 dias do ano. Deus é uma fonte
infinitamente maior de energia do que qualquer relâmpago, mas durante a maior parte do
tempo nem sequer temos consciência desse poder. "Os céus por Sua Palavra se fizeram....
Pois Ele falou, e tudo se fez; Ele ordenou, e tudo passou a existir." Sl. 33:6 e 9. Mas não só a
Palavra falada de Deus contém energia; a Sua Palavra escrita é igualmente poderosa. Assim
como a nuvem tem um papel a desempenhar na liberação de energia elétrica, assim também
nós temos um papel no que se refere a experimentar o poder espiritual reservado na Palavra
de Deus. Ao esquadrinharmos essa Palavra e buscarmos a Deus, o Seu poder transformador
haverá de manifestar-se em nossa vida (extraído da internet).
4) DECIDINDO: Vamos fazer decisões que coloquem em prática o que aprendemos?
Sugerimos que você marque todas, Deus vai cobrar de qualquer forma. ( ) Decido que só há
uma forma de me manter puro(a): obedecer às Escrituras. ( ) Decido que vou obedecer ao
que Deus me mostrar através dos meus pastores. ( ) Decido que obedecerei ao que Deus me

mostrar através da meditação semanal.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore e peça ajuda de Deus! Ele pode te conceder
uma mente limpa.
Terça-feira - Tema: A Palavra no coração
"Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti" (Salmos 119:11)
1) ENTENDENDO: Guardar a palavra no coração é decorá-la (de cor) e vivê-la dia a dia.
Precisamos servir a Deus de todo o nosso coração, ou seja, precisamos servir com vontade e
alegria. Se Deus manda fazer algo, precisamos fazer imediatamente. A Palavra de Deus é um
escudo contra o pecado e as tentações. Quanto mais estamos meditando, mais forte somos. A
Palavra é também designada como uma espada poderosa, que é um instrumento tanto de
defesa quanto de ataque. “Se estivermos usando nossa espada como devemos, estaremos
protegidos do mal e aptos a combater as guerras espirituais da vida”. Leia Lucas 4:1-13 e
responda em seu caderno de meditação:
a) O que Jesus usou para expulsar Satanás? ................................................................................
b) Quais foram as tentações? .......................................................................................................
c) Diga duas passagens bíblicas que Jesus tinha decorado. .........................................................
2) MEMORIZANDO: Guarde a Palavra de Deus no seu coração! Escreva o versículo em um
papel e cole em um lugar visível. ( ) Fiz.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Em seu livro “Na Presença dos Meus Inimigos”, o Capitão
Howard Rutledge conta como descobriu a preciosidade da Bíblia num campo de prisioneiros
de guerra no Vietnã do Norte, onde passou sete anos. Aqui estão algumas citações de seu
livro: "Eu havia negligenciado completamente a dimensão espiritual de minha vida. Foi
necessário o aprisionamento para mostrar-me como era vazia a minha vida sem Deus.
..."Tentei desesperadamente lembrar-me de porções das Escrituras, de sermões, de corinhos
evangélicos da infância e de hinos que cantávamos na igreja. ..."Como lutei para recordar
aqueles versículos bíblicos e hinos! ... Eu não tinha visto a importância de memorizar versos
da Bíblia ou cânticos. Nunca imaginei que fosse passar sete anos (cinco em confinamento
solitário) numa prisão do Vietnã do Norte ou que o simples fato de pensar em um verso
memorizado pudesse tornar um dia inteiro mais suportável. A parte do verso que eu havia
decorado era: 'Guardei a Tua palavra no meu coração.' Com que frequência desejei ter
realmente feito um esforço para esconder a Palavra de Deus no coração! "Tendo passado três
anos como prisioneiro de guerra durante a 2ª Guerra Mundial, posso entender os sentimentos
do Capitão Rutledge. Logo nos primeiros dias depois de nosso encarceramento, e nos últimos
dias antes de nossa libertação, quando a morte e a fome andavam de emboscada na terra, a
Palavra de Deus foi muito preciosa para mim. Lembro-me de ter memorizado o Salmo 33:18
e 19: "Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que O temem, sobre os que esperam na Sua
misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e, no tempo da fome, conservar-lhes a
vida."A Bíblia nos adverte de que virão dias em que haverá "fome sobre a Terra, não de pão,
nem sede, de água, mas de ouvir as palavras do Senhor". Amós 8:11. Quão preciosa, então,
nos será a Palavra de Deus! E quão importante é que, nestes dias de relativa paz e
prosperidade, entesouremos a Sua Palavra em nosso coração!” (extraído da internet)
4) DECIDINDO: Será que você pode dizer as mesmas palavras do salmista? ( ) Decido
guardar a Tua Palavra no coração para não pecar contra Ti. ( ) Decido que vou separar ou
continuar separando ........ minutos diários de meditação na Palavra.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore de joelhos durante 5 minutos. Você consegue!
