
 
 

Você já percebeu que todos os mandamentos da Bíblia não são óbvios? Não existem 
decretos como 'respire' ou 'beba água', mas somente ordenanças como 'santifique-se'. 
Desafiamos você a aceitar a mudança que Jesus quer fazer na sua vida esta semana, saindo 
do seu lugar de conforto e fazendo a transformação que o Espírito Santo te mostrar. Você 
quer a vontade do Senhor?  Ore agora após ler Salmos 143:10. 
 

Segunda-feira: Deus quer a mudança do meu caráter 
➔ “(...) pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo 
com a boa vontade dEle (...) para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos 
de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês 
brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a Palavra da Vida”. (Filipenses 
2:13, 15 e 16) ➔ Entendendo: Responda honestamente: O que Deus tem mostrado que 
você precisa mudar no seu caráter? .................................. O Senhor pode chamar você de 
inculpável?.......Por que você tem resistido a transformar aquele comportamento 
pecaminoso que o Espírito te mostrou? ............................ Está faltando autodisciplina? ...... 
O versículo de hoje nos ensina que o Altíssimo é o maior interessado na santificação dos 
seus filhos. O Soberano desperta em nós a vontade e nos dá a capacidade de sermos puros e 
irrepreensíveis no meio dessa sociedade pecaminosa. Deus quer que sejamos inculpáveis, 
brilhantes como estrelas, luz no meio das trevas (Mateus 5:14-16). Mas como fazer isso? 
Retendo firmemente a Palavra da Vida. Meditando e obedecendo aos mandamentos do 
Senhor. Esse é o segredo! Cristo, por meio de sua Palavra, nos motiva e impulsiona a 
transformar o nosso caráter. ➔ Indo mais fundo: Moisés quando esteve com Deus por 40 
dias teve um efeito surpreendente. Leia Êxodo 34:28-35 e responda: O que Moisés trouxe 
deste encontro com Deus? ............................... Moisés não sabia, mas o que estava 
diferente nele? ......................... O que Moisés transmitia ao povo sempre que estava com 
Deus? .....................  ➔Memorizando: Tire esse momento para revisar o versículo de hoje 
e guardar no coração a sua palavra. Para aprender mais: Leia Salmos 18:28-30; Romanos 
12:2-3; Efésios 5:8-13. ➔Tirando a lição: Num exame médico, uma alteração pode 
indicar alguma doença, até mesmo grave. Na vida espiritual, a Palavra de Deus nos mostra 
aquilo que precisamos mudar. Não podemos ignorar nenhum mandamento. Quando a 
Palavra e o Espírito Santo nos mostrarem o que deve ser feito, devemos fazer 
imediatamente (Leia Tiago 1:22-25). A Bíblia tem feito mudanças no seu caráter? A 
Palavra precisa ser a transformação nas nossas vidas. O que Deus tem incomodado você 
para mudar? O que está faltando para você obedecer ao Senhor agora? Qual o resultado da 
mudança divina em nós? ➔Decidindo: (   ) Decido escrever em meu caderno de meditação 
3 (três) atitudes específicas que mudarei esta semana, pois o Espírito Santo está me 
exigindo esta mudança. ➔Compartilhando: Ore pedindo a Deus força e perseverança 
para realizar esta mudança. 
 

