
Segunda-feira: Sacrifícios vivos 
➔ “Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício 
vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês." (Romanos 12:1)  
➔ Responda: O que significa: “sacrifício vivo”? e “Rogo” significa (  ) peço  (  ) suplico.  
Quais são as três qualidades necessárias ao nosso sacrifício? “Culto racional” é definido 
melhor por: (  ) verdadeira adoração (  ) ocultismo ➔ Leia atentamente: “Deus nos quer 
completamente! Em nossa vida, devemos priorizar a vontade de Deus. Seja na profissão 
que vamos escolher, na escola onde vamos estudar, na cidade onde vamos morar, etc. 
Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, por isso, deve ser oferecido a Deus dia a dia. 
Todas as nossas atividades devem ser medidas, para que não ultrapassemos os limites. 
Muitas pessoas esquecem que Deus, além de ser Senhor da mente, é o Senhor do corpo 
também. Se usamos nosso corpo para qualquer coisa que não seja do agrado de Deus, 
estamos pecando. Esta é uma verdade dura: não somos donos do nosso corpo, somos 
apenas mordomos e, por isso, devemos cuidar bem para agradar o dono dele. ” ➔ Analise 
a sua vida e responda: Como está o seu “sacrifício vivo”, tem agradado a Deus? ........... 
Sinceramente, Deus tem falado a você por meio do Espírito que Ele não está se agradando 
muito de você? Diga uma coisa que você está praticando para apresentar o seu corpo como 
sacrifício vivo para Deus: .....................................................➔ Leia para aprender mais: 
Salmos 37.4; Mateus 22.36-39. Leia refletindo: “Paulo estava falando aos romanos sobre 
como eles tinham obtido a graça de Deus por meio de sua obediência. Antes, todas as 
bênçãos de Deus estavam reservadas aos judeus, mas eles desobedeceram e foi aberta uma 
porta para nós. Portanto, não merecíamos a graça de Deus e por isso devemos glorificá-lo 
em nosso corpo. Isto é uma coisa muito séria. ➔ Reflita: Era uma vez um bambu de um 
jardim que crescia e se tornava mais lindo. Ele sabia que o seu jardineiro o amava e que era 
sua alegria. Um dia, o jardineiro disse ao bambu: - Querido bambu, eu preciso de ti.  - 
Senhor! Faças de mim o uso que quiseres - respondeu o bambu. Mas, com uma voz grave, 
o Senhor disse: - Bambu, só poderei usar-te se te podar. - Podar? Me podar senhor, por 
favor, não fale isso! - Meu amado bambu, se eu não te podar, não poderei usar-te - disse o 
Senhor. No jardim tudo ficou silencioso, até o vento segurou a respiração... finalmente o 
lindo bambu se inclinou e sussurrou: - Senhor, se não podes me usar sem podar, então... 
Faça comigo o que quiseres. O senhor respondeu: Meu querido bambu, devo cortar as tuas 
folhas! O bambu trêmulo à meia voz, disse: - Senhor, corta-as...- Ainda não basta, meu 
querido bambu, devo também te cortar pelo meio e tomar-te também o coração. Se não 
fizer isto, não poderei usar-te - disse o senhor novamente.- Por favor, senhor, eu não 
poderei mais viver sem o coração! - disse o bambu. - Devo tirar-te o coração, caso 
contrário não poderei usar-te. Houve um profundo silêncio... alguns soluços de lágrimas 
abafadas... depois, o bambu inclinou-se até o chão e disse: - Senhor, pode, corte, parta, 
divida, tome-me por inteiro e reparta. O senhor desfolhou-o e decepou-o, partiu e tirou-lhe 
o coração. Depois levou-o para o meio de um campo ressequido, junto a uma fonte onde 
brotava água fresca. Lá o senhor deitou cuidadosamente o seu querido bambu no chão. 
Ligou uma das extremidades do tronco decepado à fonte e a outra ele levou até o campo. A 
fonte cantou boas vindas ao bambu decepado. As águas cristalinas se precipitaram alegres 
pelo corpo do bambu e correram sobre o campo ressequido que por elas havia tanto 
suplicado. Ali se plantou trigo, arroz, milho, feijão. Os dias se passaram, a sementeira 
brotou, cresceu, tudo ficou verde e veio a colheita. Assim o tão maravilhoso bambu de 
outrora, em seu despojamento, em seu aniquilamento e humildade, transformou-se numa 
grande benção para toda aquela região. Ah, se os homens se entregassem a Deus, e 
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abandonassem a vaidade. Poderiam ser um instrumento da graça e do amor de Deus, e 
como um canal, poderiam deixar fluir as águas cristalinas da fonte de água viva que é 
JESUS. ➔ Decida: Faça decisões a respeito do seu corpo. Ex: Minhas mãos: não vou ler 
revistas impróprias este mês (comece com um tempo determinado). Meus olhos. Meus pés. 
