
 
 

Segunda-feira: Perseverar em perseverar. 
“Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam 
o que ele prometeu.” (Hebreus 10.36)  
➔ Segundo o dicionário, perseverança é: capacidade de esforço sustentado. Ser persistente, 
constante, firme e não desistir independentemente da situação. Deus nos conhece 
profundamente, pois nos criou e até mesmo tornou-se um de nós. Ele sabe que somos seres 
tendentes à queda. Por isso, nos incentivou nas escrituras a nos manter firmes, para cumprir 
os propósitos que Ele designou. Além de não desanimar, que é algo muito importante, 
precisamos perseverar. De que adianta você encher-se de ânimo, força e coragem agora e 
daqui a um mês estar novamente no marasmo? Eu creio que a perseverança de certa forma 
nunca acabará; fará parte de nossa vida eterna no céu. Sabemos que o amor nunca acabará. 
E você conhece algo mais perseverante que o amor? Muita gente sonha o dia em que vai 
pegar sua mansão celeste e ficar para sempre jogado no sofá. Está enganado! Haverá 
trabalho, perseverança e muitos outros aspectos da vida. Por isso, comece a treinar desde 
já! Além disso, devemos perseverar porque vivemos pela fé de que um dia receberemos as 
promessas de Deus aos vencedores. Queremos fazer o nosso melhor. Queremos fazer a 
vontade de Deus. Queremos perseverar na vida cristã. ➔ Para aprender mais: Romanos 
15.4; 1 Tessalonicenses 1.3; Tiago 1.3-4 ➔Reflita: Conta-se que certo homem cavava com 
insistência em suas terras, em busca de petróleo. Suas tentativas pareciam mostrar que nada 
havia ali, pois tudo estava seco. As pessoas que o conheciam diziam que era louco e 
que estava trabalhando e gastando muito dinheiro em vão. Mas ele insistia: "Eu sei 
que existe petróleo aqui". Finalmente, cavando bem profundo, ele viu jorrar o óleo que 
tanto procurava. Então, pegando seu chapéu velho, encheu-o com o produto que 
esguichava e, a seguir, virou-o sobre sua cabeça. Partiu para a cidade e parou na rua 
principal. Ele não precisou falar nada para as pessoas. Todos se 
certificaram que havia conseguido atingir seus propósitos 
simplesmente olhando sua face e suas roupas lambuzadas de óleo. Ao buscarmos, com 
diligência e perseverança uma vida com Deus e abrirmos, com fé, o coração para Cristo, 
veremos jorrar sobre nossas vidas o amor, a paz e a graça abundante do Senhor. 
Nossa aparência será modificada e nossas atitudes serão transformadas. Ao caminharmos 
pelas ruas deste mundo, mesmo que nenhuma palavra seja pronunciada por nossos lábios, o 
brilho estampado em nossas faces testemunhará que obtivemos sucesso em nossa busca 
pela felicidade. Decida: Leia novamente o versículo de hoje, revise a lição e faça as 
seguintes decisões: (  ) Esta semana estarei aberto(a) para o que Deus me ensinar sobre 
perseverança. (  )Vou fazer uma lista das áreas da minha vida em que preciso ser mais 
perseverante. ➔ Faça uma oração pedindo a Deus entendimento em perseverança. 
➔ Decore o versículo. 

