
 
 

Esta semana meditaremos sobre como a Decisão de tornar Jesus o comandante de nossas vidas 
altera completamente nossa existência. Esta não é uma meditação somente para crianças 
espirituais, mas, sobretudo, para aqueles que estão muito tempo na fé e esqueceram-se das 
atitudes de um recém-nascido. Redescubra sua identidade celestial, sua missão no Reino! 
PREPARE-SE. Você é um agente especial e sua missão é inadiável.   
 

Segunda-feira: Nova Criatura. 
“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que 
surgiram coisas novas.” (2 Coríntios 5.17)  
1) Entendendo: É inacreditável como uma pessoa pode mudar depois de conhecer Jesus: quem 
falava mentiras, não fala mais; quem roubava, passa a trabalhar; quem era rancoroso, agora 
perdoa, pois Cristo o perdoou (Efésios 4.22-32). Essa não é uma transformação somente de um 
comportamento exterior, mas uma mudança de essência espiritual. Na verdade, era isso que 
Jesus se referia quando disse: “ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo” (João 
3.1-13). Primeiro nascemos da água, pois o bebê nasce do líquido, e depois nascemos do 
Espírito, no momento que cremos na morte e ressurreição de Jesus e entregamos o controle da 
nossa vida de volta a Deus (Romanos 10.9-10 e Efésios 1.13-14). Dessa forma, nascer de novo 
significa basicamente 4 coisas: a) - Crer que Jesus é o filho de Deus e que Ele morreu e 
ressuscitou para perdoar seus pecados; b) - Pedir que Ele seja o Senhor da sua vida; c) - Deixar 
o poder da Palavra de Deus transformar sua mente e seu coração conforme a Vontade Dele; d) 
– Trabalhar para o Reino dos céus. 2) Memorizando: Decore 2 Coríntios 5.17! Não prossiga 
sem decorar! Leia Agora Romanos 12.2; 1 Pedro 2.11-12; Miquéias 7.18-19. O que Deus faz 
com os pecados que perdoa? (  ) esquece (  ) lança no fundo do mar (  ) lembra sempre.  
3) Tirando a lição: Se existisse um Oscar de maior transformação para personalidades bíblicas 
este certamente seria do Apóstolo Paulo. Antes do seu encontro com Jesus, quando ainda se 
chamava Saulo de Tarso, ele foi um perseguidor cruel e sanguinário do povo de Deus. 
Participou até do homicídio de Estevão (Atos 8.1-3). Mas Jesus tudo mudou: Saulo começa 
uma nova história, um novo nome - Paulo, uma nova missão de vida: de perseguidor a apóstolo. 
Assim, Jesus fez de Paulo um grande exemplo de salvação (1 Timóteo 1.12-16). E você? 
Também pode ser considerado exemplo para a salvação pelo seu testemunho? Alguém já disse 
que você é uma pessoa diferente, mas não sabe explicar o que é? De 0 a 10, quanto Cristo já 
transformou a sua vida? O que Cristo já mudou na sua vida depois do novo nascimento? 
.........................................Após meditar nestas coisas, o que significa “Estar em Cristo”? Qual a 
diferença entre estar em Cristo e ir a uma igreja? O que acontecerá com aqueles que dizem estar 
em Cristo, mas na verdade não estão? Leia as respostas em João 15.1-8. Ser Cristão é muito 
mais do que dizer-se cristão: É dar frutos, é mudança de vida, é ser modificado no íntimo do 
coração que antes desejava o pecado e agora deseja a Santidade de Deus. Você já experimentou 
isso? Conhece sua Nova Identidade celestial? Você tem dado frutos que demonstram sua nova 
vida? 4)Decidindo: (  )Decido convidar novamente Jesus para ser o Senhor da minha vida. (  ) 
Decido tirar um tempo extra de oração pedindo a Vontade de Deus na minha vida. ( )Decido 
pedir perdão a Deus, pois não tenho dado frutos do Espírito. 5) Compartilhando com Deus: 
Ore entregando as suas decisões a Deus.  *Exercício extra: Leia 2 Coríntios 13.5 e escreva em 
uma folha um quadro comparativo entre as duas criações, ou seja, entre o Velho homem e o 
Novo homem. Faça isso de modo personalizado, é uma forma de você verificar como está a sua 
nova vida com Deus.  
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Terça-feira: Nova Vida, Novo Ministério. 
“Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por 
nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus.”  
(2 Coríntios 5:20).  
1) Entendendo: Você sabe o que é um apêndice vermiforme? É um órgão pequeno semelhante 
a um tubo com uma extremidade aberta e outra fechada, localizado no intestino grosso. Não 
parece ter qualquer função aparente no corpo. Mas se obstruído causa uma infecção chamada 
apendicite. Da mesma forma, a Bíblia afirma que o corpo de Cristo, a Igreja, se bem ajustado 
cresce na medida em que cada parte realiza a sua função (Efésios 4.16). Assim, Deus afirma 
que não existe membro sem função na sua igreja. Servir ao Reino faz parte do Novo 
Nascimento, da Nova Identidade. Todo filho de Deus quer ajudar na obra do seu Pai, isto é, 
Propagar a Salvação em Cristo Jesus (1 Timóteo 2.4). Essa é a nossa missão de vida: resgatar 
pessoas que estão se perdendo. Leia: 1 Pedro 2.9; João 4.34. 2) Memorizando: Decore o verso 
de hoje. Ele é praticamente a continuidade do de ontem. Então fale os dois juntos 5 X ou até 
ter decorado! 3) Tirando a lição: segundo o dicionário Houaiss, Embaixador é a categoria 
hierarquicamente mais importante de representante diplomático de um Estado junto a outro; 
você entendeu do que o verso de hoje chamou você? A Bíblia está dizendo que somos os 
representantes celestiais junto a um país estrangeiro. Cada atitude, palavra e pensamento devem 
refletir a vontade do Reino dos Céus. Esta é a nossa Real profissão na terra. Sou professor e 
evangelista. Médico e evangelista. Empresário e evangelista. Estudante e evangelista. Não 
importa o que você seja na terra, para Deus você é um Embaixador encarregado de levar o 
máximo de pessoas aos pés da cruz de Jesus. Você tem cumprido seu papel celestial? Tem 
ajudado pessoas a se achegarem a Deus? Diga o nome de duas pessoas que você planeja 
apresentar a Jesus:...........e............ Reflita: Conta-se que certo menino viera com seus pais 
morar no subúrbio de uma grande cidade. Por ser distraído, em seu 1º passeio pelo bairro, foi 
longe demais e não conseguiu encontrar o caminho de volta para casa. Não lembrava o nome da 
rua em que morava e nem o nº da casa. Fazia horas que estava perambulando. Até que, vindo 
um rapaz, o menino tomou coragem e pediu-lhe ajuda: -"Moço, eu me perdi e não sei o 
caminho. Você pode me ajudar?" -"Hoje não dá, estou atrasado” disse o jovem apressado. 
Novamente ele tentou informações agora com uma jovem que disse: "Não dá não! Cadê a sua 
mãe?” e foi saindo sem lhe dar atenção. Por fim, resolveu fazer uma última tentativa com uma 
senhora. -“Preciso ir para casa, mas não sei o caminho. A senhora pode me ajudar? Ela 
respondeu: -" Escute aqui, se você precisa de uma ajuda, então limpe o seu nariz, lave o rosto, 
tire as mãos do bolso, fale direito, e, peça licença para falar, ouviu?” Foi então que o menino 
decidiu achar o caminho sozinho mesmo. Espiritualmente ocorrem episódios idênticos. Pessoas 
estão perdidas pelas estradas do pecado, às vezes tentando achar o caminho certo, enquanto os 
cristãos estão apressados com tarefas, achando que isso não é da sua responsabilidade ou 
valorizando coisas sem importância eterna. Pare e pense: Será que eu não conheço alguém 
como este menino?  
4) Decidindo: (  )Decido assumir minha responsabilidade em resgatar os perdidos começando 
com os 2 nomes escritos acima. ( )Decido consagrar minha profissão a Deus para ser meu 
campo missionário. (  ) Decido orar e pedir oportunidades de compartilhar a Salvação de Jesus 
Cristo. (  ) Decido valorizar as coisas eternas e juntar tesouros no céu! 5) Compartilhando: Ore, 
peça e clame a ajuda de Deus para servi-lo 100%. Ore também por suas decisões, para que você 
tenha forças de cumprir cada uma delas, e outras que você tenha que decidir além destas.  
 

