Segunda-feira – Tema: Vestindo-se de Honestidade
“A retidão era a minha roupa; a justiça era o meu manto e o meu turbante"
(Jó 29:14)
1) ENTENDENDO: Verifique se entende o significado todas as palavras e se
saberia explicar este versículo para uma criança de 07 anos. Explique este versículo
(faça em seu caderno de meditação)  Quando vivemos debaixo da vontade de
Deus, pela lei do amor, cultivando uma consciência limpa e com sinceridade em
nossos lábios e corações, somos pessoas sinceras, e com isso, agradáveis a Deus. Jó
era um homem assim. Além das palavras do versículo de hoje, vejamos algumas
outras pérolas que podemos extrair de seu livro – leia Jó 23.7; Jó 13.9-10 e
Jó 23.10. Você é capaz de dizer estas palavras? Lembre-se da última vez que você
pagou impostos, ou fez negócios, ou compras, ou empréstimos, enfim, o seu
coração pode dizer com sinceridade estas palavras? Você tem sido uma pessoa
honesta?
2) MEMORIZANDO: Decore Jó 29:14 (Seja honesto)
3) TIRANDO A LIÇÃO: Para aprender mais: Sl. 11.7; Sl. 15.1-5; Fp. 4.8;
Hb. 13.18.  Reflita: “Há mais de um século, um rapaz chamado Guilherme, de
16 anos, deixou o lar em busca de fortuna. Tudo o que tinha era um embrulho que
levava na mão. Enquanto caminhava, encontrou um vizinho a quem disse que
estava indo cuidar da própria vida. O vizinho perguntou o que o jovem Guilherme
sabia fazer na vida e este respondeu que entendia um pouco da fabricação de sabão
e velas pois havia ajudado o pai quando criança. “- Bem”, disse o idoso vizinho,
“deixe-me orar com você, e dar-lhe um pequeno conselho, e depois você irá.” Os
dois se ajoelharam à beira do caminho. O homem orou fervorosamente por
Guilherme e deu-lhe depois este conselho: “Alguém será em breve o maior
fabricante de sabão em Nova Iorque, e esse alguém poderá ser você. Seja um
homem de bem; entregue seu coração a Cristo; dê ao Senhor tudo quanto lhe
pertence de cada dólar que você ganhar; FAÇA UM SABÃO BEM FEITO E DE
PESO JUSTO, e estou certo de que você será um grande homem, próspero e rico.
Quando o rapaz chegou à cidade, foi difícil encontrar trabalho. Sozinho e
longe de casa, lembrou-se das palavras do capitão. Decidiu buscar “primeiro o
Reino de Deus e Sua justiça”. Do primeiro dólar que ganhou, tirou a parte do
Senhor. Depois empregou-se no negócio do sabão, tornando-se em breve sócio da
firma. Dentro de alguns anos William Colgate, pois este era seu nome, ficou

proprietário único do negócio. Sob o signo da HONESTIDADE para com Deus e os
homens, a firma continuou a prosperar até que Colgate se tornou um nome familiar
em todo o mundo" (Júlio Schwantes – do livro: Colunas do Caráter, Casa
Publicadora Brasileira).  Responda com muita sinceridade: Em uma escala de 0 a
10, qual a nota que você dá para você, neste momento da sua vida, em relação à
honestidade?........ Coloque no parêntesis, uma nota de 0 a 10, conforme sua
honestidade nestas áreas de sua vida: ( ) No trabalho (principalmente se você
mexe com dinheiro). ( ) Na igreja (pense nos empréstimos). ( ) Na escola (pense
nas colas). ( ) Com os amigos (pense nas mentiras que você conta). ( ) Com
sua(seu) namorada (o) ou cônjuge (pense nas conversas e olhares que você mantém
com outras pessoas). ( ) No trânsito (pense na sua conduta no trânsito).
 Você foi honesto com suas notas? Onde você está precisando melhorar? (anote a
resposta no seu caderno).
4) DECIDINDO: ( ) Decido que vou aceitar e cumprir tudo o que Deus me
ensinar esta semana sobre honestidade. ( ) Quero vestir a honestidade como uma
roupa, ou seja, quero ter um caráter honesto. ( ) Quero poder dizer as palavras de
Jó sobre honestidade (ver acima). ( ) Decido ser honesto(a) nesta situação a qual o
Espírito está me tocando.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Compartilhe com Deus as suas decisões
em oração.
Terça-feira – Tema: Honestidade nos Negócios.