Quarta-feira – Tema: A Palavra na boca do cristão
"Bendito sejas, Senhor! Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que
promulgaste." (Salmos 119:12-13)

1) ENTENDENDO: Como posso ser ensinado por Deus? (Responda mentalmente). Podemos
ver neste versículo que louvar ao nosso Deus com nossas vozes é agradável a Ele.
Principalmente, segundo Salmo 119:13, quando estas palavras são as Palavras de Deus.
2) MEMORIZANDO: Decore o versículo demonstrando o quanto Ele é importante para
você.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Você costuma recitar as Palavras do Senhor que você tem
decoradas? Saiba que isso é agradável ao Senhor e fará um grande bem para a sua vida.
Experimente! Faça agora mesmo, escolha 2 versículos que você tem decorado e fale para o
Senhor. Fale, também, Salmo 119:12-13 ao Senhor. Saiba também que a música pode ser
usada para cumprir o versículo 13. A música era usada pelo povo de Israel para decorar as
Escrituras. O Livro de Salmos é um exemplo disto. Leia agora um Salmo de louvor, em voz
alta em forma de oração e louvor. O Salmo sugerido é o Salmo 148. Deus é seu amigo, fale
com Ele em intimidade. Em nossos acampamentos de jovens todas as manhãs meditamos em
versículos de vários livros. Um dia, alguém teve a brilhante ideia de facilitar a memorização
dos versículos através da musicalização deles. Foi aí que saiu um sambinha muito legal, que
foi crescendo a cada dia. Todas as manhãs cantávamos aquelas palavras que tocavam
profundamente o nosso ser. Fiquei muito feliz em ver os jovens cantando as palavras do
Senhor, que são grandes lições para cada um deles.
4) DECIDINDO: Nossas decisões de hoje vão ser bem práticas. Faça uma pequena poesia
para Deus. Escreva o quanto Ele é bom para você. Use um caderno ou até mesmo a capa da
sua bíblia. Cante uma música que tenha palavras bíblicas. (Se não souber, faça uma)
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Faça uma oração “cantada”, coloque uma música
de fundo e louve a Deus.
Quinta-feira -Tema: Seguir é melhor do que ter
"Regozijo-me em seguir os teus testemunhos como o que se regozija com grandes
riquezas." (Salmos 119:14)
1) ENTENDENDO: “Na sociedade moderna, na maioria das vezes o dinheiro sempre fala
mais alto. No Reino de Deus, porém, isto é totalmente diferente. Deus pode dar riquezas para
quem Ele quiser, mas valoriza principalmente aqueles que buscam o Seu Reino em primeiro
lugar. Este é um dos grandes princípios da vida cristã. É como uma grande muralha que temos
que atravessar, não sei se você está chegando nela, ou já está nela, ou já passou por ela. Mas
uma coisa eu tenho certeza: Deus recompensará os que colocam a mão no arado do evangelho
e não olham mais para trás!
2) MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje (não termine a meditação sem que tenha
decorado).
3) TIRANDO A LIÇÃO: Na África do Sul um homem recebeu um aviso do correio. Era um
pacote. Tinha que pagar US$ 4,00 para retirá-lo. Pegou o pacote, examinou-o, mas não
conseguiu identificar o que tinha dentro. Não quis pagar os US$ 4,00. O pacote ficou 15 anos
no correio. A caixa era levada de um lugar para outro dentro da agência do correio. Muitas
vezes era usada para apoiar os pés. Até que um dia o dono da caixa morreu. A caixa foi então
leiloada, mas ninguém queria dar nada por ela. Até que alguém resolveu dar um lance de
US$ 0,50. Ao abrir o pacote… Surpresa!!! Tinha dentro dele 15 mil dólares. O que aconteceu
com aquela caixa frequentemente acontece com a Bíblia. A Bíblia é rejeitada como algo sem
valor. Mas há dentro dela uma riqueza de valor infinito: Jesus Cristo - A Vida Eterna.
