Segunda-feira – Tema: Temos o que é preciso
“Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio
do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.”
2 Pedro 1:3
1) ENTENDENDO: Responda em seu caderno de meditação:
a) Deus nos dá tudo o que necessitamos? b) O que significa “piedade”?
c) Quem nos chamou para a Sua própria glória e virtude?
➔ Com quem você se parece? Como filho de Deus você deve procurar se parecer com Cristo,
se moldar à Sua forma. Isso é divinoformidade. Nesta semana veremos a importância de nos
deixarmos ser transformados com o fim de cada vez mais nos parecermos com Cristo. “Deus
o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente
como Jesus.” (Max Lucado). ➔ Você acha uma tarefa impossível adquirir a
DIVINOFORMIDADE? Você reconhece que tem muitos defeitos e muitas coisas para
melhorar? Talvez você tenha pensado que não consegue crescer na sua santidade e por isso
tenha se acostumado na mesmice espiritual ou até pensado em desistir. Porém, no versículo de
hoje vemos que temos o que precisamos! Você tem todas as ferramentas necessárias para ter
uma vida que agrade a Deus, você pode sim se tornar “a cara de Cristo”!
2) MEMORIZANDO: Umas das coisas que Deus nos deu para que tenhamos uma vida plena
e piedosa é a Sua Palavra. Não desperdice esse presente, mas grave-o na sua mente, assim
quando você necessitar, você poderá se lembrar e tomar a decisão certa.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Para sabermos exatamente quais são as ferramentas que Deus nos
deu precisamos ter um “pleno conhecimento daquele que nos chamou”. Você só poderá
adquirir a forma de Cristo se você souber realmente como e quem Ele é. Se o seu
relacionamento com Jesus for apenas superficial, se você medita apenas para falar os
versículos no G.A. e decora pouco antes de chegar à igreja, você não conhecerá plenamente a
Jesus e jogará fora os meios que Deus lhe deu para ter uma vida no centro da vontade d'Ele.
Não sei se você já teve a oportunidade de observar a fabricação de um vaso, de um objeto de
plástico ou a confecção de um simples bolo. Todos esses processos começam com o material
bruto que vai ganhado a forma de acordo com o processo. O barro ganha a forma do vaso
conforme o processo de modelagem. O objeto de plástico, pelo aquecimento, ganha o formato
desejado e a massa do bolo, ganha o formato da forma. Mas que relação tem isso com o tema
de hoje? ➔ Leia os versículos a seguir e faça a relação: Fp. 3:21; 1 Jo. 3:2; Ef. 5:1; Mt. 5:48;
Rm. 12:2 ➔ Agora extraia dos versículos a seguir algumas atitudes que nos tornam mais
parecidos com Cristo: 1 Co. 10:7-10; Hb. 12:1b; Fp. 2:1-11. Nunca se esqueça de que as
dificuldades que passamos em prol da nossa divinoformidade valem à pena! Não se esqueça
de que existe uma riqueza gloriosa lhe esperando como recompensa (Ef. 1:18), uma herança
que jamais perecerá e principalmente estará para sempre no reino de Deus! (Ap. 22:5)
4) DECIDINDO: O que esta meditação vai servir para você? O que Deus falou que precisa
ser melhorado para que você tenha mais divinoformidade? Então faça decisões práticas.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Se possível ouça a música “Reina em Mim Vineyard”, antes de orar, e converse com Deus sobre o que tem lhe atrapalhado a se tonar
mais parecido com ELE. Aproveite para confessar os seus pecados e para assumir
compromissos de mudanças.
Terça-feira – Tema: Participamos de algo divino
“Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas
vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no
mundo, causada pela cobiça”. 2 Pedro 1:4
1) ENTENDENDO: Leia mais uma vez o verso acima e responda:
a) O que é natureza divina? b) Que tipo de corrupção existe no mundo? c) O que é cobiça?
