Segunda-feira – Tema: Amor que sofre
“Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele; quando um membro
é honrado, todos os outros se alegram com ele.” (1 Co. 12:26).
1) ENTENDENDO: Provavelmente assim que você leu a palavra “sofrer” no título da
meditação seu cérebro associou com alguma dor ou algum momento difícil que você
ou um irmão deve ter experimentado recentemente, ou ainda em longo prazo. Para
entender mais sobre sofrimento pergunte de duas pessoas o significado de SOFRER, e
depois pesquise no dicionário – anote tudo em seu caderno de meditação. ➔ De fato,
o sofrimento e a dor podem andar lado a lado. Mas isso não é uma regra. Percebeu os
diferentes significados que você pesquisou? Veja outros significados da palavra
sofrer: aguentar, aturar, manter, resistir e tolerar. Assim podemos ter uma ideia mais
profunda do versículo. Agora escolha 3 sinônimos da palavrar “sofrer” e leia o verso
novamente de hoje. Você tem sofrido com seus irmãos de todas essas formas?
Sofrimento também pode ser uma prova de amor – leia Atos 26:23, Isaías 53:4-5 e
escreva o nome daquele que sofreu por nos amar __ __ __ __ __
2) MEMORIZANDO: Tire um tempo para decorar o versículo de hoje, não
importa quanto demore, lembre-se que devemos nos alimentar diariamente com a
Palavra de Deus. Faça mímicas para ajudar a decorar. ( ) Decorei.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Quando você machuca alguma parte do corpo, o seu
cérebro quase instantaneamente recebe um sinal que ativa diversos mecanismos
químico-biológicos com o intuito de alertar que alguma coisa está errada - a dor é
uma espécie de apito vindo do cérebro alertando sobre o erro. Paulo faz essa
analogia dos membros do corpo com o corpo de Cristo que somos nós - a igreja para entendermos o quanto SOMOS UM no Senhor. O corpo possui diversos
membros, cada um com suas funções especificas, únicas e igualmente importantes.
Algumas são mais vulneráveis que os outras, mas fazem parte de um todo, assim
como a igreja. Portanto se um membro sofre todo o corpo sofre porque funciona em
conjunto, assim também devemos ser com nossos irmãos em Cristo, pois isto que
determina a maturidade do amor e da fé da igreja. ➔ Você se lembra de uma
situação difícil que enfrentou? Quem esteve mais próximo de você neste momento?
Quando passamos por um momento difícil e recebemos ajuda, o caminho árduo se
torna mais fácil, mais leve e menos doloroso, pois sabemos que não estamos
sozinhos. A Bíblia nos mostra vários exemplos de como podemos sofrer juntos.
➔ Leia as passagens a seguir e tire uma lição da que mais chamou a sua atenção:

Pv. 17:17; Rm. 12:15; Rm. 14:1; 1 Ts. 5:11-12, 14; Jo. 13:34-35. Baseado nos
versículos, responda em seu caderno de meditação:
a) Existem várias maneiras de sofrermos juntos como irmãos, escreva algumas!
b) Em uma escala de zero a dez (onde zero é nada e dez é muito) quanto você tem
sofrido com aqueles que estão em dificuldade?
c) Como você pode praticar de maneira mais eficiente esse mandamento de Deus?
➔ É importante lembrar que Deus permite algumas provações na vida dos seus
filhos para que possamos nos aproximar d'Ele e lembrar que tudo vem de Deus,
assim crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Nem sempre o sofrimento
estará ligado a algo ruim, pois ele produz perseverança (Leia Tg. 1:2-3).
4) DECIDINDO: Coloque em prática o que aprendeu tomando as decisões certas:
( ) Decido falar menos de mim e ouvir mais meu irmão. ( ) Decido orar por
........................................................ durante essa semana. ( ) Vou ajudar uma pessoa
que está sofrendo nessa semana. ( ) Outra decisão: .....................................................
......................................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore entregando as suas decisões a Deus.
E escreva um pequeno bilhete de ânimo a alguém que você sabe que está passando
por uma situação difícil ou, simplesmente, deixe esta pessoa saber que pode contar
com você verdadeiramente.
Terça-feira – Tema: Amor que se alegra
“Alegrem-se com os que se alegram; chorem com os que choram”. (Rm. 12:15)
1) ENTENDENDO: Responda em seu caderno de meditação: a) Quais são os
principais verbos desse versículo? b) Segundo o dicionário, qual a definição deles?