Minha boca, etc. ➔ Decore Romanos 12:1 e encerre orando. 
 

Terça-feira: A renovação da mente 
➔ “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da 
sua mente” (Romanos 12:2a) - Leia o mesmo versículo na Bíblia na linguagem de hoje 
para ter certeza de que entendeu bem o significado das palavras: “Não vivam como vivem 
as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa 
mudança das suas mentes...” ➔ Leia atentamente: “Além de apresentarmos nossos corpos 
a Deus como sacrifício vivo, devemos apresentar também a nossa mente. O cristão é 
composto de Corpo, mente (alma) e Espírito. Os três devem estar em harmonia, mas isto 
não se consegue de uma hora para outra, é um processo demorado que só vai terminar 
quando Jesus voltar e glorificar o nosso corpo mortal. Quando nascemos de novo 
(conversão), somos bebês espirituais que precisam crescer. Todo nosso ser deve estar nas 
mãos de Deus. Já ouviu a expressão “de corpo e alma”? É assim que devemos viver para 
Deus! ➔ E como praticar este versículo? Somos diferentes das pessoas do mundo e a 
grande fórmula para expressarmos isto em nossa vida é por meio da mudança das nossas 
mentes. Pouco a pouco, vitória a vitória, devemos nos modificar (renovar): nossos 
pensamentos, nossos conceitos, nosso caráter, nossa personalidade, enfim, o nosso EU. Isto 
influencia diretamente em nosso relacionamento com Deus. Até o cumprimento do 
versículo que meditamos ontem, o nosso corpo, como sacrifício vivo, é uma consequência 
do que está em nossas mentes. Leia: Efésios 5.16-17; Tiago 4.8; 1 João 5.3 ➔ Uma das 
definições de metamorfose é "uma mudança acentuada que tem a ver com 
desenvolvimento, na forma ou estrutura de um animal (como uma borboleta ou rã), e que 
ocorre após o nascimento". Minha esposa e eu gostamos de jardinagem, mas, a menos que 
tomemos cuidado, certas criaturas que passam por metamorfose arruínam aquilo que 
plantamos. A natureza delas é assim, são chamadas lagartas. A maioria das pessoas 
despreza essas criaturas destruidoras e rastejantes. Mas, quando uma lagarta passa pela 
metamorfose, sua natureza se altera e ela emerge da crisálida como uma linda borboleta. Nos 
primeiros séculos da era cristã, a borboleta era usada como símbolo da ressurreição. Há um 
clube exclusivo na América, chamado Clube Lagarta; admite somente pessoas que tenham 
sobrevivido à queda de um avião, sem paraquedas, e que tenham vivido para contar a 
história. Seus membros creem que receberam uma segunda oportunidade para viver; e não 
é surpreendente que a lagarta seja o símbolo de sua "nova vida". A Bíblia ensina que o 
povo de Deus passará por uma metamorfose por ocasião da Segunda Vinda. Se quisermos 
experimentar essa mudança, precisamos primeiro experimentar a metamorfose da 
conversão - a transformação que ocorre quando o Espírito Santo entra em nossa vida e nos 
torna novas criaturas em Cristo. E também a metamorfose diária de que fala o verso de 
hoje, ou seja, cada dia devemos deixar o Espírito nos transformar. ➔ Decisão: (  ) Decido 
que vou fazer agora em meu caderno uma lista de todas as coisas que tenho pensado 
ultimamente, as quais não estão agradando a Deus, depois vou fazer uma oração 
confessando cada uma delas e pedindo a Deus que me transforme. ➔ Decore: Romanos 
12:2a ➔ Ore para que você tenha controle da sua mente e a “transforme” a cada dia pelo 
poder do Espírito.  

Quarta-feira: O caminho certo 
➔ “...para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus. ” (Romanos 12:2b) ➔ Responda em seu caderno: Este versículo é o 
complemento dos anteriores. Conhecer a vontade de Deus é uma consequência natural para 



quem os cumpre, baseados nas meditações de segunda e terça, o que devemos fazer então, 
para experimentar a vontade de Deus? ➔ Leia refletindo: A vida do crente deve ser 
totalmente voltada a fazer a vontade de Deus. Quando dedicamos nossos corpos e nossas 
mentes a Deus, estamos prontos para agradá-lo. Mas o que é a vontade de Deus enfim? 
