
 
 

Segunda-feira: Fé. 
 “Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos."  
(Hebreus 11.1)  
➔Nesta semana vamos meditar sobre a Fé. 1) Entendendo: Ninguém jamais viu a Deus, 
diz as Escrituras, por isso, vivemos pela fé, crendo Nele de todo o nosso coração. Quando 
oramos, oramos pela fé, quando louvamos, louvamos pela fé. Enfim, enquanto estivermos 
neste mundo, como disse o apóstolo Paulo, viveremos pela fé, a esperança e o amor. Um 
dia a fé vai acabar, pois veremos Deus face a face. A esperança de encontrá-Lo também 
desaparecerá, pois estaremos com Ele para sempre e só restará o amor para toda a 
eternidade. Mas enquanto estivermos neste mundo, viveremos pela fé. Fazer uma decisão 
de mudança de vida enquanto fazemos a meditação diária requer fé, pois só intencionamos 
a mudança porque cremos que Deus existe e quer que mudemos. E assim é em todas as 
áreas da vida. Quando oramos com fé e assim temos a certeza de que vamos receber as 
coisas que esperamos, estamos crendo que Deus existe e tem o poder para resolver aquela 
situação. Fé é acreditar em Deus, mesmo quando tudo estiver indo por água abaixo. O vale 
da sombra da morte, jamais será maior que a nossa fé. 2) Memorizando: Leia: Mateus 9.1-
2; 9.20-22; Lucas 7.8-9. 3)Tirando a lição: “Esta é a história de um alpinista que sempre 
buscava superar mais e mais os desafios. Ele resolveu, depois de muitos anos de 
preparação, escalar o Aconcágua. Mas ele queria a glória somente para ele e resolveu 
escalar sozinho. Ele começou a subir e foi ficando cada vez mais tarde; porém, ele não 
havia se preparado para acampar e resolveu seguir a escalada decidido a atingir o topo. 
Escureceu e a noite caiu como um breu e não era possível mais enxergar um palmo à frente 
do nariz. Tudo era escuridão, zero de visibilidade, não havia lua e as estrelas estavam 
cobertas pelas nuvens. Subindo por uma “parede” a apenas 100 metros do topo ele 
escorregou e caiu. Caia numa velocidade vertiginosa e somente conseguiu ver a terrível 
sensação de ser sugado pela força da gravidade. De repente, ele sentiu um puxão forte que 
quase o partiu pela metade. Como todo alpinista, havia cravado estacas de segurança com 
grampos a uma corda comprida que fixou na cintura. Nesses momentos de silêncio, 
suspenso pelos ares na completa escuridão, não sobrou nada além do que gritar. E rogou a 
DEUS:-“Ó meu DEUS, ajude-me!”. De repente uma voz grave e profunda vinda do céu  
respondeu -“o que você quer de mim, meu filho?” – Me salve meu DEUS, por favor!! E 
DEUS respondeu: - “Você realmente acredita que possa te salvar?” E o alpinista 
respondeu: - “Eu tenho certeza, meu DEUS!!”. E DEUS respondeu: - “Então corte a corda 
que te mantém pendurado.” Houve um momento de silêncio e reflexão. O homem se 
agarrou mais ainda à corda e refletiu que se fizesse isso morreria. No outro dia, o pessoal 
de resgate encontrou o alpinista congelado, morto, agarrado fortemente a uma corda com as 
duas mãos... tão-somente, a dois metros do chão." (ilustração retirada da internet)  
4) Decidindo: Responda com muita sinceridade: Você tem sido uma pessoa de fé 
inabalável?........ Em uma escala de  0 a 10, qual a nota da sua fé em Deus?....... (    )Decido 
que vou abrir meu coração para tudo o que Deus me ensinar nesta semana sobre fé.  
(    )Decido que lutarei bravamente por minha fé. (   ) Decido que independente da situação, 
pela fé, colocarei meus olhos e pensamentos em Deus e seguirei vitorioso. 
5)Compartilhando: Decore o verso de hoje e compartilhe com Deus as suas decisões em 
oração a Deus.  