➔ Leia os versículos abaixo e relacione a alguns exemplos das promessas que Deus nos deu:
A) Mt. 6:33
( ) Suprirá as necessidades.
B) Fp. 4:19
( ) Perdoar nossos pecados e nos purificar.
C) 1 Jo. 1:9
( ) Acrescentar demais coisas.

D) 1 Jo. 2:25
( ) Vida eterna.
E) Jo. 15:7
( ) Diabo fugirá de nós.
F) Tg. 4:7
( ) Pedir e receber.
➔ Deus tem abençoado porque tem nos chamado para uma vida diferente. Este versículo nos
mostra que Deus nos convida para vivermos a Sua natureza divina, ou seja, sermos tão santos
e tão puros quanto Ele. A cada dia devemos acordar e pensar: “Hoje devo me parecer mais
com Jesus”, pois esse é o desejo do Senhor. Deus quer que você diga: “Antes eu tinha
dificuldades nessa área, hoje tenho menos e amanhã terei menos ainda porque a cada dia que
passa sou moldado pelo Senhor para me parecer mais com Ele”. Lembre-se: Deus nos deu
tudo o que precisamos para participarmos da Sua natureza! Talvez possamos pensar que é
difícil, e precisamos crescer muito, mas Deus garante que conseguiremos, pois nos deu armas:
1 Co. 2:15-16
Sl. 119:9-11
Ef. 6:18
Escreva em
seu caderno!

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
➔ Acima de tudo, temos um Deus que 24h, 7 dias por semana nos corrige e modela, nos
fazendo manter o foco no Alto (Cl. 2:20; 3:1; Hb. 12:2). Somente Deus tem uma natureza
divina e somos participantes dessa natureza. Leia os versículos a seguir e faça um comentário,
siga o exemplo: Gn. 41:38 e Ef. 1:13 - O Espírito Santo é uma prova da nossa participação
na natureza divina. Rm. 1:20, At. 17:28-29 e Cl. 2:9. ➔ Assim, através de Suas promessas
cresceremos, passo a passo, até chegarmos à estatura de Cristo! (Pv. 4:18 – Leia este
versículo- se possível- em pelo menos 2 outras versões e depois escreva o que você entendeu).
2) MEMORIZANDO: Quem quer se parecer mais com Jesus, tem que ter a Palavra no
coração, assim como Ele tem! Não passe adiante sem decorar. ( ) Decorei.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Como vimos em Pv. 4.18, a vida do cristão vai sendo aperfeiçoada,
dia após dia, até um dia chegarmos aonde o Senhor deseja! Para isso é necessário que
deixemos toda a sujeira que nos rodeia! Não podemos ser amigos de Deus e do mundo, ao
mesmo tempo (1 Jo. 2.15-17). Para sermos parecidos com o Senhor precisamos seguir Seus
mandamentos! Precisamos de muita Palavra! Suas grandiosas e preciosas promessas!
Complete o exercício abaixo. (no caderno) e busque mais dois exemplos, conforme o modelo
Área + Nota
Versículo
Lição
Ex: Domínio
Mais vale controlar o seu espírito
Próprio
do que conquistar uma cidade
Nota ( )
(Pv. 16:32b)
4) DECIDINDO: Decida fazer a diferença, e contra-ataque essas áreas problemáticas que
tanto o atrapalham. Confie nas promessas de Deus. Ele não falhou e nunca falhará. Nós
também devemos ser iguais a Ele. Por isso, naquilo que se comprometer, faça e decida
perseverar! ( ) Eu decido .............................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Agradeça ao Senhor por Ele ter tido misericórdia
de sua vida. Agradeça por participar de Sua glória. Louve ao Senhor, diga elogios a Ele agora
e compartilhe as suas decisões. Não existe Deus maior. Ele é o único e um dia nos
encontraremos com Ele.