➔ Leia esse versículo também em outras duas versões da Bíblia. ➔ Percebeu que
os verbos estão no imperativo? Eles são uma ordem que precisamos cumprir! Como
aprendemos, nós, a igreja, somos o “corpo de Cristo”, e quando um sofre, todos
sofrem juntos. Assim, caso algum de nós se alegre, todos devemos nos alegrar com
ele! Simples e fácil, não é? Quando nos alegramos ou choramos com um irmão em
Cristo, isso demonstra o quanto nos importamos com ele, o quanto o amamos em
Cristo. O versículo de hoje nos fala sobre participarmos ativamente da vida dos
outros.
2) MEMORIZANDO: Repita o verso de ontem e decore o de hoje. Vamos lá é
bem fácil. Complete o versículo para saber se memorizou bem.
“_______________-se _______ os _______ se _______________; __________
com os que _____________.”
3) TIRANDO A LIÇÃO: Jesus uma vez contou a história de um homem que tinha
dois filhos e um deles havia partido de casa, pois decidira seguir sua própria vida
em outro lugar. Algum tempo depois, este filho retorna para ao seu lar, sem bem
algum, totalmente arrependido pelo o que havia feito. O pai então resolve fazer uma
grande festa em favor do retorno de seu filho. Entretanto, o filho mais velho, o que
havia ficado em casa e trabalhado com o pai durante todo aquele tempo, ficou
irado e até criticou o pai por nunca ter recebido uma festa em seu próprio favor

(Lc. 15:11-32). O irmão mais velho não conseguiu se alegrar com a alegria do pai.
Você consegue identificar o problema dele? INVEJA. Esse é outro obstáculo que
deve ser vencido para realmente comungarmos da alegria com o próximo, mesmo
que você ainda esteja naquela situação de espera de uma bênção muito aguardada.
A sabedoria bíblica nos ensina que devemos ser circunspectos, isto é, sermos
cautelosos e atentos ao que vamos falar e como agir. Mesmo numa igreja grande
como a NIB é possível conhecer as realidades particulares dentro dos pequenos
grupos (G.A.) e está ligado em amor: seja no momento de alegria ou de tristeza e ao
longo da nossa caminhada esses papéis se alternam. Hoje ajudo e amanhã serei
ajudado, isso é levar as cargas uns dos outros. Leia para aprender mais:
Ex. 18:8-9; Pv. 15:30; Tg. 5:13; Jó 42:10; Sl. 5:11.
➔ Um dos frutos do Espírito Santo é a alegria (Gl. 5:22) e, alegrar-se com os irmãos é
mandamento, e só temos esta alegria através de Cristo Jesus. Relacione as colunas:
( 1 ) Fp. 1:17-18
( ) O bom testemunho motiva e alegra.
( 2 ) Fp. 1:12-14
( ) A alegria não depende das circunstâncias.
( 3 ) Fp. 4:10
( ) O interesse pelo irmão o alegra
( 4 ) Fp. 1:3-4
( ) Devemos orar pelos irmãos com alegria.
4) DECIDINDO: A Bíblia diz que devemos nos alegrar sempre (Fp. 4:4) e que
devemos nos alegrar uns com os outros como diz o versículo de hoje. Agora decida:
( ) Decido orar e louvar a Deus pelas bênçãos de um irmão do G.A. ........................
( ) Decido pedir perdão a Deus toda vez que não conseguir me alegrar/chorar por
um irmão e disciplinadamente faze o correto. ( ) Outra decisão: ...............................
......................................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Neste momento ore por suas decisões,
agradeça a Deus pela sua salvação e pela oportunidade de se alegrar com outros
filhos de Deus.
Quarta-feira – Tema: Amor que ajuda
“Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo.”
(Gl. 6:2)
1) ENTENDENDO: Leia o verso de hoje em outra versão. Algumas definições das
palavras-chave do versículo: Fardos: s. m. 1. Coisas ou conjunto de coisas mais ou
menos volumosas e pesadas que se destinam ao transporte. 2. Pacote, embrulho,
volume de carga. 3. [Figurado] Aquilo que pesa. 4. Aquilo que impõe
responsabilidades; Cumpram: (latim compleo, -ere, encher, cobrir, recrutar) v. tr.
1. Executar com exatidão. 2. Acatar, obedecer. 3. Realizar o prometido.
4. Submeter-se, sujeitar-se; e Lei: (latim lex, legis) s. f. 1. Preceito ou regra
estabelecida por direito.2. Norma, obrigação.
➔ Os filhos de Deus têm provações, e muitas vezes quando estamos em
dificuldade esquecemos que outra pessoa pode estar numa situação bem pior.