Terça-feira: Fé, nosso escudo. 
➔“...usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas 
do Maligno." (Efésios 6.16) 1) Entendendo: A seta era uma arma feita com uma vara 
curta de madeira, na qual era colocada uma ponta de ferro e que era atirada com uma das 
mãos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, comparou as artimanhas, armadilhas e ataques 
de Satanás a uma seta cheia de fogo, a qual era muito mais perigosa. Para que nos 
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protejamos, então, desses ataques, nos é necessário o escudo da fé. Desta forma, 
concluímos que uma fé segura e inabalável nos protege dos ataques de Satanás. Você já 
passou alguma experiência na qual precisou ter fé para continuar na igreja? Em um 
momento de dificuldade ou tensão, você já usou a fé para se proteger dos ataques do 
inimigo? 2) Memorizando: Usando a sua própria experiência, escreva em seu caderno 5 
“setas inflamadas” que Satanás usa contra você para lhe afastar de Deus. ➔Leia: Mateus 
8.26; 17.20; Lucas 12.28-31. 3) Tirando a lição: Tess era uma garotinha precoce de 8 
anos. Ela ouviu seu pai falar que seu irmãozinho Andrew estava doente e que eles estavam 
sem dinheiro. Ela ouviu também ele dizer à sua mãe chorosa, com um sussurro 
desesperado: “somente um milagre poderá salvá-lo". Tess foi ao seu quarto e puxou o vidro 
de gelatina de seu esconderijo no armário. Despejou todo o dinheiro que tinha no chão e 
contou-o cuidadosamente. Ela saiu devagarzinho pela porta dos fundos e andou 5 
quarteirões até a farmácia. "O que você quer?" - perguntou o farmacêutico com voz 
aborrecida. "Estou conversando com meu irmão que chegou de Chicago e que não vejo há 
séculos" - disse ele sem esperar resposta à sua pergunta. "Bem, eu quero lhe falar sobre 
meu irmão", Tess respondeu. "Ele está realmente doente, e eu quero comprar um milagre." 
"Como?" - balbuciou o farmacêutico atônito. "Ele se chama Andrew, e está com alguma 
coisa muito ruim crescendo dentro de sua cabeça e papai diz que só um milagre poderá 
salvá-lo. Então, quanto custa um milagre?" "Não vendemos milagres garotinha. Desculpe, 
mas não posso ajudá-la" - respondeu o farmacêutico, com um tom mais suave. "Escute, eu 
tenho o dinheiro para pagar. Se não for suficiente, conseguirei o resto. Por favor, diga-me 
quanto custa." O irmão do farmacêutico era um homem bem vestido. Ele deu um passo à 
frente e perguntou à garota. "Que tipo de milagre seu irmão precisa?" "Não sei" - 
respondeu Tess, levantando os olhos para ele. "Só sei que ele está muito mal e mamãe diz 
que ele precisa ser operado. “Mas papai não pode pagar, então quero usar meu dinheiro.” 
"Quanto você tem?" "Um dólar e 11 centavos" - respondeu Tess quase num sussurro. "E é 
tudo que tenho, mas posso conseguir mais se for preciso." "Puxa, que coincidência", sorriu 
o homem. "Um dólar e 11 centavos - exatamente o preço de um milagre para o seu 
irmãozinho." Ele pegou o dinheiro com uma mão e dando a outra mão à menina, disse: 
"Leve-me até onde você mora. Quero ver seu irmão e conhecer seus pais. Quero ver se 
tenho o tipo de milagre que você precisa." Esse senhor bem vestido era o Dr. Carlton 
Armstrong, um cirurgião especializado em neurocirurgia. A operação foi feita com sucesso 
e sem custo algum, e meses depois Andrew estava em casa novamente, recuperado. Tess 
sabia exatamente quanto custa um milagre... Um dólar e onze centavos mais uma fé 
inabalável! 4) Decidindo: Olhando para o fundo do seu coração, pense um pouco como 
está sua fé em Deus. Você tem crido Nele incondicionalmente como Tess? Você se sente 
protegido por sua fé?  Eu não sei o que você respondeu, mas sei que Deus vai provar a sua 
fé. Decida confiar nele em toda e qualquer situação. Se tiver outra decisão 
faça:.........................................................................................................5) Compartilhando: 
Termine a meditação decorando Efésios 6.16, e falando com Deus sobre suas decisões. 