"O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer"
(Pv. 11:1)
1) ENTENDENDO: Responda às perguntas em seu caderno de meditação:
a) Como você explica essa comparação que Deus faz entre a balança enganosa e a
desonestidade? b) Ao viver sua vida cristã, você está sendo 100% honesto com
Deus e com as pessoas? c) Se não, o que está faltando? d) Neste mundo, existe
alguma pessoa que tem alguma mágoa de você por causa da sua desonestidade?
(por exemplo: você deve dinheiro a alguém?) e) Procure em um dicionário ou
pergunte a alguém o significado da palavra abominação. f) Todos nós temos altos e
baixos, principalmente quando somos crianças espirituais, por isso escreva uma
experiência que você não foi totalmente honesto (exemplo: não devolveu troco
errado). g) Agora você coloca o contrário, uma oportunidade que você teve em ser
honesto.
2) MEMORIZANDO: Escreva o verso em algum lugar na sua casa para lembrar
mais vezes ao dia.
3) TIRANDO A LIÇÃO:  Leia os textos seguintes e absorva os ensinamentos.
Escreva o texto que mais lhe chamou a atenção: Lv. 19.36; Pv. 13.5-9; 16.11;
20.23; Ez. 45.10; Os. 12.7-9; Am. 8.4-8; Mq. 6.10-15.  Conta Afonso S.
Taunay, em seu livro Homens e Coisas do Império, um episódio que revela um
traço pouco conhecido do caráter desse ilustre brasileiro - Duque de Caxias.
Comprando certa vez uma fazenda no Estado do Rio, constatou, no ato de posse,

que havia sessenta escravos que não tinham sido arrolados no inventário. Não
julgando ser honesto ficar com eles, deu a todos carta de alforria muito antes do
tempo em que se pensou na emancipação geral dos escravos no Brasil. (Júlio
Schwantes – do livro: Colunas do Caráter).
4) DECIDINDO: ( ) Decido que vou pagar todas as pessoas que eu estou devendo
no prazo de…........ ( ) Decido que não vou colar na próxima prova que eu tiver.
( ) Decido que vou devolver o próximo troco errado que alguém me passar. ( )
Decido que na próxima oportunidade, quando Deus me tocar, vou ser totalmente
honesto.  Analise-se bem e talvez você tenha alguma outra decisão que está
ardendo em sua consciência. Jesus disse que devemos praticar o que aprendemos,
por isso decida. Não deixe pra depois.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore pedindo a Deus que lhe dê um
coração honesto.
Quarta-feira – Tema: Honestidade Como Testemunho
“Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do
Senhor, mas também aos olhos dos homens." (2 Co. 8:21)
1) ENTENDENDO: Leia agora em forma de oração e escreva a seguir: o meu
desejo é ........................................................................................................................
 O apóstolo Paulo estava recolhendo uma grande oferta para os necessitados, e
não fez isso sozinho. Além de Tito, que apesar de jovem já era muito respeitado, ele
convidou um outro irmão que a Bíblia não menciona o nome, mas diz que era muito
conhecido e de grande caráter. Desta forma, Paulo estava evitando a aparência do
mal. Assim, ninguém poderia criticá-los ou acusá-los de procederem
desonestamente com o dinheiro que estavam transportando. É neste contexto, então,
que ele nos dá estes grandes ensinamentos, que estão no versículo de hoje. Nosso
coração pode até estar limpo diante de Deus, mas nós precisamos ter o cuidado de
sermos transparentes em relação à honestidade. É por isso que em nossa igreja,
sempre duas ou mais pessoas contam e movimentam as ofertas. Outra coisa que
aprendemos, a honestidade é um grande testemunho para com todos. O bom nome,
lemos em Provérbios, vale mais que muitas riquezas. Você tem um bom
testemunho em relação à honestidade? Tem um bom nome?
2) MEMORIZANDO: Decore 2 Co. 8.21 (Seja honesto)
3) TIRANDO A LIÇÃO: Certa vez, quando se aproximava a eleição para a
presidência, uma família conversava sobre as qualidades necessárias a um bom
presidente. Honestidade! Integridade! Bondade! Deveriam estar incluídos em seu
caráter. Eles conversavam e falavam bem alto. Em certo momento, o filho caçula,
que escutava toda a conversa enquanto brincava no chão da sala, levantou-se, foi
até o seu pai e com toda sinceridade e inocência disse: “-Pai! Eles deviam chamar o
senhor para ser presidente.” - seu filho ou seus parentes poderiam falar isto de
você? (do livro: Conta Outra de João Soares da Fonseca – Editora Exodus, 1997).
 Leia: Jó 2:3; Pv. 4:18; 10.9; 22.1; At 8.18-24; Rm. 12:17; Hb. 13.18; 1 Pe. 2.12.
