
 
 

 Segunda-feira: Convicção ou morte! 
➔ “Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça 
entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova”  
(Romanos 14.22 NVI)   
➔Nesta semana meditaremos sobre convicções. Mas afinal, o que é convicção? O dicionário 
conceitua convicção como uma certeza, firmeza ou alto grau de convencimento, mas para o 
cristão, convicção é aquilo que você morreria para provar que é verdade. É algo que você não 
abre mão de fazer ou pensar. É aquilo que você aposta qualquer dinheiro porque sabe que vai 
ganhar. É aquilo que você prefere dar a sua vida a ter que mudar o que acredita. ➔Reflita: Um 
equilibrista famoso esticou uma corda entre dois prédios muito altos em Nova York. Depois de 
juntar uma multidão de curiosos ele perguntou ao público: quem aposta que eu consigo 
atravessar na corda sem cair? Muitos disseram: “Sim, você consegue!”. Então,  ele perguntou: 
“Quem de vocês aposta que eu consigo levar um garoto no colo para atravessar comigo?”. 
Então, depois de alguns instantes de silêncio, somente um menino gritou: “Eu! Pode me levar”. 
Isto é Convicção! Não somente acreditar, mas apostar sua vida naquilo. ➔ Cada pessoa não 
terá mais de 10 convicções na sua vida, mas o desafio de todos nós é guiar todas as nossas 
decisões pelas nossas convicções. Romanos 14:5 diz: “Cada um deve estar plenamente convicto 
[daquilo que acredita] na sua mente”. Convicção é fé, pois fé é a certeza das coisas que não se 
vêem, convicção das coisas que se esperam (Hebreus 11.1) e tudo que fazemos temos que fazer 
com base na fé, senão pecamos (Romanos 14.23).➔ Leia para aprender mais:  Salmos 139.14; 
2 Timóteo 2.11-13. ➔Leia: Deus quer que você tenha certeza da sua salvação e deixou bem 
claro isto em  1 João 5.13 (leia). Se a sua vida eterna ainda não for uma certeza, uma convicção, 
você ainda precisa fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Todo o resto das suas decisões deve 
seguir as suas convicções espirituais: sua carreira, sua sexualidade, seu modo de falar, de agir, 
seu foco na vida eterna, suas finanças, enfim, tudo! ➔Exemplificando: Abraão foi um homem 
convicto nas promessas de Deus (Hebreus 11.17-19). Quando Deus o chamou, prometeu que 
seria pai de uma grande nação por meio de Isaque. Quando Deus testou o coração dele pedindo 
que matasse seu único filho com Sara, Abraão teve fé e sacrificaria seu próprio filho, pois tinha 
a convicção que Deus o poderia ressuscitar dentre os mortos. Ele apostou a vida do próprio 
filho nesta convicção e recebeu a concretização da promessa de uma grande nação, tudo pela fé 
nas suas convicções (Romanos 4.16-22).  ➔Decisão: ( ) Decido firmar minhas convicções 
sobre Deus. ( ) Decido estar convicto sobre o valor de Jesus na minha vida. (  ) Decido não 
fraquejar nas minhas convicções. ( ) Decido meditar todos os dias desta semana e não vacilar. 
Ore entregando as suas decisões a Deus, memorize o versículo e não termine sem ter decorado.  
 