Quarta-feira: Novo lar, Novas Prioridades. 
 “Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde 
Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não 
nas coisas terrenas.”. (Colossenses 3.1-2).  
1) Entendendo: Você já parou para pensar no Céu? Já imaginou uma cidade com 2.200 km de 
comprimento, largura e altura. Rua de ouro puro e portas de uma única pérola. Iluminada pela 
glória de Deus. O local do trono de Deus e do Cordeiro; sem morte, sem tristeza, sem choro 
nem dor. O Céu é mesmo um lugar maravilhoso! Porém, muitos não parecem desejar essa Nova 
Morada. Infelizmente muitos filhos de Deus estão focalizados em coisas passageiras e 



desperdiçam suas vidas com negócios terrenos, sem valor eterno. É claro que até essa data tão 
esperada temos que ter um lugar para morar, roupa, comida, educação e até um pouco de lazer e 
conforto, porém o mau uso dessas coisas nos faz esquecer que nossa residência real não é aqui. 
Muitos estão confortáveis e apegados a tudo aqui na terra e ignoram o fato que estamos apenas 
de passagem, somos peregrinos. 2) Memorizando: Não prossiga sem decorar Colossenses 3.1-
2. 3) Tirando a Lição: Leia 1 Coríntios 3.11-15 e responda em seu caderno: a) O que significa 
“construir sobre o alicerce que é Jesus”? b) Qual a diferença entre construir com ouro e com 
palha? c) Quando Deus provará com fogo a obra de cada um? d) O que receberá quem tiver 
construído sua vida com ouro? e) Quem só tiver palha na sua vida perderá a salvação? f) Você 
tem construído na sua vida obras eternas ou apenas coisas perecíveis? Leia para entender mais: 
2 Timóteo 2.4; 1Pedro 2.11-12; 1Pedro 4.7; Apocalipse 22.12. Reflita: Conta-se que um 
empresário americano, buscando orientação para aumentar seus lucros, foi à cidade do Cairo, 
no Egito, procurar um famoso sábio. Chegando lá, ficou surpreso ao ver que o sábio morava 
num quartinho muito simples com alguns livros. As únicas peças de mobília eram uma cama, 
uma mesa e um banco. – “Onde estão seus móveis?” - perguntou o empresário. E o sábio, bem 
depressa, perguntou também: - “E onde estão os seus?” – “Os meus!?” - surpreendeu-se o 
negociante – “Senhor, eu estou só de passagem aqui!” e calmamente o sábio concluiu: - “Eu 
também!”. Se lembrássemos diariamente que somos peregrinos aqui na terra, nossas prioridades 
seriam as coisas eternas. Se este fosse o último dia da sua vida, isso não mudaria suas 
prioridades? Ouça o que o Espírito Santo está falando ao seu coração: “Cuidado, irmãos, para 
que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao 
contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama “hoje”, 
de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado” (Hebreus 3.12-13). 
4) Decidindo: Você gosta de matemática? Vamos calcular sua prioridade a Deus? Sabendo que 
todos nós possuímos 1.440 minutos por dia (24 h), quantos cristãos realmente dedicam pelo 
menos 10% desse tempo diário com Deus? Você utiliza aproximadamente 2 horas e meia por 
dia (150 min) para fazer as coisas eternas: meditar, orar, evangelizar, amar o próximo.....ou seu 
tempo está restrito aos 20 minutos da meditação? Qual é a porcentagem da sua prioridade de 
tempo para com Deus? ( ) Decido visualizar as coisas eternas por meio desta atitude: 
............................... (  ) Decido este mês não pedir oração por coisas materiais, mas somente por 
alvos espirituais ( ) Decido levar dois amigos a igreja ............. e ........... ( ) Decido priorizar meu 
tempo a Deus da seguinte forma: ........................... 5) Compartilhando com Deus: Ore 
apresentando suas decisões a Deus.  
 

Quinta-feira: Nova paixão: A Palavra de Deus. 
“Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio 
dele cresçam para a salvação.”. (1 Pedro 2.2 )  
1) Entendendo: O que significa desejar de coração alguma coisa? O que é o leite espiritual? Por 
que esse leite é puro? Qual o resultado dessa alimentação espiritual? O que acontece com alguém 
que não se alimenta física ou espiritualmente? 2) Memorizando: Decore o verso de hoje!  
3) Tirando a lição: Você já percebeu que Deus não coloca na Bíblia mandamentos óbvios? 
Exemplo: “respire sempre”, “coma alimentos e não objetos”, “durma diariamente”. Isso são 
coisas naturais da existência humana. Sendo assim, esse verso não é uma ordem para um bebê 
desejar leite, mas para todos os cristãos desejarem com a mesma intensidade, urgência e paixão a 
Palavra de Deus. O leite materno é o alimento completo, não precisa completar com água. A 
Bíblia também não precisa de outros livros! No leite materno o bebê encontra todos os nutrientes 
e já vem na temperatura certa. A Bíblia também supre todas as nossas necessidades! O bebê 
necessita comer todos os dias, e várias vezes por dia. Já o filho de Deus deve meditar (ruminar) 
na Bíblia o dia todo. Ou seja, tanto para o bebê como para o cristão, ter o genuíno leite é uma 
questão de vida ou morte. Leia para aprender mais: Salmos 1.1-2; Provérbios 30.5; Eclesiastes 
12.13; Romanos 7.22. É impressionante como o ser humano tem a necessidade de medir as 
coisas. Somente em língua portuguesa são registradas mais de 950 palavras terminadas em 
“metro” como termômetro, velocímetro, barômetro, e muitos outros. Contudo, não foi o homem 
quem inventou a maneira de medir o amor, e sim Deus. O Senhor primeiramente mediu o seu 