Resposta: B, C, A, D, F, E
Quarta-feira – Tema: Devemos nos empenhar
“Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude; à virtude o
conhecimento; ao conhecimento o domínio próprio; ao domínio próprio a perseverança; à
perseverança a piedade; à piedade a fraternidade; e à fraternidade o amor.” 2 Pedro 1:5-7
1) ENTENDENDO: Leia Hb. 11:1b na versão VIVA. Esse texto nos diz que a fé é a
convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o
que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver adiante de nós.
Devemos nos empenhar para acrescentar à nossa fé algumas características marcantes de um
filho de Deus, dessa forma estaremos nos conformando à sua imagem. ➔ Pesquise no
dicionário o significado das palavras que estão em destaque nos versos de hoje.
2) MEMORIZANDO: Pare agora para se dedicar à memorização dos versículos.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Agora, leia as referências a seguir e coloque no quadro que melhor
se encaixar: (A) 2 Tm. 3:7; (B) 1 Tm. 4:8; (C) 1 Jo. 4:10-11; (D) 2 Co. 6:4; (E) Tg. 3:2;
(F) 2 Pd. 1:5; (G) Rm. 12:10;
Domínio
FraterConheciPerseveAmor
Virtude
Piedade
próprio
nidade
rança
mento

➔ O que Deus quer nos ensinar com estas passagens? Anote pelo menos duas lições que tirou
com estes versículos. ➔ Continue se empenhando para parecer com Cristo! Leia as

referências a seguir e aprenda um pouco mais: 2 Pd. 3:14 e Sl. 34:14.
4) DECIDINDO: Se parecer com Cristo é nossa meta, pois por nossos frutos as pessoas virão
à Cristo. Então o que fazer para se parecer mais com Cristo? Como alcançar a
divinoformidade? Como posso melhorar? Você mesmo vai dar a resposta, após ler os
versículos a seguir. Aproveite para marcar os que mais lhe chamaram a atenção e para tomar
decisões práticas para consolidar seu chamado e ser mais parecido com Cristo. Faça conforme
a sugestão, versículo por versículo: Mt. 23:11; Lc. 9:62; 1 Co. 15:58; 1 Tm. 1:5; 2 Pd. 1:5-7
Para ser mais parecido
E para alcançar a divinoformidade,
Versículo
com cristo, eu preciso...
eu vou...
Mt. 23.11
Servir mais meus irmãos.
Fazer a mudança do meu amigo do GA.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Coloque-se diante de Deus e conte todas as suas
dificuldades em se parecer com Jesus. Peça ajuda para ter na sua vida as qualidades que Cristo
tinha.
Resposta: F, A, E, D, B, G, C
Quinta-feira – Tema: O segredo da produção
“Porque, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que
vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos.”
2 Pedro 1:8
1) ENTENDENDO: O que divinoformidade tem a ver com produtividade? Tudo a ver! É uma
relação quase direta, uma consequência inevitável. Quanto mais do caráter de Cristo você tem
maior é a sua produtividade no Reino e mais frutos você dará para Deus. Aliás, esta é uma
forma de autoavaliarmos. Leia agora Jo. 15:4-5 e em seguida complete a assertiva: Aquele que
permanece em Jesus e Jesus permanece nele (divinoformidade) deve dar .................... ➔ E
por que produtividade é importante? Porque é a qualidade que Deus nos deu para produzirmos
riquezas não só terrenas, mas principalmente riquezas espirituais (Mt. 6:20). Temos
aprendido no SENIB que riqueza é o acúmulo de bens, os quais são obtidos pela troca do
nosso tempo, energia e capacidade por coisas. Deus quer que usemos o tempo em que estamos
aqui, nossa energia e nossa capacidade para gerarmos um capital de giro para o futuro
(1 Tm. 6:19). Então lembre-se: Divinoformidade → Produtividade → Riquezas Eternas.