Terça - Firme nas convicções até o fim! 
➔“Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual como também de 
nenhuma espécie de impureza e de cobiça; pois essas coisas não são próprias para os 
santos.” (Efésios 5.3 NVI)  
➔Decore este versículo agora mesmo! (não pule este passo!) ➔Entenda: Existem três áreas 
que todo cristão deve ter suas convicções bem firmes e claras, pois elas são testadas todos os 
dias: a área espiritual, a financeira e a sexual. Satanás sabe que uma convicção não se quebra 
com uma batalha só. Ele distorce sua convicção pouco a pouco, todos os dias. Muitos cristãos 
não cairiam quando diante de um “grande pecado”, mas quando este pecado se apresenta de 
uma forma bem suave e sutil, leva muita gente a ruína. Leia com atenção: o pecado de 
imoralidade não se apresenta de cara como um adultério, mas vem camuflado como um flerte, 
ou uma olhadinha onde não deve, ou ainda um pensamento não controlado. O apóstolo Paulo 
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compara o pecado com o fermento (cresce aos poucos), e que  “um pouquinho” de fermento 
contamina toda a massa, principalmente se tratando de imoralidade (1 Coríntios  5.6-13). 
Observe o Rei Davi: toda desgraça da sua vida começou somente com uma olhadinha numa 
mulher tomando banho e terminou em adultério, assassinatos e muito sofrimento.➔ Leia para 
aprender mais: Provérbios 2.18; 1 Tessalonicensses 4.3-8; ➔Exemplificando: Um dos 
exemplos maiores em toda a bíblia nesta questão de convicções sexuais foi José, filho de Jacó. 
Depois de ter sido vendido como escravo pelos próprios irmãos (Gênesis 37), José vai parar na 
casa do capitão da guarda do faraó, um homem chamado Potifar. José era abençoado por Deus 
e logo foi promovido a chefe dos empregados da casa. A Bíblia diz que José era atraente e de 
boa aparência. E por este motivo a mulher de Potifar começou a seduzi-lo. Mas José,  
insistentemente dizia que NÃO, NÃO e NÃO. Não posso pecar contra Deus! Mas a esposa de 
Potifar insistia dia após dia a convidá-lo para o adultério (leia Gênesis 39.10). Após uma grande 
armação ela tentou pegar José a força, mas ele fugiu, então ela acusou José de tê-la abusado a 
força e ele foi jogado na cadeia. Isto que é Convicção! Preferiu ser jogado na cadeia 
injustamente a manchar a sua pureza diante de Deus. José resistiu mesmo sabendo que ela tinha 
autoridade para mandar matá-lo. José pagaria com a vida, mas não deixaria suas convicções. 
➔Aplicando: O nosso problema é que gostamos de andar a beira do abismo, pensamos que não 
vamos cair. Isto não é correto. Temos que ANDAR LONGE do pecado, FUGIR dele! Não 
podemos aceitar nem menção de imoralidade entre nós (pensamentos, vocábulos indecentes, 
flertes, piadinhas etc.). Temos que traçar um limite e nunca chegar nem perto dele, porque se 
você andar sobre o muro um dia você cairá. ➔Praticando a Palavra:(  ) Decido traçar este 
limite na minha vida sexual: .................................................... (   ) Decido pedir socorro assim 
que perceber que estou à beira de um abismo. (   ) Decido pedir que Deus me discipline e me 
ajude a meditar até o final desta semana. (  ) Decido pela pureza da minha vida, pois sem 
santidade ninguém verá a Deus (Hebreus 12.14) ➔Ore, peça e clame a ajuda de Deus nesta 
área de sua vida, que Ele te dê auto-disciplina e te corrija quando necessário. Ore também por 
suas decisões, para que você tenha forças de cumprir cada uma delas e ore por outras decisões 
que você ainda tem que tomar. Decore os versículos de ontem e de hoje juntos falando várias 
vezes até decorá-los completamente. 
 

Quarta-feira - Deus é o meu Sustentador: Convicções financeiras 
➔Faça esta oração a Deus: Senhor, eu te peço....... “não me dês nem a pobreza, nem a 
riqueza; dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te 
deixaria, e diria: ‘Quem é o Senhor?’ Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando 
assim o nome do meu Deus.”. (Provérbios 30.8-9 NVI)  
➔Este texto é o remédio para uma das maiores preocupações do ser humano moderno: ganhar 
dinheiro. De fato, dinheiro é uma das forças que influenciam na nossa vida e nós, os filhos de 
Deus, temos que aprender a ter um bom convívio com o dinheiro. Se o desejarmos demais, 
viraremos gananciosos e avarentos, se desejarmos de menos, passaremos fome e seremos tolos. 
Então, temos que ter um equilíbrio: nem pobreza, nem riqueza. Temos que ter a convicção que 
a nossa pátria NÃO é aqui, nosso mundo ainda está por vir, ainda será revelado com Jesus, e 
temos somente uma missão aqui na terra (e não é ganhar dinheiro). Nossa missão é anunciar o 
Evangelho ao máximo de pessoas possível. Enquanto gastamos todo nosso tempo, energia e 
saúde tentando ganhar mais dinheiro, esquecemos do nosso verdadeiro objetivo e desviamos o 
foco da nossa verdadeira riqueza, do verdadeiro tesouro espiritual e eterno: a Salvação do 
mundo. ➔Exemplificando: Após a morte de José, no Egito, subiu ao trono um faraó que nada 
sabia sobre José, Jacó ou Abraão. Ele temeu o povo hebreu por causa da sua numerosidade e 
mandou que fossem feitos escravos do povo egípcio assim foi feito durante 430 anos. Neste 
tempo nasceu um menino formoso, filho de um levita com uma hebréia chamada Joquebede. 
Após uma intensa perseguição, Moisés foi colocado no rio Nilo e foi achado pela filha do faraó, 
que o criou como seu filho. Moisés tinha todo luxo e mordomia que poderia ter sendo o “neto” 
do faraó, mas o plano de Deus era que Moisés fosse o libertador do povo daquela escravidão. 