Quarta-feira: A fé que agrada a Deus. 
“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele 
existe e que recompensa àqueles que o buscam." (Hebreus 11.6) 1) Entendendo: Quanto 
mais eu tento resolver sozinho meus problemas mais eu me enrolo, mas quando os coloco 
na mão de Deus, as coisas acontecem. Deus quer que nós vivamos pela fé, em nosso dia a 
dia. 2) Memorizando: Primeiro, devemos ter em mente que nós somos Seus filhos amados 
e, a partir daí, confiar Nele totalmente, nas grandes e nas pequenas coisas. Isto não é fácil, 
mas é a vontade de Deus! ➔Leia: Gálatas 3.25-26; Romanos 5.1-2. 3) Tirando a lição:  
"Perpétua morava, ao tempo do imperador Sétimo Severo, na cidade de Cartago, no Norte 
da África. De linhagem nobre, era uma jovem de 26 anos, de bela aparência e fina 



educação, que conhecia a Cristo e foi presa por causa da sua fé. Enquanto aguardava na 
prisão o dia da execução, recebeu a visita de seu velho pai, que insistia com ela em que 
renunciasse a fé e sobrevivesse. Ela respondeu: - Pai, está vendo aquele vaso ali no canto? 
Será que alguém poderia chamar aquilo de outro nome senão vaso? Da mesma forma, eu 
também não poderia me chamar de outra coisa senão o que sou, uma cristã. O pai, 
enraivecido, a ameaçou e surrou, mas ela não cedeu. No dia do julgamento, Hilário, o 
procurador de Cartago, lhe perguntou: -És tu cristã? E ela respondeu:- Sim, e não posso 
trocar minha fé pela liberdade. Ao ouvir estas palavras, o pai percebeu que a filha 
certamente seria lançada às feras. Num gesto impensado, tentou tirá-la dali à força. Hilário 
ordenou que ele fosse surrado. Perpétua sofreu mais ao vê-lo assim humilhado, do que se 
ela própria recebesse o castigo. A execução em si, em março do ano 283, é uma das 
páginas mais sangrentas da História da Igreja, aliás, habilmente registrada por uma 
testemunha ocular. Ao lado de outros cristãos, e de sua escrava Felicitas, também 
convertida, Perpétua entrou na arena cantando um salmo. Quem primeiro teve que 
enfrentar as feras foram os homens. Foram atacados por um leopardo, um urso e um javali. 
Um deles, Saturo, ficou tão ensanguentado que os espectadores zombavam:- Ele foi muito 
bem batizado! Perpétua e Felicitas foram atiradas à arena, junto com um novilho selvagem, 
o qual atacou primeiro a Perpétua, ferindo-a e rasgando-lhe a túnica. Vendo que o animal 
sacudia Felicitas, Perpétua foi em socorro da amiga, recebendo ambas furiosas investida do 
animal. Os espectadores gritaram:- Chega! Perpétua pôde contemplar-se; vendo as feridas 
abertas em seu corpo, mas sem sentir dor, louvou a Deus, que tinha mais poder que os 
perseguidores, já que estes podiam destruir-lhe o corpo, mas jamais o espírito. Chamou o 
irmão e pediu que continuasse firme na fé, e que dissesse aos membros de sua família, que 
se amassem uns aos outros. Perpétua caminhou corajosamente na arena, desta vez para ser 
decapitada. O gladiador, não sendo dos melhores, apenas abriu-lhe mais ferimentos. Depois 
de um grito de dor, ela mesma direcionou a espada contra a sua garganta, e expirou.  
4) Decidindo: Leia novamente o versículo de hoje e procure fazer uma decisão de agradar 
a Deus com a sua fé. 5) Compartilhando: Depois decore o verso de hoje.➔Ore para que 
sua fé agrade a Deus!! 

Quinta-feira: Fé é vida! 
➔ “Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em 
mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se 
entregou por mim.” (Gálatas 2.20) ➔ O que Paulo quis dizer com este 
versículo?.................................................................................................................................. 
1) Entendendo: A mesma pessoa que falou estas palavras também falou o seguinte: 

Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo posso naquele que me fortalece. 

Alegro-me com as minhas fraquezas, insultos, necessidades, perseguições e dificuldade por 

causa de Cristo. Porque, quando estou fraco, aí sim é que sou forte.  Combati o bom 

combate, completei a carreira, guardei a fé. Todas estas afirmações e muitas outras foram 

feitas pelo apóstolo Paulo. Ele sabia o que dizia e vivia o que pregava. Será que temos 

sido assim? Podemos dizer estas palavras olhando para nossas próprias vidas? A vida que 

temos vivido está sendo dia a dia baseada na fé no Filho de Deus? Você em tudo o que faz, 

tem a consciência que Jesus está com você e, por isso, você toma cuidado com os lugares 

que vai e as coisas que faz? ➔Leia: Efésios 2.8-9; 2Timóteo 1.5. 3)Tirando a lição: Era 

uma vez um ferreiro que durante muitos anos trabalhou com afinco e praticou a caridade. 