Qual versículo lhe chamou mais a atenção? Por quê? .................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 Leia refletindo: “Petrarca foi um grande poeta romano muito conhecido por sua
honestidade. Se prometia algo, cumpria. Se devia, pagava. Enfim, era um daqueles
poucos homens em quem se podia confiar. Isto devia-se às suas obras, honestidade
e absoluta integridade moral. A história conta que certa vez Petrarca foi convocado
para ser testemunha em um caso judiciário. Quando chegou a sua vez de
testemunhar, o juiz que sempre pedia às testemunhas para que fizessem o famoso
juramento da verdade, notou que aquele homem era o grande poeta Petrarca, o
íntegro. Na mesma hora o juiz fechou o livro e disse a Petrarca que ele não
precisava nada jurar, sua palavra era o suficiente.  Hoje em dia, estão cada vez
mais difíceis os Petrarcas, inclusive dentro da igreja. Será que você tem um nome
digno? Sua honestidade fala bem de você? As pessoas que lhe cercam têm motivos
para lhe acusar de desonestidade?
4) DECIDINDO: Neste momento você vai fazer uma ou mais decisões a respeito
do seu testemunho em relação à honestidade.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore por seu testemunho e por suas
decisões!
Quinta-feira - Tema: Bênçãos e Proteção da Honestidade
"O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração.” (Sl. 7:10)
1) ENTENDENDO: Leia o verso em mais duas versões diferentes. ( ) Fiz.
 Todos sabemos que quando fazemos a vontade de Deus, em todas as áreas da
nossa vida, somos por Ele protegidos e abençoados conforme Sua vontade. Em
relação a honestidade isto é especialmente uma verdade absoluta, pois podemos
encontrar nas escrituras diversas promessas para os que são honestos. Em
contrapartida, são muitas as coisas más que acontecem com os desonestos. Eu creio
até que muitas pessoas, mesmo não sendo crentes, são abençoadas em seus
negócios e nas suas vidas por serem honestos. Entretanto, para o cristão
honestidade não é opção, é canal de bênçãos e proteção do Senhor.
2) MEMORIZANDO: Decore Salmos 7.10 (Seja honesto)
3) TIRANDO A LIÇÃO: Leia na versão linguagem de hoje os seguintes textos:
(caso não tenha, procure entender que justiça, retidão, etc., são sinônimos de
honestidade. – Se achar melhor, use um dicionário como apoio). Escreva em seu
caderno todas as referências e suas respectivas bênçãos (veja o exemplo do quadro):
Pv. 10:2,9; 11:5-6; 11:8,18; 16:17,31; 20:7; Sl. 37:6,37; 84:11; 106:3; 112:4;
140:13
Referência
Bênção
Referência
Bênção
Pv. 2:21

Sl. 24:3-5

 Esopo é um nome estranho, mas foi o nome de um homem que contou muitas
fábulas, onde podemos aprender muitas lições. Em uma delas, Esopo contou a

estória de um lenhador que estava cortando uma árvore na beira do rio. Naquele
tempo, era muito difícil de se conseguir e muito caro de se comprar um bom
machado. Mas para capricho do destino, o lenhador não conseguiu evitar que em
um golpe mais forte, seu machado caísse de suas mãos e fosse parar no fundo do
rio. Na mesma hora, em desespero, o lenhador começou a chorar. Conta Esopo que
um anjo se compadeceu do lenhador e quis ajudá-lo, então perguntou: “Por que
você está chorando?” O lenhador em soluços respondeu: “estou chorando porque o
meu machado caiu na água e eu não sei o que fazer agora sem ele.” Na mesma hora
o anjo foi até o fundo do rio e quando retornou tinha em sua mão um machado de
prata: “Deve ser este o seu machado?” perguntou. “Não, não é este” foi a resposta
do honesto lenhador. O anjo afundou novamente nas águas e desta vez traz um
machado de ouro: “é este?” “Não, também não é esse” O anjo muito impressionado
afunda novamente e desta vez traz o machado certo: “É este?” “Sim, é este!”
Respondeu o lenhador agradecido. O anjo gostou tanto da honestidade daquele
homem que resolveu lhe dar também os machados de ouro e de prata. O lenhador
foi embora pra casa muito feliz e contou a todos sua história.
4) DECIDINDO: Depois de ler esta linda estória, decida ser uma pessoa honesta e
com isso receber todas as bênçãos de Deus que estão reservadas. Leia novamente as
bênçãos que você escreveu quando leu os textos e ore para que você as tenha.
 Se o Espírito Santo estiver lhe pedindo que tome outra decisão faça isso agora.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre sua meditação orando e para ser
um servo honesto que Ele quer que você seja.