Terça-feira: Perseverando na Salvação 
“É perseverando que vocês obterão a vida.” (Lucas 21.19) 
➔Como falamos ontem, a perseverança é um componente indispensável na vida cristã. É a 
grande prova da nossa fé. Pois como nosso mestre Jesus disse: “Aquele que perseverar até 
o fim será salvo”. Isto até confunde muitas pessoas, que acreditam que podemos perder a 
salvação. Mas nós podemos constatar nas escrituras que nada pode nos separar do amor de 
Cristo. Então a perseverança é a prova da nossa fé, pois os salvos estarão sempre 
perseverando. Por isso você não pode “deixar a peteca cair”. Salvação é algo que se 
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consegue em um instante, mas o desenvolvimento desta salvação é para toda a sua vida. A 
cada dia, você deverá estar se tornando cada vez mais parecido(a) com Cristo. A cada dia 
você deverá entregar o controle da sua vida a Jesus, pois deve lembrar-se que a tendência 
da natureza humana é afastar-se Dele. Além disso, Jesus nos fala de uma vida abundante. E 
esta vida só pode ser vivida pelos que se dedicam a ela, pelos que perseveram nela. ➔Leia: 
Mateus 10.22; Tito 2.2; 1 Timóteo 4.16 ➔Reflita: Em janeiro de 2001 foi inaugurado o 
primeiro Hotel de Gelo do Canadá. Foram empregadas 4.500 toneladas de neve e 250 
toneladas de gelo, a um custo total de 750 mil dólares canadenses. Suas camas, o bar, duas 
galerias de Arte e até uma sala de cinema eram feitos de gelo. Antes da abertura já havia 
mais de 1.000 reservas de quartos.  Porém, os hóspedes precisam ser rápidos, pois, o Hotel 
de Gelo só dura três meses, começando a derreter em abril. Quantos de nós, à semelhança 
dos hóspedes deste hotel, gastamos nosso tempo, recursos e o prazer de viver em coisas tão 
fúteis e passageiras! Iludimo-nos facilmente com coisas que não trarão nenhum proveito. 
Modismos que, da mesma maneira como chegam, partem, deixando em nossos corações 
um sentimento de frustração e decepção. Quais são os nossos valores?  Em que nos 
empenhamos com perseverança? O mundo satisfaz-se com um prazer que pode durar 
menos que o gelo do Hotel no Canadá, mas aqueles que estão alicerçados em Deus, que 
entendem que somos como um edifício para morada do Espírito do Senhor firmam-se em 
alicerces consistentes que permanecerão para sempre! Dinheiro, festas, viagens e quaisquer 
bens materiais têm um tempo de duração, mas uma vida edificada na presença de Jesus, 
permanece para sempre.  Pode-se até ter todas essas coisas materiais, mas jamais elas 
poderão tomar, nos corações, o lugar que pertence ao Pai.  Não permitamos que nossos 
sonhos derretam como o gelo. ➔ Decida: (  ) Hoje fui tocado(a) de que preciso perseverar 
mais em minha salvação, por isso devo melhorar na seguinte área 
................................................................................................................ e, para começar, vou 
fazer isto: 
..................................................................................................................................................
➔ Encerre decorando o versículo de hoje e “batendo um papo” com o Senhor. 

Quarta-feira:  Perseverança nas provações 
“Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a 
coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam” (Tiago 1.12) 
➔ Este versículo nos ensina que aqueles que perseveram, mesmo no meio das tempestades 
da vida, são felizes. Eu, feliz? No meio de uma tempestade que está querendo me destruir? 
Sim, a Bíblia que diz, e ainda diz o porquê. Porque quando eu passar neste teste, receberei 
VIDA! E isto é uma promessa de Deus, e Ele não falha em suas promessas. Nós estamos 
em uma corrida: a maratona da vida. E precisamos perseverar nos treinamentos, perseverar 
na corrida, pois ao chegarmos à linha final, estaremos recebendo o prêmio das próprias 
mãos do Criador.  Só estas palavras e esta certeza já me fazem mais fortes. Talvez você 
esteja passando por seríssimas dificuldades. Parabéns! Você é uma pessoa feliz se estiver 
perseverando! Fortaleça-se com esta meditação, fortaleça-se com as promessas do Senhor.  
➔ Para ficar mais forte nas provações: Faça anotações do que achar interessante. Leia: 
Romanos 5.3; 2 Coríntios 6.4; 1 Pedro 1.6-9 (com ênfase no versículo 7) ➔Reflita: Ao 
passarmos por dificuldades, sofrimentos, frustrações e desapontamentos, o caráter de Cristo 
é desenvolvido em nós. O sofrimento faz parte da vida do ser humano. Às vezes sofremos 
por causa dos nossos erros e às vezes sofremos as consequências dos pecados de outros. 
Frequentemente nós culpamos pessoas ou circunstâncias por nossos túneis de desespero e 
frustrações. Embora eles possam até serem causas secundárias, nós precisamos entender 
que a mão de nosso Pai Celestial momentaneamente escurece a luz do nosso caminho; Ele 
nos conduz através destas experiências, como Pai amoroso que é, para nos conceder os 



benefícios das dificuldades da vida.  Ela nos fará crescer em autoconhecimento, 
perseverança e confiança no seu amor eterno que nos protege até quando passamos pelo 
"vale da sombra da morte". ➔ Decida: Escreva em seu caderno uma carta ao Senhor, e 
escreva a ele sobre suas dificuldades. Decida ser perseverante, até a solução de Deus 
chegar. Lembre-se, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se Deus 
tocar você em outra decisão, escreva também. ➔Decore o versículo de hoje e encerre 
orando, agradecendo pelas provações.  

