
 
 

Segunda-feira - Agradando a Deus 
“Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos”.  
(2 Coríntios 5:9) ➔LEIA: Quando convidamos Jesus para ser o Senhor de nossas vidas, 
além da salvação, ganhamos também um relacionamento de amor com Ele, que pode 
até ser comparado a um casamento; só que neste caso, um casamento espiritual, o qual 
deve ser repleto de compromisso, dedicação, comunicação, confiança, enfim: tudo 
aquilo que é necessário para que o casamento seja feliz. Leia um texto sobre isso do 
livro Um Com Deus, do Pastor David Hatcher: “Para o casamento ser bom, tem que 
haver uma paixão entre os dois cônjuges. Casamentos podem se manter pela simples 
disciplina de duas pessoas.  Mas isso pode gerar um casamento muito desagradável, 
sem comunicação, sem romantismo, sem sentimento.  Muitos casamentos estão nessa 
situação hoje.  Depois de um ou dois meses de casados, muitos filhos de Deus, cristãos, 
estão nessa mesma situação diante do seu relacionamento com Deus - com 
compromisso, mas sem o sentimento de amar, sem paixão por Deus.  Você se sente 
assim?  Estar apaixonado significa o compartilhar de pensamentos, ser amigo, ter 
sentimentos românticos. A morte ou separação de Deus, que veio por causa do pecado, 
não somente distanciou nosso espírito do Espírito de Deus, mas também os nossos 
pensamentos e emoções - a alma” ➔Exercite: Uma das primeiras coisas essenciais em 
nosso relacionamento com Deus é agradá-Lo (Leia novamente o verso de hoje e extraia 
esta lição). Então, para começar a ter ou aumentar a consciência da presença de Deus 
em nossas vidas, por que não perguntar toda hora se Deus está Se agradando (ou 
gostando) do que estamos fazendo? Por exemplo: o filme que estou assistindo, a pessoa 
que estou conversando, o que estou pensando, a forma como exerço a minha profissão. 
Devemos criar o hábito de compartilhar nosso dia, nossas ideias, decisões e atividades 
com Deus. Mais abaixo, no bloco das decisões veremos como fazer isso na prática.  
➔APRENDA: Leia os textos e escreva os seus ensinamentos:  
Atos 2.28 ........................................................................................................................................... 
Romanos 8.8 ..................................................................................................................................... 
2 Coríntios 4.1,2 ............................................................................................................................... 
➔ REFLITA: Quanto mais você se aproximar de Deus e da Sua Palavra, mais você 
vai crescer espiritualmente. ➔ DECIDA: (  ) Decido que esta semana pararei no início 
de cada hora e vou perguntar se Deus está gostando do que estou fazendo naquele 
momento. (   ) No final de cada dia, escreverei o que Cristo gostou mais e o que gostou 
menos em mim hoje.  
➔ DECORE o versículo e ORE, pedindo ao Senhor a consciência da Sua Presença.  

Terça-feira - Apaixonando-se por Deus 
"Eu te amo, ó Senhor, minha força.” (Salmos 18.1) ➔LEIA: Deus quer que você se 
apaixone por Ele. Este exercício que vamos ver ajudará a desenvolver uma paixão por 
Deus, um sentimento de amor. Nós podemos desenvolver este tipo de paixão descrito 
nestas passagens fixando nossos pensamentos em Cristo.  Quando passamos muito 
tempo pensando nas qualidades positivas de uma pessoa que amamos, com o tempo 
começamos a ter sentimentos de amor por ela.  Uma psiquiatra escreveu um artigo que 
falava de como esquecer seu ex-namorado em 30 dias.  O processo é simples.  Cada dia 
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você se concentra em algumas más qualidades daquela pessoa, alguma coisa nela de que 
você não gosta.  No final de 30 dias, você terá uma morte completa daquele 
relacionamento. O oposto também é verdade.  Se você tirar tempo cada dia para se 
concentrar pensando em uma ou duas qualidades positivas de um amigo, você em 
breve terá uma estima especial por essa pessoa. ➔LEIA esses textos e escreva os 
ensinamentos aprendidos: 
Salmos 42.1-2 .................................................................................................................... 
Salmos 63:1-8 .................................................................................................................... 
Colossenses 3.17 ............................................................................................................... 
➔REFLITA: Muito se fala do amor de Jesus aos homens. E o amor dos homens por 
Jesus? E o seu amor por Jesus? Você tem tido esse relacionamento com Ele? Jesus é 
uma pessoa a qual podemos e devemos dar muito amor. Jesus foi capaz de dar a Sua 
vida por você, e você? Daria a sua por Ele? Na verdade, a melhor pergunta é esta: você 
está dando sua vida por Ele? 
Explique:............................................................................................................................ 
➔DECIDA: No verso de hoje podemos ver que o salmista demonstrava realmente um 
profundo amor por Deus.  E este amor, quando o praticamos em nossas vidas, nos dá 
uma melhor consciência da presença de Deus. Por isso, para colocar em prática, durante 
esta semana, além de estar perguntando se Deus está gostando (exercício de ontem o qual 
deve estar fazendo), faça as seguintes decisões: (  ) Agora e a cada manhã desta semana e da 
outra, quando eu me levantar, pensarei numa qualidade, numa coisa que gosto a respeito de 
Deus.  (   ) Durante o dia, pensarei a respeito daquela qualidade. (   )Pensarei também em 
como será quando Ele vier me buscar, quando Ele me abraçar e me trouxer completa 
liberdade para sempre e me der o lar que Ele está preparando para mim. (   )  Irei agora 
mesmo para um lugar reservado, e levantarei as mãos para os céus como uma criança 
que quer um abraço do seu pai e direi a Deus que o amo. ➔DECORE o verso de hoje 
e encerre louvando ao Senhor.  