➔ Vamos lembrar as qualidades que você viu ontem! Pois bem, o que Pedro diz aqui, é que
se você nutrir essas qualidades na sua vida e fizer com que elas cresçam cada vez mais, a sua
vida será útil para Deus. Na tradução Almeida diz: “para que não sejais inativos nem
infrutuosos”. Leia Tito 3:14 na versão NTLH. Você está incluso nesse povo, como filho de
Deus você tem o Espírito Santo para te ajudar, portanto, deixe de ser ingrato e preguiçoso.
Esforce-se para produzir mais para Deus.
2) MEMORIZANDO: Uma forma de lembrar sempre dessas qualidades é guardando-as no ♥
para então praticar! Quer ter a forma de Cristo? Comece guardando a Palavra. ( ) Decorei.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Produtividade é a capacidade de transformar os três elementos que
Deus nos deu (tempo/energia e capacidade) em coisas concretas e duráveis (eternas). Em
suma, é alcançar o maior produto possível para a eternidade. Quando vamos crescendo em
divinoformidade, Cristo vai permeando todas as áreas de nossas vidas, e vamos entendendo
que tudo é de Deus e somos apenas gerentes sobre um total de riquezas que Ele coloca em
nossas mãos que inclui família, saúde, finanças, nosso tempo, etc. Deus quer que sejamos
bons gerentes!! Como filho de Deus você precisa entender que a vida não se encerra por aqui,
vamos viver para sempre e Deus quer que usemos esta vida agora para acumular tesouros na
era que há de vir (1 Tm. 6:19). Tendo isso em mente, leia agora as passagens abaixo e associe
com o principal ensinamento que pode ser tirado:
(A) Dt. 8:17-18
( ) Somos servos de Deus a quem Ele confiou seus talentos.
(B) 1 Tm. 6:17-18 ( ) Nosso foco deve ser acumular tesouros no Reino
( ) Não colocar a esperança na riqueza, mas no Senhor que tudo
(C) Mt. 6:19-21
provê.
(D) Lc. 16:9
( ) É o Senhor que nos dá capacidade de produzir riquezas
( ) Devemos ser abundantes na obra do Senhor, sabendo que no
(E) Mt. 25:34-36
Senhor a obra não é inútil.
( ) Devemos usar a riqueza do mundo para ganhar amigos para
(G) Mt. 25:14-18
Cristo.
(H) 1 Co. 15:58
( ) O Diabo quer tornar nossa vida infrutífera
( ) Devemos socorrer os necessitados, pois, fazendo isso, estamos
(I) 1 Ts. 3:5
servindo ao Senhor.

4) DECIDINDO: É hora da decisão! Não colocaremos sugestões: é entre você e Deus. Não adianta
meditar sem decidir mudar. O que Deus falou com você hoje? O que Ele quer mudar em você?
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Agora, ore ao Senhor, Aquele que veio a um
mundo tenebroso e sujo, para salvar pecadores que nem de longe, mereciam redenção por
meio do Seu valioso sangue. Fale com Deus e peça para que o ajude a produzir cada vez mais
para o Reino.
Resposta: G, C, B, A, H, D, I, E
Sexta- Feira – Tema: Consolidando o chamado
“Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da
purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para
consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão”.