Sexta-feira – Tema: Honestidade para com Deus
"Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem
conforme a lei do Senhor." (Sl. 119:1)
1) ENTENDENDO: Leia mais uma vez em voz alta e responda: a) O que é viver
uma vida reta?  Se não estamos sendo honestos com Deus, através de uma vida
cristã conforme a Sua Palavra, jamais conseguiremos ser honestos com as pessoas.
Como vimos na meditação de segunda-feira, a honestidade deve ser vestida por nós
como se fosse uma roupa diária, da qual você não poderá se livrar sem ficar
completamente nu e envergonhado. Ou seja, a honestidade deve fazer parte do
nosso caráter. Inclusive, ela é uma das colunas do caráter; sem honestidade ele não
estará seguro ou nem existirá. Infelizmente, existem nas igrejas pessoas que usam
máscaras de cristãos, mas não são. Você precisa, primeiramente, saber se você é um
destes mascarados e depois saber distinguir os que são, para afastar-se deles. Não
esqueça de sempre ponderar que existem muitos crentes verdadeiros que recémconvertidos, ainda trazem certos tipos de comportamentos condenáveis, mas isso é
natural. Desconfie e afaste-se, sim, daqueles que mesmo com bastante tempo na
igreja, ainda trazem comportamentos desonestos. Pelos seus frutos os conhecereis –
Disse Jesus.
2) MEMORIZANDO: Decore Salmos 119.1 (Seja honesto)

3) TIRANDO A LIÇÃO: Paulo nos ordena que devemos examinar a nós mesmos
para ver se estamos realmente na fé de Cristo. Leia este texto agora: Examinem-se
para ver se estão firmes na fé. Façam a prova vocês mesmos. Com certeza sabem
que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que tenham falhado completamente. (...)
Pedimos a Deus que não façam nada que seja mau, não para mostrarmos que
somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo.(...) Procurem ser
corretos em tudo. Escutem o que eu digo. Estejam de acordo uns com os outros e
vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. (2 Co. 5-11). Quer ler
sobre pessoas que usam máscaras? Leia então
2 Timóteo 3.1-5. Preste bem
atenção no versículo 5.  Leia também: Pv. 2.7; 3.32; 11.20; 15.8; 15.29; 28.18;
29.10: 29.27; Sl. 18.25; 41.12; 64.10 ( ) li os textos e o que mais me chamou a
atenção foi ..........................  “O Brasil sempre foi um país muito rico, mas no
tempo colonial era muito mais, pois tinha ouro em grande quantidade. Os
portugueses fiscalizavam com dureza todas as transações com o metal nobre e
cobravam altíssimos impostos. Mas sempre o ser humano vai descobrir meios de
driblar as coisas direitas. Os contrabandistas então colocavam ouro e depois
qualquer outro tipo de contrabando dentro de imagens de santos, que eram
exportadas sem impostos. As imagens eram ocas por dentro e daí veio aquela
expressão popular: “Santo do pau oco”. Na verdade, muitas pessoas na igreja são
isso mesmo, santos do pau oco. Uma bela, esculpida, polida e esplêndida imagem
por fora, mas um vazio de Deus por dentro. Já parou para pensar se você é um santo
do pau oco? Caso esta meditação esteja falando a este respeito diretamente ao seu
coração, arrependa-se e corra para os braços do Senhor, peça que a sua vida cristã
seja honesta e faça isso valer através de suas atitudes. A bíblia diz: quem furtava,
não furte mais; e outras coisas mais. É só um exemplo de como você deve seguir ao
Senhor. Vencendo a cada dia, sendo uma pessoa íntegra.  Escreva 3 formas ou
atitudes de como alguém pode ser desonesto em seu relacionamento com Deus
(escreva em seu caderno).  Sinceramente, eu não sei muito bem por que Deus
quis que eu colocasse este assunto de hoje nesta meditação, inclusive o tema ia ser
outro, mas senti que Deus queria que eu falasse sobre isso e Ele foi me dando todos
estes versículos e palavras. O que tenho certeza é que isso tem um objetivo e com
certeza vai fazer a Sua obra em nós.
4) DECIDINDO: ( ) Decido que quero que Deus me ensine a me examinar para
saber se estou sendo honesto com Ele ( ) Decido que não quero usar máscaras na
igreja. Quero ser uma pessoa autêntica.  Pergunte a 3 pessoas esta semana se eles
o consideram uma pessoa honesta, coloque os nomes aqui: .......................................
......................................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Termine a meditação orando de joelhos
ou em outra posição de humildade, prometendo a Deus que você vai ser uma pessoa
honesta.
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br e-mail: igreja@nib.org.br)