Quarta-feira - Elogiando a Deus 
“Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois 
tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino; tu estás acima de 
tudo.” (1 Crônicas 29.11) ➔LEIA: Ninguém deve elogiar a si mesmo, mas todos 
devem elogiar a quem merece. Todos gostamos de elogios e esta é uma prática muito 
importante na igreja. Ela está baseada no princípio do amor, que vê as qualidades de 
uma pessoa e se alegra com elas. Devemos elogiar também principalmente o caráter, ou 
seja, aquilo que a pessoa é e tem por dentro e não somente, ou com mais ênfase, o 
exterior, tais como beleza e roupas. Tudo isso tem muito a ver com a consciência da 
presença de Deus, pois assim como nós, Deus também gosta de elogios; o louvor, por 
exemplo, é um elogio. Por isso, como estamos pensando em qualidades de Deus, 
devemos também elogiá-Lo por essas qualidades. E isto não deve ser feito de uma 
maneira formal como: ó Grande Deus Todo Poderoso! Sim! Deus é, mas você na 
verdade só precisa dizer: Tu És! Pois era assim que os salmistas O elogiavam. Quando 
elogiamos o Senhor, estamos aumentando a consciência de sua presença. ➔LEIA 
mais profundamente: 2 Samuel 7.22; 1 Crônicas 17.20; Neemias 1.5. Escreva 3 
qualidades de Deus citadas nesses textos: 
............................................................................................................................................ 
Escreva agora 3 qualidades de Deus - sendo que você deseja elogiá-lo, lidas nos 
textos.................................................................................................................................. 



➔REFLITA: Conta-se que um velho senhor analfabeto orava com tanto fervor e com 
tanto carinho cada noite, que certa vez, o rico chefe de uma grande caravana chamou-o à 
sua presença e lhe perguntou:- Por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, 
quando nem ao menos sabes ler? O velho senhor fiel respondeu: - Grande senhor, 
conheço a existência de Nosso Pai Celeste pelos sinais Dele. - Como assim?  - Indagou o 
chefe, admirado. O servo humilde explicou-se: - Quando o senhor recebe uma carta de 
pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? - Pela letra. - Quando o senhor 
recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela?  - Pela marca do ourives. 
O empregado sorriu e acrescentou: - Quando ouve passos de animais, ao redor da 
tenda, como sabe, depois, se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? - Pelos rastros - 
respondeu o chefe, surpreendido. Então, o velho convidou-o para fora da barraca e, 
mostrando-lhe o céu, onde a Lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou, 
respeitoso: - Senhor, aqueles sinais, lá em cima, não podem ser dos homens! Deus, 
mesmo sendo invisível aos nossos olhos, deixa-nos sinais em todos os lugares: na 
manhã que nasce calma, no dia que transcorre com o calor do sol ou com a chuva que 
molha a relva. ➔ Para aprender mais: Leia os textos abaixo e escreva os seus 
ensinamentos:  
Romanos 1.20-21 ............................................................................................................... 
Salmos 19.1-4 ................................................................................................................... 
➔DECIDA: (  ) Para todas as qualidades de Deus que eu pensar (do exercício de 
ontem), vou fazer um elogio a Deus (obs: Faça esses elogios em primeira pessoa, 
diretamente para Ele.  Por exemplo, diga, “Deus, eu Te adoro pela forma que Tu pintas os 
céus ao pôr-do-sol.”  Tente nesta semana e na outra, elogiá-lo pelo menos uma vez por dia, 
todos os dias). (  ) Vou cantar uma música ao Senhor no final da meditação (pode ser uma 
criada por  você). (  ) Quando eu sair hoje, vou olhar três coisas que gosto da Criação e vou 
elogiar a Deus por elas.➔DECORE o versículo de hoje e encerre orando, elogiando ao 
Senhor e compartilhando suas decisões. 