2 Pedro 1:9-10
1) ENTENDENDO: Como este versículo é rico! Temos um alerta, uma recomendação e uma
promessa. Leia o verso de hoje em várias traduções e escreva a seguir, com suas próprias palavras,
quais são as partes que compõem o verso: I) ALERTA; II) RECOMENDAÇÃO; III) PROMESSA
➔ I) ALERTA: Para nos alertar, Pedro chama de cegos aqueles cristãos que não desenvolvem as
características de Cristo. Principalmente aquelas listadas no versículo 5, você lembra? (está na
meditação de quarta-feira... dá uma olhada lá). Se um cristão não as possui é bem possível que esta
pessoa não tenha entendido o significado do que Jesus fez na cruz por ela, ou seja, talvez não seja um
cristão ainda! Ou na “melhor” das hipóteses seja um crente míope: vê bem nitidamente aquilo que
Deus pode lhe dar agora (na Terra), mas não consegue enxergar o investimento a longo prazo
(celestial). Assim, deixa de cumprir seu principal objetivo: produzir muito fruto, recebendo
futuramente uma coroa que não perece. Chamando a sua atenção, Pedro dá a dica: usar “óculos
espirituais”, ou seja, lutar contra a carne para consolidar (sustentar, firmar, tornar sólido, fortalecer)
nossa eleição, nosso chamado (Ef. 1:4; 1 Pe. 2:9), nossa fé. Isso não é fácil. Mas o que Pedro quer te
dizer quando ele usa a expressão “empenhem-se”? ➔ II) RECOMENDAÇÃO: Empenhar-se
significa maior esforço. Suar a camisa da sua alma até o ponto da carne morrer (1 Co. 9:23-27). E
para que tanto empenho? Para consolidar nosso chamado. Lembre que todo esforço vale à pena. Pois
chegamos no terceiro ponto: ➔ III) PROMESSA: Quem enxerga com olhos espirituais não tropeça,
porque sabe bem onde está andando e tem passos firmes (Leia 1 Jo. 2:14). Quanto mais ficamos
conscientes de nossa identidade como filhos de Deus (chamado), mais fortes nos tornamos na luta
contra o mal. Leia novamente 1 João 2:14!
2) MEMORIZANDO: Hoje é sexta-feira! Que tal se você aproveitasse para revisar os versículos
da semana? Depois, decore os de hoje. ( ) Estou com todos os versículos da semana na ponta da
língua.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Quando éramos crianças tínhamos alguém que costumávamos
imitar. Irmão(ã) mais velho(a), pai, mãe, algum parente ou um personagem. Até hoje, temos
pessoas que são nossos modelos. Aprendemos a escrever, a dirigir, a falar outras línguas,
repetindo o que fazem as pessoas que já sabem. Temos nossa própria personalidade, trejeitos,
linhas de pensamento. Mas a cada relacionamento estabelecido, algo do outro fica
impregnado em nossa identidade. Isso não é por acaso. Se esse relacionamento for abundante
com Jesus, imagine só com quem as pessoas vão achá-lo parecido? Leia Ef. 5:1; 1 Co. 11:1;
1 Ts. 1:6 e escreva as lições que você tirou para sua vida, não somente hoje, mas durante toda
essa semana.
4) DECIDINDO: A divinoformidade é característica marcante da maturidade espiritual, e
não é algo facultativo: se você é cristão de verdade, vai se conformar à imagem de Cristo, de
um jeito ou de outro! Essa é a vontade de Deus para a sua vida.
Indo mais fundo: Será que você consegue lembrar-se de outras coisas que podem te ajudar a
sair da “miopia espiritual” e firmar os seus passos nos caminhos de Deus? Vá além na
meditação de hoje e, no seu caderno, escreva outras qualidades que você gostaria de desenvolver
e que podem dar um “up” na sua vida. Não se esqueça de colocar referência. Compartilhe com
um amigo. ( ) Fui + fundo e conversei com alguém sobre isso!
Ok, não deu para ir mais a fundo? Então faça pelo menos uma boa decisão! Agora!!!!
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Deus sabe das suas necessidades e de suas
dificuldades, mas a única pessoa que pode impedir o crescimento e fortalecimento de sua fé é
você mesmo. Fale com Deus o que tem te impedido de solidificar o chamado, pedindo para
que Ele lhe dê força e coragem necessárias para realizar tudo o que Ele sonhou para você.
Nesta oração peça para ser como Jesus: no agir, no falar, no pensar. Entregue a Deus tudo
aquilo que lhe atrapalha, tudo o que te impede de alcançar este objetivo. Seja como Jesus.
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