Quando ajudamos um irmão cumprimos a lei de Deus: O AMOR (leia Tg. 2:8).
Quando carregamos o fardo do nosso próximo, estamos amando-o também, pois,
serviço é uma forma de amor.
Resposta: 2, 1, 3, 4

2) MEMORIZANDO: Escreva como um bilhete e deixe em um lugar acessível
para consultar ao longo do dia.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Leia Lc. 10.30-37 e responda:
a) O que Jesus manda que façamos? ...........................................................................
......................................................................................................................................
b) Em uma escala de 0 a 10, qual sua nota quando alguém precisa de você?
................. ➔ Em nossa vida existem três tipos de pessoas: 1) Aquela que
convivemos diariamente (familiares); 2) Aquela que vemos esporadicamente (no
trabalho); 3) Aquela que mesmo não sendo da família biológica ocupa um lugar
especial em nosso coração (amigos). Estes nós chamamos para mais perto e nos
interessamos por ele, são os mais chegados, o grupo de pessoas que Deus colocou
sob nossa influência para que possamos cuidar e prestar contas sobre eles a Deus.
Esteja aberto para acrescentar sempre mais um ao seu ciclo de “próximos”
revelando o Senhor através de suas atitudes. Preferir ao outro a si mesmo,
ajudando-o em relação a problemas é uma forma de amor (leia Rm. 12:10), e assim
cumprimos a lei, conforme a vontade de Deus. Para aprender mais: Pv. 3:27-28;
Mt. 5:32; 25:35-40; Lc. 3:10-11; Jo. 15:12-13; Fp. 2:4; 4:28; Tg. 2:14-17;
1 Jo. 3:17. Escreva a lição principal destes versículos: ...............................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
4) DECIDINDO: ( ) Eu decido que nesta semana irei ajudar (Nome de 2 pessoas +
ação) .............................................................................................................................
( ) Decido contribuir mais em minha família, ( ) financeiramente ( ) serviço
................................................ ( ) Outra decisão: .......................................................
......................................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Entregue a Deus suas decisões e
converse com Ele, pedindo oportunidades e coragem para cumprir cada uma delas.
Quinta-feira – Tema: Amor que restaura
“Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais
deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também
não seja tentado.” (Gl. 6:1)
1) ENTENDENDO: a) O que você entende com a expressão “for surpreendido em
algum pecado”? ...........................................................................................................
......................................................................................................................................
b) A quem o autor se refere quando fala “vocês que são espirituais”? .......................
......................................................................................................................................
Quem nunca foi pego pela mãe “com a boca na botija” que atire a primeira pedra.
Quando somos crianças, uma vez ou outra somos descobertos quando fazemos algo
errado. E na igreja isso também acontece. Nossos irmãos na fé, geralmente são
surpreendidos em algum pecado. O Espírito Santo de Deus é o responsável em
revelar o erro e o errado. E então, os irmãos mais velhos, mais maduros e
espirituais, de acordo com o versículo de hoje, irão restaurar aquele que estava no

erro. Perceba que ele não usou a palavra “líder”. Todos somos irmãos e membros
de um mesmo corpo. Cada um é responsável de manter o corpo de Cristo (igreja)
saudável.
2) MEMORIZANDO: Leia o verso de hoje e crie gestos para decorá-lo. Quando
conseguir falar corretamente, sem olhar, siga adiante. Não pule este passo!
3) TIRANDO A LIÇÃO: Leia: Lv. 19:17; Jó 5:17; Pv. 6:23; Pv. 15:32; Mt. 18:15;
2 Co. 13:11; 1 Ts. 5:11; Hb. 12:5-6. Escreva com suas palavras as lições que estes
versículos ensinam.
➔ Indo mais fundo: No dicionário a palavra restaurar tem a seguinte definição - v.
tr. do latim restauro, -are, 1. reparar, refazer, reestabelecer; 2. Reintegrar.
➔ Pense um pouco: Pecado é errar o alvo ou caminho, então se alguém está em
algum pecado, se está seguindo um caminho errado, devo ajudá-lo restaurando-o ao
caminho correto! E mais, tudo isso deve ser feito com mansidão. Em outras
palavras, exortar, disciplinar e repreender também fazem parte no processo de
“restaurar” um irmão. “Exortar está baseado no propósito de preservar e
fortalecer a quem é amado por Deus”. A Palavra de Deus nos diz que quem ama
disciplina. Por isso, se acontecer de alguém chamar sua atenção ou lhe exortar com
a palavra, aceite com humildade, pois esta pessoa está demonstrando amor e
cuidado com você.