Apesar de tudo isto,  Moisés tomou uma decisão que parecia absurda aos olhos humanos: (Leia 
Hebreus 11.23-29) [não passe sem ler] Ele deixou todo o luxo e a riqueza para lutar junto com o 
povo escravo. Ele recusou ser chamado filho da filha de faraó. Moisés preferiu ser maltratado 
um pouco de tempo a curtir os prazeres do dinheiro e do pecado (v. 25), e as conseqüências 
disto sabemos até hoje: a páscoa, travessia do mar vermelho, os dez mandamentos e toda a lei 
do antigo testamento, o maná, codornizes, a peregrinação no deserto e princípios de vida 
riquíssimos. Tudo isto como fruto de uma vida dedicada a Deus e com convicções firmes. 
Temos que confiar que O SENHOR PROVERÁ (leia 1 Timóteo 6.17-19) ➔Check up do 
coração: Se fosse você no lugar de Moisés, você deixaria a vida de luxo e riqueza para virar um 
escravo? Você recusaria um super emprego porque trabalharia nos fins de semana e atrapalharia 
a sua vida na igreja e no ministério? Você deixaria o seu emprego e viveria pela fé se Deus te 
chamasse para fazer missões em uma outra cidade? Você recusaria um dinheiro ilícito mesmo 
quando você está realmente precisando? Tudo isto é Fé! É ter convicções. ➔Decida: (  ) 
Decido fortalecer minhas convicções financeiras para ser honesto custe o que custar. (  ) Decido 
colocar minhas finanças nas mãos de Senhor e pedir que Ele governe e me oriente. (  ) Decido 
ser fiel com as minhas ofertas ao Senhor. (  ) Decido buscar mais a Deus e confiar que todas as 
outras coisas serão acrescentadas. ➔Decore o verso de hoje. 
 

Quinta - Autoridade: Um instrumento nas mãos de Deus! 
➔ “Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus 
instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos”. (Romanos 
13.2 NVI)  
➔Responda rápido: Você sabe qual foi o primeiro pecado? (responda em voz alta!) OPA! 
Enganou-se quem pensou em Adão e Eva. Na verdade, este foi o pecado original da 
humanidade, mas já existia um pecado antes deste! (Leia Isaías 14.11-15 e Ezequiel 28.12-17). 
O pecado de Satanás foi se rebelar contra a autoridade de Deus. Ele queria ser maior que Deus e 
se tornou um rebelde. Por isso o pecado de rebeldia é tão sério e perigoso. A Bíblia compara o 
pecado de rebeldia com o pecado de feitiçaria (Leia 1Samuel 15.23) ou seja, quando nos 
rebelamos contra uma autoridade estamos permitindo a ação de demônios nas nossas vidas, 
como na feitiçaria. É Deus quem coloca todas as autoridades, tanto as boas quanto as não tão 
boas, para um objetivo específico: moldar o nosso caráter. ➔Exemplificando: Quem melhor do 
que o rei Davi para nos ensinar como proceder com convicção nesta área? Quando ainda era 
muito jovem Davi enfrentou e matou o gigante Golias. Por tal feito, passou a receber prestígio e 
honras mais até do que o rei Saul. O rei Saul tomado de inveja e ciúmes passou a ser um 
perseguidor de Davi (seu melhor soldado, escudeiro, músico, etc). Davi foi perseguido por mais 
de dez anos por sua autoridade sem ter feito nada. E mesmo assim, Davi salvou a vida de Saul 
por duas vezes (1 Samuel 24, 26), pois tinha uma firme convicção. Davi sabia que aquela 
autoridade apesar de péssima, fora colocada por Deus para moldar sua vida e ele nunca tocaria 
num ungido do Senhor. Atitudes como esta permitiram a Davi ser um ótimo rei e o homem 
segundo o coração de Deus. Responda sinceramente: se você tivesse a chance de dar o troco de 
tudo o que o seu chefe te fez sem ninguém saber, você faria? Você fala mal do seu superior 
pelas costas? Você bajula o seu chefe com intenções de crescer na empresa? Você resmunga 
contra a sua mãe? Murmura sobre as ordens dos seus pais? Desobedece a seus professores? 
Você costuma xingar os políticos? A Bíblia diz que TODAS as autoridades foram colocadas 
por Deus; isto significa dizer que o professor, o policial de trânsito, o governante, seus pais, seu 
marido, o pastor, líderes de grupo, enfim, todos foram colocados por Deus, não importa se 
sejam legais ou chatas. AUTORIDADES SÃO INSTRUMENTOS PARA MOLDAR O 
NOSSO CARÁTER. ➔Indo mais fundo: O que fazer quando uma autoridade pede para fazer 
algo que eu sei que NÃO é da vontade de Deus??? 1º) Ore bastante (Deus muda o coração das 
suas autoridades conforme a vontade d’Ele (Provérbios 21.1-2). Devemos orar pelas nossas 
autoridades diariamente. 2º) Procure uma saída criativa para não ter que desobedecer a Deus e 
nem a autoridade (Provérbios 14.35); 3º) Procure aconselhamento com pessoas mais 