amor por nós (João 3:16 e Efésios 3.16-19) e depois ensinou-nos a medir o nosso amor por Ele 
(João 14.21 e 1 João 5.3). Então, em uma escala de 0 a 10, quanto Deus ama você? ... Igualmente 
de 0 a 10, quanto você está amando a Deus (se dedicando a Sua Palavra)? ... Se a sua nota estiver 
abaixo da esperada por Deus, o Senhor tem um recado para você, leia Apocalipse 2.4-5. Se o 
amor de Deus excede o nosso entendimento, nosso amor pelas Escrituras também deve ter a 
mesma proporção. Volte à paixão do bebê pelo leite, volte a ter o primeiro amor por Deus! 
4)Decidindo:(  ) Decido meditar todos os dias na seguinte hora ......( ) Decido retornar ao 1º 
amor com a seguinte atitude..................... 5) Compartilhando: Ore, entregando suas decisões a 
Deus e Cumpra o que você decidiu!  
 

Sexta-feira: Nova família: Irmãos pela fé. 
Leia: “E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não 
desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, 
especialmente aos da família da fé.”. (Gálatas 6:9-10).  
1)Entendendo: Como alguém pode cansar e desanimar de fazer o bem? Quando será o tempo 
que colheremos a plantação de bondade? O que significa “enquanto temos oportunidade”? 
Quando encerrará a oportunidade de fazer o bem? Para quem temos que fazer o bem? Ao 
receber a Jesus como Senhor das nossas vidas, nos tornamos filhos de Deus (João 1:12). Nós 
recebemos um Novo Nome celestial. Já imaginou o que isso quer dizer? O Todo-Poderoso 
poderia nos receber em Seu Reino como: escravos, servos, serviçais, empregados, estrangeiros, 
colegas, vizinhos ou “agregados”. Contudo, Ele nos fez filhos! Ele nos deu uma genética 
espiritual! Um nome espiritual! (Aprofunde-se: 1 João 3.1; Hebreus 12.5-8). Ele nos adotou e 
fez-nos filhos legítimos. Sua disciplina em nossa vida é prova disso. Deus nos transformou em 
Sua família. Esse grupo familiar de amor, incentivo e apoio chama-se Igreja. 2) Memorizando: 
Não prossiga sem gravar o verso de hoje! 3) Tirando a lição: É importante notar que igreja não 
é um local, mas uma comunidade de pessoas salvas por Cristo para cumprir uma função na 
terra. Identifique essa função e responda (leia Hebreus 10.24-25): O papel da igreja é 
incentivarmos uns aos outros ao .............. e às ............... Deus sabe que nos últimos dias é cada 
vez mais difícil amar ao próximo, pois devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriou 
(Mateus 24.6-12). Inclusive, a falta de amor pela família é outro sinal que o fim dos tempos está 
próximo (2 Timóteo 3.1-4). Porém, é na família chamada Igreja que temos a oportunidade de 
amar e fazer essas boas obras. Na sua igreja, há pessoas com necessidade? Alguém 
desempregado? Com a geladeira queimada? Deus está lembrando você de alguém agora? Nossa 
marca é o amor. Quem não ama seu irmão também não pode amar a Deus. Reflita: Certo dia, 
num terminal rodoviário, uma garota vendia maçãs-do-amor em uma banqueta. Devido ao 
empurra-empurra para pegar o ônibus, alguém esbarrou e derrubou o tabuleiro com as maças, 
espalhando-as pelo chão. Muitos passavam pelo local, mas somente um homem parou e ajudou 
a pequena vendedora. Ao começar a recolher as frutas, ele percebeu que a jovem vendedora era 
cega. Gentilmente ajudou-a a levantar o tabuleiro. Ao verificar que várias de suas maçãs se 
estragaram com a queda a menina apreensiva desabafa: - “minha mãe vai ficar muito triste”. -
“Não se preocupe minha querida, disse-lhe o homem, eu pago as maças que se estragaram”. 
Pagou-a e despediu-se, mas antes que ele pudesse ir embora ela o chamou e perguntou: “Moço, 
você é Jesus?” e ele respondeu: “Não querida, mas sou amigo Dele”. Nosso amor faz Deus 
visível ao mundo 4) Decidindo: (  ) Decido dar um pouco da minha vida fazendo o seguinte 
serviço:............. para  .................( ) Decido dar um presente para o irmão(ã)..............como 
agradecimento de sua amizade. (  ) Decido fazer uma atitude de amor com a minha família 
terrena................. 5) Compartilhando: Ore apresentando suas decisões a Deus e lembre-se de 
orar pelos seus irmãos presos e perseguidos como se você estivesse com eles. Isso é amor 
também. Parabéns! Você cumpriu sua decisão de meditar todos os dias. Deus te abençoe! 
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