Quinta-feira: Perseverança na oração 

“Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos”. (Colossenses 4:2) 
➔Leia: O verbo grego traduzido nesta versão das escrituras, proskarterew (proskartereo) 
significa: ser dedicado ou fiel a alguém, ser constantemente atento a dar constante cuidado 
a algo, continuar todo o tempo num lugar, perseverar e não desfalecer, mostrar-se corajoso 
para estar em constante prontidão para alguém, servir constantemente. Se você olhar na 
tradução Almeida, verá que ele traduziu assim: perseverai na oração...  Tudo isso para 
dizer uma coisa que você talvez já saiba, mas que precisa estar sempre renovando: Deus 
quer que perseveremos na oração! Que realmente nos dediquemos a isto. Quando 
perseveramos na oração, além de estarmos cumprindo uma ordem de Deus, estamos 
conversando e tendo um relacionamento com Ele. ➔Para aprender mais, vá anotando o 
que você aprender de cada versículo no seu caderno: Romanos 12.12; Efésios 6.18; 1 
Tessalonicenses 5.17; ➔Refletindo: Durante a depressão dos anos 30, um caricaturista 
político desempregado escreveu para um dos principais jornais locais, pedindo trabalho. 
Ele foi prontamente avisado de que o jornal não estava precisando de um caricaturista. Ao 
invés de deixar que a resposta negativa o desanimasse, aceitou a situação como um desafio. 
Sentou-se, em seguida, e desenhou uma caricatura nas costas de um cartão postal e o 
remeteu para o jornal. Cada semana ele enviava uma nova caricatura. Após cinquenta e 
duas semanas e cinquenta e dois cartões, ainda não havia recebido nenhuma resposta, e 
admitiu que estava quase desanimado. Recusou-se, porém, a ceder. Sua caricatura seguinte 
representava um alto prédio sem portas e janelas no primeiro piso. Um homem com a 
expressão de desespero em seu rosto corria em volta do prédio, gritando: "Deve haver um 
meio de entrar!" Desta vez o jornal enviou uma resposta: "Venha e comece. Nós nos 
rendemos!". ➔Indo mais fundo: Orar é muito bom, mas é difícil para todos nós 
mantermos o “rádio ligado”. Eu confesso que preciso estar sempre lutando contra a minha 
natureza humana em relação a isto. Mesmo sabendo da comunhão e do poder da oração, 
muitas vezes me vejo enfraquecendo na oração, como já falei, isto faz parte de nossa 
natureza, por isso precisamos nadar contra esta corrente. Esta meditação falou comigo 
assim. E com você? Está falando também? Espero que sim. Vamos orar mais e melhor. A 
oração é uma força que move a mão de Deus. ➔ Decida: Meditações sobre oração eu 
encaro sempre como algo muito importante, pois para mim é como uma recarga de bateria. 
Que tal recarregar a sua também. Analise-se em relação a oração e decida ser mais firme 
com isso. Exemplo: Eu decido que nessa semana não vou falhar em orar com meu caderno 
de oração e darei mais de 10 minutos da minha vida por dia para isso. ➔ Converse com o 
Senhor, aproveite para falar com Ele sobre sua oração, aproveite para pedir que você 
melhore nisso, assim como os discípulos, peça a Deus que o(a) ensine a orar.   ➔ Decore o 
versículo de hoje, bem decorado!  