experientes. NUNCA tome uma decisão por impulso ou de cabeça quente (Provérbios 15.28 e 
19.20). 4º) SEMPRE obedeça a Deus e aguente as consequências (Atos 5.29). ➔Decida 
firmemente: ( ) Vou respeitar minhas autoridades (boas e ruins) porque todas vêm de Deus. (  ) 
Decido que vou parar de reclamar e começar a obedecer imediatamente minha 
autoridade.................... (  ) Decido procurar aconselhamento para lidar com minhas autoridades. 
Ore, entregando suas decisões a Deus e cumpra o que você decidiu. ➔Decore o versículo de 
hoje. Não termine sem antes ter decorado completamente. Relembre os versos anteriores! 

 
Sexta-feira – Ele está chegando! Você está pronto? 

➔“Eis que venho em breve! A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de 
acordo com o que fez”. (Apocalipse 22.12 NVI) 
➔Responda: Quem disse esta frase?..............................Quando Ele promete voltar? 
.....................O que Ele fará quando voltar? .................................➔Certamente você já ouviu 
falar muitas coisas sobre a volta de Cristo. Já ouviu muitas mensagens. Talvez já leu algum 
livro ou estudo bíblico, ou até fez Escatologia no Seminário. Mas a grande pergunta é: o que 
você está fazendo para se preparar? (Responda em voz alta para o Senhor). O que você pretende 
apresentar para Deus quando Cristo vier prestar contas? Você está esperando a Vinda do 
Senhor com felicidade ou com medo? Quantas pessoas você ajudou a conhecer a Cristo e se 
firmar no Evangelho? Será que você está cumprindo o alvo que Deus tem para sua vida? Você 
tem feito a obra do Reino onde quer que esteja? No trabalho? Em casa? Na igreja? No ônibus? 
No carro? Na faculdade? Na sua vizinhança?➔ Você percebeu que nós iremos prestar contas 
das obras que fizemos (ou não) aqui na terra?........... ➔Exemplificando: Não há ninguém 
melhor para demonstrar convicção na 2ª vinda de Cristo do que o apóstolo Paulo. Após uma 
experiência de ser arrebatado e poder ver o que Deus tem preparado para cada um de nós no 
paraíso, Paulo dedicou a sua vida a cumprir o objetivo de Deus (1 Timóteo 2.4): pregar o 
evangelho ao máximo de pessoas possíveis. Não importava o que acontecesse, até a morte era 
lucro. (Coríntios 11.23-27 e Filipenses 1.21). Tudo passou porque tinha a convicção que a vida 
eterna compensa qualquer contratempo passado aqui nesta terra (Romanos 8.17-18). Não há 
impedimento ou obstáculo que possa desviar uma pessoa com convicção. Jesus enviou-nos a 
toda parte do mundo (Marcos 16.15) e a convicção do chamado do apóstolo Paulo o fez 
cumprir o máximo da sua capacidade da época. Paulo evangelizou quase todos os moradores da 
Ásia menor, o que significa todos os judeus e gregos das cidades de Pérgamo, Trôade, Assôs, 
Filadélfia, Tiatira, Sardes, Esmirna, Éfeso, Laodicéia, Colosso, Mileto, entre outras cidades 
menores. Este é o fruto de uma vida com convicção na recompensa eterna. Indo mais fundo: 
este versículo de Atos 19.10 chega a me deixar com vergonha, pois como o apóstolo Paulo num 
intervalo de dois anos, mesmo com recursos limitados, pode fazer tão grande obra de 
evangelismo e nós com tantos recursos como internet, carros, ônibus, avião, televisão, telefone, 
caixas de som, panfletos, grandes templos, grandes pregadores, etc, não conseguimos nem 
evangelizar uma cidade para Jesus. Será que Deus ficou menos poderoso ou a convicção na 
urgência do chamado para pregar o Evangelho diminuiu? ➔Decidindo: (  ) Decido que vou 
evangelizar enquanto ainda resta tempo para Jesus voltar. (  ) Decido assumir o compromisso 
de investir a minha vida em coisas eternas lembrando que tudo aqui irá passar. (  ) Decido 
fortalecer minhas convicções quanto a urgência e ao chamado de Deus para minha vida. (  ) 
Decido continuar o estudo sobre Convicção em outros personagens bíblicos. (sugestão: Daniel 
– Convicção no poder da Oração, Convicção em fazer a vontade de Deus, Convicção no 
Livramento de Deus) ➔Ore apresentando suas decisões a Deus e peça forças para cumpri-las. 
Termine revisando todos os versos da semana e decorando o versículo de hoje.  
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