Mas, apesar de toda sua dedicação, nada parecia dar certo na sua vida. Uma bela tarde, um 

amigo que o visitara, e que se compadecia de sua situação difícil, comentou: - É realmente 

estranho que, justamente depois que você resolveu se tornar um homem temente a DEUS, 



sua vida começou a piorar. Eu não desejo enfraquecer a sua fé, mas apesar de toda sua 

crença no mundo espiritual, nada tem melhorado. Eis o que disse o ferreiro: -Eu recebo 

nesta oficina o aço ainda não trabalhado e preciso transformá-lo em espadas. Você sabe 

como isso é feito? Primeiro eu aqueço a chapa de aço num calor infernal, até que fique 

vermelha. Em seguida, sem qualquer piedade, eu pego o martelo mais pesado e aplico 

golpes até que a peça adquira a forma desejada. Logo, ela é mergulhada num balde de água 

fria e a oficina inteira enche com o barulho do vapor, enquanto a peça estala e grita por 

causa da súbita mudança de temperatura. O ferreiro deu uma longa pausa, e continuou: Às 

vezes, o aço que chega até minhas mãos não consegue aguentar esse tratamento. Então, eu 

simplesmente o coloco no monte de ferro-velho. Mais uma pausa e o ferreiro concluiu: -Sei 

que DEUS está me colocando no fogo das aflições. Tenho aceitado as marteladas que a 

vida me dá, e às vezes, sinto-me tão frio e insensível como a água que faz sofrer o aço. Mas 

a única coisa que peço é: "Meu DEUS, não desista, até que eu consiga tomar a forma que o 

SENHOR espera de mim.” 4) Decidindo: Leia novamente o versículo de hoje e faça dele a 

sua decisão de viver uma vida pela fé.  

5) Compartilhando: Decore este verso  e encerre orando ao Senhor. 

Sexta-feira: Fé gera obras 

➔ "Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta." 

(Tiago 2.26) ➔Explique este versículo com suas palavras:................................................... 

........................................................................ 1) Entendendo: Nesta semana temos 

estudado o conceito de fé; como a fé nos protege, como ela agrada a Deus e como nossa 

vida diária deve ser pela fé. Mas tudo isso não vale a pena se não houver ação. Fé sem ação 

é fé morta. E o que será essa ação? Primeiro, podemos destacar a ação da nossa fé para com 

Deus. Ou seja, a fé que professamos deve ser vivida, em nossas orações, em nosso estudo 

bíblico e principalmente na obediência à Palavra de Deus. 2) Memorizando: É importante 

dizer que a salvação é pela fé, as obras são consequência natural da fé. ➔Leia: Tiago 2.14-

26 3) Tirando a lição: “Na chuva, numa noite, estava uma senhora negra americana do 

lado de uma estrada no estado do Alabama enfrentando um tremendo temporal. O carro 

dela tinha enguiçado e ela precisava, desesperadamente, de uma carona. Completamente 

molhada, ela começou a acenar para os carros que passavam. Um jovem branco, que 

acabava de ouvir uma mensagem sobre fé e obras, ignorando os conflitos raciais dos anos 

60, parou para ajudá-la. O rapaz a colocou em um lugar protegido, procurou ajuda 

mecânica e chamou um táxi para ela. Ela parecia estar realmente com muita pressa, mas 

conseguiu anotar o endereço dele e agradecê-lo. Sete dias se passaram quando bateram à 

porta da casa do rapaz. Para a surpresa dele, uma enorme TV estava sendo entregue em sua 

casa, com um bilhete que dizia: "Muito obrigada por me ajudar na estrada naquela noite. A 

chuva não só tinha encharcado minhas roupas como também meu espírito. Aí, você 

apareceu e demonstrou a sua fé através da ajuda que recebi. Por sua causa eu consegui 

chegar ao leito de morte do meu marido antes que ele falecesse. Deus o abençoe por ter me 

ajudado e continue a ajudar outros e a ter esta fé. 4) Decidindo: Responda mentalmente: A 

fé que você professa tem sido demonstrada em obras? - Ouça a voz do Espírito e faça uma 

decisão que demonstre a ação da sua fé. 5) Compartilhando: Faça uma oração pedindo a 

Deus para que fortaleça a sua fé e que você tenha forças para isso. Fé=Ação=Fé. Que Deus 

aumente nossa fé!  
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