Sexta-feira: Perseverando na retidão. 
“Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça”  
(Salmos 106.3) 



➔ Da mesma forma que na oração, nas provações, na salvação, etc, precisamos perseverar 
em fazer o que é certo. Retidão vem da palavra reto, direito. Faça chuva ou faça sol, o 
cristão é um só. Deus quer que você persevere em todos os mandamentos do Senhor, na 
vida cristã pura e sem mácula, e, enfim, em toda a vontade do Senhor para a sua vida. Você 
já venceu a desonestidade? Então persevere nisto. Você está vencendo a luta contra a 
imoralidade? Então não desista e persevere nisto. Como vimos anteriormente, isto é o que 
prova que você é um filho ou uma filha autênticos. Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos 
ensinou a perseverança com a maior lição que alguém poderia dar. Ele foi perseverante em 
cumprir o propósito de Deus. Ele quer que sejamos assim também. Há muitas pessoas que 
vêm para a igreja, crescem um pouquinho, mas depois começam a morrer, ou ficam secas, 
paralisadas, raquíticas espirituais. Tudo porque não perseveram. Se você fizer um raio-x da 
vida dessas pessoas, com certeza verá falhas onde elas não perseveram em mudar. E muitas 
vezes, ainda fazem pior, voltam de onde vieram. Estas palavras tocaram em você? Talvez 
porque você precisa urgentemente fazer decisões de perseverar na vida cristã, antes que 
seja tarde demais. Se assim não for, pode ser que você, como muitos já fizeram, abandone 
Cristo, provando que nunca foi realmente um salvo. Lembre-se, Jesus vai encontrar os 
salvos perseverando.  ➔Leia para aprender mais: 2 Timóteo 2.12; Hebreus 12.1; 1 Pedro 
3.11;  ➔ Reflita: Fabinho havia ouvido falar na igreja sobre o fruto do espírito, porém não 
compreendeu muita coisa. Depois de procurar nos supermercados e nas feiras, que ia com 
sua mãe todos os sábados, por aquele tão raro fruto, não o encontrando, resolveu perguntar 
ao pai onde o compraria. Seu Antenor, como bom estudioso da Bíblia, resolveu fazer uma 
brincadeira que definitivamente ensinaria seu filho sobre o fruto do espírito. Foi até uma 
loja, comprou um daqueles cubos que a pessoa vai girando as faces até coincidir as cores 
em cada uma delas e presenteou o filho com o objeto. Fabinho ficou muito feliz, mas não 
entendeu o que aquilo tinha a ver com a sua pergunta. Dias se passaram e o menino quase 
não largava aquele cubo. Estava constantemente tentando montar as faces. Depois de um 
mês, Fabinho trouxe, ao pai, o brinquedo com as faces todas montadas. Ele estava muito 
feliz, afinal havia vencido aquele desafio. Sr. Antenor então iniciou: -Meu filho, quando 
você começou a tentar montar as faces, descobriu que era muito difícil, pois acabava de 
fazer uma face, desfazia a que já estava pronta. Isso lhe trouxe aborrecimento, porém seu 
domínio próprio foi sendo trabalhado e, com paciência você continuava a tentativa. Quando 
cansava, guardava o brinquedo, porém, alimentava a esperança de um dia conseguir montá-
lo. Posteriormente, com perseverança, continuava a tentativa. Então percebeu que já estava 
havendo um progresso ao invés de uma ou duas faces você já conseguia montar três faces. 
Isto lhe trouxe a fé de que um dia montaria todas as faces. Quando finalmente conseguiu 
completar essa difícil tarefa, aquilo lhe trouxe uma alegria tão grande e certa sensação de 
paz por ter acabado o desafio. E hoje, tenho certeza de que você despertou um amor muito 
grande por esse brinquedo e que terá a bondade e a mansidão de ensinar o truque aos seus 
coleguinhas. E com a Bíblia aberta em Gálatas 5:22,23, pôde explicar ao filho que o fruto 
do espírito possui vários gomos como a tangerina (amor, alegria, paz, perseverança, 
bondade, fé, mansidão, esperança e domínio próprio), porém, não se compra no mercado, 
mas é adquirido paulatinamente por nós quando nos alimentamos da palavra de Deus e a 
colocamos em prática em nossas vidas.  ➔E você? Tem perseverando na retidão? Tem 
perseverado nos frutos que Deus quer para a sua vida? ➔Decida: Escolha uma, só uma 
coisa que você vai melhorar esta semana, e faça uma decisão de se manter na retidão do 
caminho. Sem se desviar. Faça este passo da meditação perfeitamente. Escreva sua decisão. 
Diga ao senhor que, se é esta a vontade dele, você vai perseverar ➔Decore o versículo de hoje 
e revise os da semana, encerre fazendo uma boa oração.  
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