Vamos conferir alguns versículos para descobrir o que Deus quer de nós. ➔ Os versículos 
a seguir falam sobre a vontade de Deus: João 6:40; 1 Tessalonicenses 4:3; 1 
Tessalonicenses 5:18; Hebreus 13:20,21 ➔ Analise a sua vida e responda as seguintes 
perguntas: Você está fazendo a vontade de Deus? Do que você aprende na igreja e na 
bíblia, está praticando 100%? Responda: 1- quando estiver fazendo a vontade de Deus e 2 
quando não estiver: Quando eu: ( )Escolho o lugar onde vou morar. ( ) Gasto o meu 
dinheiro. (  )Escolho o filme no cinema. (  )Saio com meus amigos. (  )Escolho canais da 
TV. ( )Fecho um negócio lucrativo. (  )Olho para uma pessoa bonita do sexo oposto.             
(  ) Aprendo algo na pregação de domingo e decido mudar. (  )Escolho as minhas roupas 
sensuais ou não. ➔ Reflita: Há muito tempo, andava eu pela estrada da vida. Um dia vi um 
letreiro que anunciava "SUPERMERCADO DO CÉU". Aproximei-me e, chegando perto, 
uma porta se abriu. Sem me dar conta, lá estava eu, dentro, de pé. Vi um exército de anjos, 
anjos por toda parte. Um me deu a cesta e disse: - Faça bem suas compras! E o que não 
puderes carregar, poderás buscar outro dia. Tudo o que um cristão merecia estava ali. Eu 
não perdi tempo e comecei a circular pelo Supermercado. Primeiro comprei PACIÊNCIA e 
CARIDADE que estavam na mesma seção. Mais à frente, havia COMPREENSÃO, peguei 
um pacote. Comprei ainda uma caixa de SABEDORIA e três de FÉ. Vi uma luz vindo do 
alto das prateleiras, detive-me a contemplá-la. Era o ESPÍRITO SANTO, ele enchia tudo. 
Dirigi-me ao caixa para pagar a conta; tinha o necessário para fazer a vontade de Deus. 
Enquanto passava pelos corredores, vi ORAÇÃO, coloquei-a na cesta, pois sabia que lá 
fora iria encontrar o pecado. No caminho do caixa, havia balaios com CANTOS e 
LOUVORES. Peguei vários de ambos. Chegando minha vez no caixa, um anjo passou 
todas as mercadorias. Feitas as somas, perguntei : - Quanto devo ? O anjo olhou para mim 
e sorriu. Disse-me: -  Jesus pagou a sua conta há muito tempo, no calvário! faça bom uso 
de suas compras para que esteja todo o tempo fazendo a vontade de Deus. vá em paz e 
volte sempre! ➔Decida: (  ) Eu quero fazer a vontade de Deus, mesmo sabendo que, para 
isso, preciso diminuir para que Ele aumente em mim. Quero me aproximar mais de Deus, 
por isso a primeira coisa que vou fazer amanhã é ler o salmo 139 e ver o quanto Ele está 
perto de mim. O Espírito Santo tocou você para fazer uma outra decisão? Sim! É isso que 
está incomodando o seu interior, faça logo a decisão, não deixe para depois! Escreva em 
seu caderno! ➔ Peça para que Deus lhe ajude com suas decisões! Seja persistente! ➔ 
Decore Romanos 12:1-2.  Deus quer que você decore a Sua palavra. 
 

Quinta-feira: Autenticidade 
➔ “Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, mas 
apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.” (Mateus 7:21)  
➔ Responda em seu caderno: Na sua opinião, quem são estes que chamam “Senhor, 
Senhor”, hoje em dia; e que não entrarão no reino dos céus? Baseado(a) nas meditações 
anteriores, defina em suas palavras o que é a vontade de Deus e se for preciso relacione 
tudo o que você aprendeu (no caderno). Só Deus e você conhecem o seu interior. Então, no 
fundo do seu ser, você está fazendo aquilo que Deus quer para a sua vida?.......... ➔ 
Reflita: “Foi Jesus mesmo quem disse que o reino de Deus é semelhante a uma grande 
rede lançada ao mar, que traz peixes de toda espécie e que somente no fim dos tempos o 
pescador irá separar os peixes bons dos ruins e estes, serão lançados fora do barco (Mateus 
13.47-50). Está bem claro que muitos que hoje estão na igreja não são servos autênticos do 
Senhor. Como vamos fazer esta distinção, então? Como vamos saber se aquela pessoa a 
qual estamos nos aproximando é realmente do reino? Já sabemos que uma boa fórmula de 



ver isto é analisar os frutos daquela pessoa (leia agora os versículos anteriores ao de hoje - 
Mateus 7:16-20 e escreva a lição 
principal:________________________________________________________________). 