Terça-feira: O castigo é um grande incentivo à transformação do meu caráter 
➔ “Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço à tua Palavra.” 
(Salmos 119:67) ➔Entendendo: Como o salmista se considerava antes de ser castigado? 
................................ Qual o resultado do castigo divino na vida do salmista? 
.................................................................. É possível perceber o castigo como uma coisa 
positiva? ....................... Ninguém tem prazer em ser castigado, contudo a Palavra de Deus 
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nos diz que esta é uma marca de que somos filhos de Deus. A disciplina do Senhor nos traz 
frutos de justiça e paz. Leia Hebreus 12:5-11. Esses versos nos mostram que a dor, física 
ou emocional, pode ser um grande motivador para a promoção de mudanças no nosso 
caráter. Se estamos pecando e desobedecendo os mandamentos de Deus, o que estamos 
esperando que o Senhor nos faça? Você está esperando uma correção para mudar de 
atitude? ➔Memorizando: Repita o versículo de hoje em voz alta até ter decorado 
completamente. ➔Tirando a lição: Leia os versículos e escreva no seu caderno uma frase 
explicativa sobre correção: Jó 5:17; Salmos 39:11; Provérbios 6:23. ➔ Indo mais fundo: 
Você já pensou que o castigo divino nem sempre é uma punição, mas um livramento? O 
castigo divino não é motivado por vingança; seu objetivo é o arrependimento e a mudança 
de atitude. Exemplo disso é a história de Jonas que, depois de ter desobedecido e tentado 
fugir de Deus, foi atirado ao mar para evitar o naufrágio do barco em que viajava. Os 
marinheiros tinham certeza de que tal atitude levaria a morte do profeta, por isso relutaram 
bastante, porém o que Deus planejava era renovar a fé e o ministério dele (Leia Jonas 1:10 
a 2:10). Punição seria deixar que Jonas se afogasse, livramento é um grande peixe guiado 
por Deus engoli-lo. Vingança seria deixar Jonas morrer dolorosamente digerido como um 
alimento na barriga de um predador, livramento é o peixe vomitá-lo intacto em terra firme. 
Vingança seria Deus esquecê-lo, livramento é Deus dar a Jonas uma nova oportunidade de 
mudança. O profeta clamou ao Senhor por socorro do ventre da morte, mudou de atitude e 
verdadeiramente se arrependeu. Deus livrou Jonas da desobediência, usando-o para um 
grande evangelismo em Nínive. O Senhor tem o peixe certo para cada filho desobediente. 
Não espere ser engolido, arrependa-se e mude de atitude antes do ventre da morte. 
➔Decidindo: (   ) Decido fazer um plano para cumprir as decisões de mudança tomadas 
ontem. (   ) Decido pedir que o(a) amigo(a) ................................. me cobre a cumprir. (  ) 
Decido me arrepender de .............................., pois já estou no ventre do peixe. (  ) Decido 
pedir que Deus me dê a disciplina e a persistência para meditar até o final desta semana. 
➔Compartilhando: Ore a Deus e clame por sua ajuda. Ore por suas decisões, para que 
você cumpra cada uma delas. Relembre o versículo de hoje e também o verso de ontem.  
 

Quarta-feira: Bons hábitos moldam o meu caráter na imagem de Cristo 
➔ “Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida” 
(Provérbios 4:23) ➔ Entendendo: Hábitos são instrumentos poderosos para moldar o 
caráter. Hábitos são ações rotineiras, comportamentos permanentes, maneira frequente de 
ser, fazer ou sentir diante de uma situação. Uma atitude continuamente repetida torna-se 
um hábito; um conjunto de hábitos torna-se o seu caráter, para o bem e para o mal. Isso 
mesmo, pecados podem ser velhos hábitos não santificados. Você já percebeu que, na sua 
vida, há hábitos que tendem ao pecado? De tempos em tempos, você se sente tentado(a) em 
determinadas situações, em determinados lugares, quando se aproxima de determinadas 
pessoas, às vezes, até em determinados horários do dia? Se sim, você possui um hábito 
pecaminoso que precisa ser transformado. O versículo de hoje nos ensina que aquilo que 
guardamos em nosso coração é o que vai guiar a nossa vida. Ou seja, nossos hábitos são 
fontes para nossas ações e essas ações fazem o nosso caráter. O que Deus já te evidenciou 
que precisa ser mudado para seu caráter ser puro e irrepreensível no meio dessa sociedade 
pecaminosa? Que hábitos ferem a santidade do Senhor na sua vida? Você está esperando 
ser castigado para reverter esta atitude? ➔Memorizando: Escreva 3 vezes em seu caderno 
o versículo de hoje, até gravá-lo no coração. ➔ Tirando a lição: Faça uma lista dos 
hábitos que constam nos versículos abaixo e dê uma nota a você nessas atitudes:  