Quinta-Feira - Agradecendo a Deus. 
“Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis; louvem o seu santo 
nome."(Salmos 30.4) ➔LEIA: Agradecer é um dos verbos mais fáceis de praticar e 
um dos menos praticados. Mas no Reino de Deus não é assim, pois Ele gosta de quem 
O agradece e de quem agradece aos outros. Inclusive, é uma ordem imperativa. Sejam 
agradecidos! Por isso, se quisermos realmente nos aproximar de Deus e ter a todo 
tempo a consciência de Sua presença, devemos também agradecê-Lo, pois Ele se 
agrada disso. Louvar também é agradecer. Este é o quarto exercício que temos 
meditado esta semana para nos aproximarmos mais da certeza de que Deus está ao 
nosso lado e certamente é um dos mais fáceis, mas, como foi dito no início, também 
um dos mais “esquecidos”. Por isso, durante esta semana e a outra, não perca as 
oportunidades de agradecer ao Senhor, pois Ele tem feito maravilhas em nossas vidas. 
➔Para aprender mais sobre agradecer leia os textos abaixo e escreva os 
ensinamentos sobre agradecer:  
 Salmos 100.4..................................................................................................................... 
 Salmos 105.1 .................................................................................................................... 
 Efésios 5.20 ...................................................................................................................... 
➔DECIDA E PRATIQUE: Ninguém tem desculpa para não agradecer. Por isso 
precisamos fazê-lo com esmero e dedicação. Vamos agradecer ao Senhor por algumas 
coisas em nossas vidas. Faça as seguintes decisões: (   ) Farei uma poesia de agradecimento 



para o Senhor por escrito e, com amor, falarei tanto as coisas boas quanto as coisas ruins 
➔DECORE o versículo de hoje.➔ comece a fazer o necessário para cumprir suas 
decisões.➔RESPONDA no final do dia: O que foi que ele mais gostou e menos gostou 
no meu dia hoje?..................................................................................................................  
Qual foi a qualidade de Deus que pensei hoje?............................................. Elogiei-
O?.............Qual foi a maior bênção para você hoje? 
.................................................................................Cumpri a decisão de dar o presente 
para Deus hoje?...............................................................3 coisas pelas quais agradeci 
hoje: ..........................................................................................Depois a recitarei em voz 
alta.  (  )Darei um presente para Deus hoje. Dou um presente para Deus quando o dou a 
outra pessoa. (presente: ..........................pessoa:.......................) e darei este presente 
sem qualquer outra intenção que não seja agradecer a Deus. (  ) Agradecerei agora ao 
Senhor por 10 coisas em minha vida (no caderno). (  ) Durante esta semana e na outra, 
sempre no final de cada dia, ajoelharei e agradecerei a Deus por 5 coisas que 
aconteceram naquele dia. ➔ Obs.: não esqueça que devemos sempre agradecer!  

Sexta-feira - Guiados por Deus. 
“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me e conhece as minhas 
inquietações”. (Salmos 139.23) ➔LEIA: Quem não tem a consciência da presença de 
Deus desenvolvida, mesmo sendo um cristão, muitas vezes não ouve ou não percebe 
quando Deus fala ou age em sua vida. Hoje Deus fala conosco através de sua Palavra e 
também através de Seu poder. Nisto sim podemos ver e ouvir claramente a Sua 
vontade. Assim, o quinto passo para praticarmos, a fim de desenvolvermos a 
consciência da presença de Deus em nossas vidas é sermos guiados pelo Senhor a cada 
momento. Devemos tentar ver a mão de Deus tocando nossas vidas naquilo que 
acontece durante o transcorrer do dia ou da noite, especialmente nas coisas ruins. Não 
espere ouvir uma voz estrondosa avisando que você vai se dar mal indo por aquele 
caminho; ouça a voz de Deus quando você torce um pé na rua, justamente quando 
pensa em seguir para o pecado. Ouça naquele arranhão, aquela ‘topada na calçada’ ou 
em qualquer pequeno aspecto que aconteceu no seu dia-a-dia. Naquele dinheiro 
perdido e até naquela batida de carro. Nestes momentos, não perca a chance de 
agradecer e perguntar: “Senhor! O que é que você está tentando me falar? O que você 
quer dizer com isso? Ele certamente responderá. Talvez até responda: “Você me 
esqueceu hoje?” ou “Por que este pecado?”➔APRENDA:  Salmos 140.13; Jó 2.10. 
Qual desses textos falou mais ao seu 
coração?................................Porque?................................................................................ 
➔REFLITA: Muitos pensam que as adversidades vêm somente para aqueles que 
estão pecando horrivelmente. Isto não é verdade, pois muitas vezes você está até bem 
com Deus e acontece algo para que você esteja sempre aprendendo. Viver não é 
estagnar, é acontecer! ➔DECIDA: (  )Nesta semana e na outra vou perguntar ao 
Senhor quando me acontecer algo: O que você quer me falar, Senhor? (  )Assim que 
Deus me der a resposta, através do Espírito que está em mim, vou mudar de direção se 
for preciso. (  )Vou tentar ver a mão de Deus em tudo o que me acontecer. 
➔DECORE o verso de hoje e faça dele uma oração para sua vida. Prepare-se para 
“ouvir bastante” a voz de Deus, pois Ele vai querer que você aprenda esta lição. 
Compartilhe os resultados desta meditação com no seu Grupo.  
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