Outra forma infalível de se analisar é ver se aquela pessoa está fazendo a vontade de Deus, 
conforme temos estudado esta semana. Não exagere na análise dos bebês espirituais, pois 
eles ainda estão em crescimento. Seja firme na análise dos “retardados espirituais” ➔ 
Responda: Você tem certeza de que entrará no reino de Deus? …... Você se considera um 
servo fiel? ....... Você tem procurado em sua vida a vontade de Deus mais do que qualquer 
coisa (pense no seu trabalho e na sua busca pelo dinheiro e sucesso)?.....➔ Decida: (  ) 
Decido que vou fazer esta semana uma análise da minha vida para confirmar se estou 
fazendo a vontade de Deus. (  ) Decido que vou analisar as minhas amizades à luz destas 
escrituras. ➔ Decore Mateus 7:21. ➔Encerre com uma oração.  
 

Sexta-feira: Santidade 
➔ “A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da imoralidade 
sexual” (1 Tessalonicenses 4:3) ➔ Leia atentamente: Este seria um bom tipo de adesivo 
para carros: “A minha vontade é fazer a vontade de Deus”. E é algo que você deve cultivar 
em seu caráter, em sua personalidade, no seu dia a dia, enfim, em tudo o que fizer. Sempre 
lembrando que precisamos entregar nossos corpos e mentes ao Senhor e fazer tudo o que o 
Mestre mandar. Suspire por Deus! Abandone-se em Suas mãos! ➔ Leia refletindo: Deus 
nos ama muito, entretanto, este amor não tira a Sua autoridade sobre nós. Ele é o nosso 
Senhor, desta forma Ele tem seus planos para nossas vidas. No capítulo 4:1-8 da carta aos 
Tessalonicenses, Deus nos dá uma lista de coisas que conforme o verso de hoje, estão 
listadas no que é a vontade de Deus. Leia o texto e vá anotando atitudes e mudanças que 
Deus quer na sua vida. Vá dando uma nota pessoal para você mesmo(a) em cada item. ➔ 
Pouco depois de eu ter começado a namorar minha esposa, passamos pela casa da avó dela. 
Durante a visita, vovó serviu-nos o seu delicioso pão integral feito em casa. Na visita 
seguinte, vovó estava doente, na cama. Conversamos com ela por algum tempo, depois 
fomos para a cozinha, onde fiquei com água na boca desejando uma fatia daquele gostoso 
pão. Em voz baixa, perguntei a minha esposa onde ela guardava o pão, esperando que me 
fosse oferecida uma fatia. - Está dentro do pote de cerâmica no guarda-louças, ao lado da 
pia - disse vovó lá do seu quarto. Eu não podia acreditar. Vovó tinha escutado a mais de 7 
metros dali. Na outra vez em que visitamos a vovó e fomos à cozinha, tomei a precaução 
de cochichar minhas "necessidades". Bem, vovó não conseguiu entender o que eu disse, 
mas disse lá do seu quarto: - João, se não vale a pena dizer em voz alta, então é porque não 
vale a pena ser dito. Algumas vezes, quando minhas orações não são atendidas, pergunto-
me se a audição de Deus não seria um pouco menos aguçada que a de vovó. Você já se 
sentiu assim? Será que Deus realmente ouve nossas orações? É lógico que ouve! "O que 
fez o ouvido, acaso não ouvirá?" (Salmos 94:9). Por que, então, Ele nem sempre nos 
responde? Quando Deus parece não ouvir nem atender nossas orações há duas razões: ou 
nossas preces são impedidas por algum pecado acariciado (Isaías 59:1-2) ou pedimos com 
motivos errados (Tiago 4:3). Em outras palavras, nós pedimos, mas não segundo a vontade 
de Deus (1 João 5:14). Assim, se você quiser que Deus sempre ouça e atenda suas orações, 
confesse e abandone pecados conhecidos e submeta sua vontade à d’Ele, compreendendo 
que Ele sabe o que é melhor. ➔ Decida: No final desta semana, esperamos que você tenha 
compreendido que o seu corpo e sua mente devem suspirar por Deus e fazer a Sua vontade. 
Esperamos que tenha entendido qual é a vontade de Deus para sua vida. Agora, afirme 
junto com o salmista:  Tu és o meu Deus; ensina-me a fazer a tua vontade! (Salmos 
143:10a). ➔ Decore o versículo de hoje, revise os da semana. ➔ Encerre a meditação 
orando. 
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