Versículo Hábitos Nota 
Filipenses 4:6   
Romanos 12:12   



2 Timóteo 4:2   
1Tessalonicenses 5:18   
➔ Indo mais fundo: Um dos maiores exemplos de hábitos pecaminosos persistentes está 
na história de Israel. Mesmo depois de 100 anos da saída do Egito, antigos costumes 
idólatras ainda faziam parte da cultura adquirida por aquele povo. Apesar de o Senhor ter 
mostrado grandes sinais e maravilhas para livrá-los do Egito e na conquista da terra 
prometida, o povo de Israel sempre se desviava dos caminhos do Senhor, voltando aos 
velhos hábitos idólatras. O ciclo de erros se repete pelo menos 7 vezes ao longo do Livro 
de Juízes, que resume: “Sempre que o Senhor levantava um juiz, o povo era liberto dos 
seus inimigos, mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que 
seus antepassados” (Juízes 2:18-19). E você? Tem algum hábito pecaminoso persistente 
que desagrade ao Senhor? O Espírito está te incomodando para alterar algum 
comportamento da sua rotina? Não fuja desta decisão!  
➔Decidindo: (   ) Decido mudar meu hábito ......................................................................... 
(   ) Decido guardar meu coração do(a) ............................................. pois está prejudicando 
meu caráter. (   ) Decido confessar meus hábitos pecaminosos a(o) ........................... e pedir 
que ore por mim, pois quero ser curado. ➔ Compartilhando: Ore a Deus e clame por 
ajuda. Coloque cada versículo de Efésios 3:16-20 como suas palavras diante de Deus. Peça 
que Ele fortaleça o íntimo do seu ser no poder do Espírito Santo. 
 

Quinta-feira: Boas intenções não transformam o meu caráter 
➔ “Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus; a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão”. 
(Salmos 56:12)  ➔ Entendendo: Transformação de caráter: Esse é o alvo de Deus para 
cada filho(a). Fazemos isso por meio destas meditações que transformam nossa mente 
(Romanos 12:2). Decisão após decisão, aos poucos estamos sendo transformados pelo 
Espírito Santo. Porém, apenas boas intenções não promovem mudanças de caráter. 
Precisamos cumprir cada voto assumido (Eclesiastes 5:4). Cumprir imediatamente e 
completamente cada mandamento. Não pode haver diferença entre o que decidimos e a 
maneira como agimos (Mateus 15:7-8). Pois seremos julgados por cada palavra falada 
diante de Deus. Não podemos fazer decisões sem a convicção de cumpri-las integralmente 
(Provérbios 16:2-3). Se cumprirmos nossas decisões, poderemos oferecer ofertas de 
gratidão a Deus. Somente a Palavra de Deus tem o poder de transformar nosso caráter 
(Hebreus 4:12-13). ➔ Memorizando: Decore o versículo de hoje. ( ) Decorei.  
➔ Autoavaliação: Você costuma se lembrar das decisões que assume na meditação? ...... 
Você costuma anotar um prazo limite para cumprir suas decisões? ..... Você costuma ser 
específico naquilo que o Senhor transformará o seu caráter? ........ O versículo de hoje nos 
ensina que também devemos apresentar ofertas de gratidão ao Altíssimo por cada voto 
cumprido, como a aliança de purificação do Templo feita pelo Rei Ezequias (2 Crônicas 
29:10 e 31). Você tem feito a oferta de gratidão depois do voto cumprido? ...... Que tal 
começar hoje? ➔ Tirando a lição: Jesus nos conta em Mateus 21:28-32 uma importante 
parábola sobre a boa intenção e a ação não realizada. O pai pediu aos seus dois filhos que 
trabalhassem na sua vinha. O primeiro se recusou dizendo: “Não quero”, mas depois se 
arrependeu e foi. O segundo, ao contrário, disse “sim senhor”, mas não foi. Jesus 
perguntou: “Qual dos dois fez a vontade do pai?” Boas intenções podem ser dignas de 
louvor, mas Deus requer ações práticas dos seus servos. E você? É o primeiro ou o segundo 
filho? Você é aquele(a) meio cabeça dura, que resiste à vontade de Deus, mas tem o 
coração arrependido e acaba realizando o que Ele quer? Ou é aquele(a) que prontamente 
diz que fará a vontade do Pai, mas é desobediente e vive apenas de aparência de bom filho? 
A diferença entre só falar e ir fazer transforma boas intenções em um caráter que agrada a 
Deus. Faça a vontade do Pai: arrependa-se e faça o que Ele pede. ➔Decidindo: (  ) Decido 