Responda: a) Já aconteceu de alguém chamar sua atenção por algo que você tenha
feito de errado? Como foi? ..........................................................................................
......................................................................................................................................
b) E você? Já restaurou um irmão alguma vez? Se sim, você foi manso com ele(a)?
......................................................................................................................................
c) De que maneira é possível restaurar com mansidão? ..............................................
......................................................................................................................................
4) DECIDINDO: ( ) Reconheço que andava errado na área ....................................,
mas vou corrigir-me, pois quero agradar a Deus. ( ) Decido que não ficarei
aborrecido quando algum irmão me chamar a atenção por algo que eu esteja
fazendo de errado. ( ) Decido que não hesitarei em ajudar um irmão que tenha
pecado.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore pedindo ajuda e oportunidade para
cumprir suas decisões.
Sexta-feira – Tema: Amor que ora
“Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do
Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor”.
(Rm. 15:30)
1) ENTENDENDO: Na versão da Bíblia VIVA o autor traduz da seguinte maneira:
“Vocês querem ser meus companheiros de oração? Pelo amor do Senhor Jesus
Cristo, e por causa do amor que vocês têm para comigo – e que foi lhes dado pelo
Espírito Santo - unam-se a mim em minha luta e orem a Deus em meu favor.”
Fantástico! Não é mesmo? Quem fez esse pedido de oração foi Paulo. O homem

usado por Deus para levar o evangelho a todas as pessoas que não eram judeus, ou
seja, os gentios, e isso inclui eu e você. Imagine se nós fôssemos convidados a
participar de projeto missionário de grande impacto no mundo inteiro? Será que
estaríamos preparados? Pois era exatamente isso que Paulo estava fazendo com os
cristãos em Roma nesta carta. Ele os convidou a se unirem a ele e participar desta
grande missão através da oração!
2) MEMORIZANDO: Repita o verso de hoje até conseguir falar completamente sem
olhar.
3) TIRANDO A LIÇÃO: A Bíblia afirma que a oração de um justo é poderosa e
eficaz; e diz também que onde estiverem dois ou três reunidos em oração, ali o Senhor
agirá. A oração em comunhão com um irmão é a força da igreja. Em suas cartas,
Paulo sempre ressaltava a importância da oração. Ele enfatizava o quanto era
necessário para o seu ministério, a oração de seus irmãos, e esta deve ser uma prática
constante do nosso cotidiano. Orar sempre por nossos irmãos em Cristo Jesus. Orar é
falar com Deus, e às vezes nos acostumamos a falar com Ele apenas quando queremos
ou precisamos de algo para nós mesmos. Meio egoísta você não acha? Paulo afirma
que pelo amor que seus irmãos tenham por ele e que eles demonstrem isso orando por
ele. Orar pelo próximo também é amar.
➔ Leia com atenção: Mt. 18:19-20; At. 1:14; Ef. 6:18; Ec. 4:12; 1 Tm. 2:1; 2 Co.
1:11; Fp. 1:19; Tg. 5:16. Tire uma lição para sua vida, baseado nos ensinamentos de
hoje: .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
➔ “A oração pode ir aonde nós não podemos.” – Irmão André (Portas Abertas).
Ainda existem pessoas que sofrem e são perseguidas por serem cristãos e pregarem o
evangelho de Cristo, e nós podemos ajudá-las! A igreja de Cristo Jesus perseguida no
mundo necessita de ajuda, apoio, interferência em casos mais que extremos. Porém,
em muitos casos não se pode fazer nada físico, mas podemos orar para Deus, em
nome de Jesus para que ajude estas vidas que estão cumprindo o IDE! Se somos
chamados para esta missão podemos nos levantar como intercessores. Durante este
dia, faça algo diferente: alcance os cristãos perseguidos com a sua oração! Somos
UM COM ELES! Você está pronto para servir e amar ao seu próximo? Comece
orando por eles.
4) DECIDINDO: ( ) Decido separar um tempo (5 minutos no mínimo) hoje para orar
por seus irmãos em Cristo. ( ) Decido orar pelo Pr. ........................................................
( ) Eu decido orar por uma semana as ..........hrs pelos cristãos perseguidos em
............................................................. (nome do país). ( ) Decido organizar um
caderno de oração.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Esse é um momento especial da semana, se
livre das distrações e dedique um pouco mais de tempo à oração e sinta o Senhor.
Entregue a Deus suas decisões.
(Outras meditações e informações:www.nib.org.br /e-mail: igreja@nib.org.br)