(http://www.dominicalnet.cjb.net). Aprendemos nesta história que a Bíblia é realmente
valorosa, se você crer nisto e buscar primeiro o Reino de Deus na sua vida, todas as coisas
realmente serão dadas a Deus para você. Creia nisto! Pois Deus é fiel e jamais retarda Suas
promessas.
➔ Leia para aprender mais: Jó 31:25; Salmo 49:13; 119:36; Provérbios 3:16; 11:28.

4) DECIDINDO: Esperamos que você tenha entendido que é melhor seguir aquilo que Deus
quer do que ter riquezas. Devemos buscar primeiro o Reino de Deus e todo o resto nos será
acrescentado. Confie nisto. Quais dessas decisões você pode tomar? Já está preparado para
atravessar a muralha? ( ) Decido que o horário e o tipo do meu trabalho devem agradar a
Deus. ( ) Decido que vou orar mais por minha obediência do que por bens materiais.
( ) Decido que não vou aceitar empregos que tiram os poucos momentos que eu tenho de
aprendizado na igreja. ( ) Decido que vou dar a Deus, na meditação da Palavra, os melhores
momentos do meu dia. ( ) Decido que vou estudar mais sobre o Reino de Deus do que assistir
a televisão. ( ) Decido ficar mais alegre em seguir o que Deus diz do que em ter muitas
riquezas. ➔ Talvez o Espírito Santo esteja lhe incomodando para que você tenha coragem de
“atravessar a muralha”. Talvez a decisão a ser tomada não está listada acima, então, não deixe
para depois, decida agora: Escreva aqui outra decisão: ...............................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Termine orando a Deus, compartilhando com Ele
as suas decisões.
Sexta-feira - Tema: A Palavra é o nosso prazer
"Tenho prazer nos teus decretos; não me esqueço da tua palavra." (Salmos 119:16)
1) ENTENDENDO: Responda em seu caderno de meditação:
a) Qual o significado da palavra prazer?
b) O que traz prazer para sua vida?
c) Escreva três atitudes suas que demonstram que você tem prazer na Palavra do Senhor.
d) Leia o versículo em outra versão da Bíblia e depois escreva a sua versão.
2) MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje. Revise os versos da semana!
3) TIRANDO A LIÇÃO: Leia atentamente Salmo 1:2; 119:48 e 112:1 e responda:
a) Qual o ensinamento que mais lhe chamou atenção? ................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) Que versículo fala de uma promessa? .....................................................................................
➔ Ter um grande prazer de ler a Palavra do Senhor está ao alcance de todos. Muitas vezes
nos escondemos debaixo de nossa cultura, que não nos mostra o quão importante é a leitura e
acaba nos fazendo pessoas que não gostam de ler. Mas não é isso que aprendemos na Bíblia!
Meditar, decorar, ler, etc.. a Palavra deve ser o nosso prazer. Se você tem dificuldades,
lembre-se que talvez a Bíblia ainda lhe esteja parecendo como um remédio amargo, mas
necessário. Lembra de quando éramos crianças? Nossas mães faziam de tudo para que
tomássemos aqueles remédios horríveis. Você chegou a tomar remédio contra vermes na
forma líquida? Nós não entendíamos por que tínhamos que tomar aquilo, mas hoje sabemos
que era necessário. A mesma coisa acontece com muito vegetais. A primeira vez que eu comi
beterraba, foi uma experiência horrível, pois ou eu comia ou enfrentaria um cinturão bem
grande. Eu comi e hoje adoro beterraba. Desta forma, esforce-se em ler a Palavra e em breve
você irá amá-la de todo o coração e, assim como o salmista, ela será o seu maior prazer"
lembre-se que amor é decisão e não sentimento.
4) DECIDINDO: Chegou a hora da decisão. Lembre-se que Deus se agrada quando a Palavra
muda você. ( ) Decido separar ...... minutos diários de prazer em ler a Palavra do Senhor na
próxima semana, além do tempo que já tenho de estudo. ( ) Decido que se não fiz a
meditação de hoje com prazer vou fazer tudo de novo. ( ) Decido ler o Salmo 119 completo.
( ) Decido iniciar um plano de leitura da Bíblia.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre fazendo uma oração agradecendo a Deus o
privilégio de termos Sua Palavra Poderosa no meio de nós.
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