retornar a todas as decisões feitas esta semana para ter certeza de que cumpri as minhas 
palavras diante de Deus. Se ainda não cumpri, colocarei uma data limite para cada uma. (  ) 
Decido agradecer publicamente ao Senhor, com uma oferta de gratidão, por voto cumprido. 
➔Compartilhando: Ore, entregando suas decisões a Deus, e cumpra fielmente o que você 
decidiu. Deus abençoe você. 
 

Sexta-feira: O foco eterno produz a mudança no meu caráter hoje 
➔ “Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês 
despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando 
cremos” (Romanos 13:11) 
➔ Atividade: Leia o contexto (Romanos 13:9-14) e responda o que significa as seguintes 
expressões:  

a) Façam isso (o que significa isso?): .................................................................................... 
b) Chegou a hora de vocês despertarem do sono: ................................................................. 
c) a noite está quase acabando, o dia logo vem: .................................................................... 
d) não fique premeditando como satisfazer a carne: ............................................................. 
➔Entendendo: Você sabe que dia é hoje? Do ponto de vista bíblico, hoje se chama 
últimos tempos ou últimos dias. O versículo acima nos ensina que precisamos compreender 
a época terrível que estamos enfrentando. O filho de Deus não pode estar dormindo, inerte, 
apático, sendo levado pela correnteza do pecado. Sabendo que o dia da vinda do Senhor se 
aproxima, é urgente que cada cristão transforme sua maneira de pensar e agir. Sabemos que 
os doentes terminais, diante da proximidade da morte, alteram radicalmente suas 
prioridades nos últimos dias/meses de vida. ➔ Autoavaliação: E você? Tem a convicção 
da urgência da vinda do Senhor para buscar a sua igreja? Como esse fato tem alterado sua 
rotina? Como você tem se preparado para prestar contas ao seu Criador? Você tem vivido 
puro e irrepreensível no meio de uma sociedade corrompida e depravada? Quais são as 
características das pessoas nos últimos tempos? Qual a nossa atitude para viver nesta época 
de últimos tempos? ➔ Memorizando: Decore o versículo de hoje. ( ) Decorei.  
Para aprender mais: Confira algumas das respostas a essas perguntas na Palavra de Deus: 
Mateus 16:26-28; Marcos 13:32-37; Romanos 14:12; 1Timóteo 4:1 
➔ Tirando a lição: Foco é o ponto central para onde vai (converge) determinado conjunto 
de coisas. Exemplo disso é a energia solar: quando está espalhada, apenas esquenta objetos 
na terra, porém se for concentrada em um único ponto usando um espelho ou uma lupa, 
pode derreter ou incendiar muitas coisas. Para o cristão, nosso foco de mudança é Jesus. 
Ele sofreu todas as tentações que eu sofro, e venceu. Precisamos fixar os pensamentos Nele 
e em seu Reino. Precisamos concentrar nosso foco na eternidade. Sabemos que os últimos 
tempos são terrivelmente pecaminosos, mas Jesus nos dá a vitória sobre o pecado. Assim, 
não há prazer momentâneo do pecado que possa ser comparado com a glória que 
receberemos na eternidade. Ter a certeza de que Jesus está voltando está alterando sua 
maneira de viver? ➔Decidindo: (  ) Decido começar a ......................................................... 
pois sei que Jesus logo voltará. (  ) Decido mudar isso: .......................................................... 
pois quer ser santo(a).(  ) Decido usar meu talento ................................................................ 
pois Jesus me cobrará.(  ) Decido não mais ....................................................................... 
para não premeditar satisfazer a carne. (  ) Decido evangelizar meu (minha) amigo(a) 
................................. para ele(a) conheça o amor de Jesus.  ➔ Compartilhando: Ore 
apresentando suas decisões a Deus e peça forças para cumpri-las. 
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