
 
 

Segunda-feira: Autoconfrontação 
➔ “Saiba, porém, que nos últimos dias haverá momentos difíceis. Os homens serão 
egoístas, gananciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos.”     
(II Timóteo 3:1-2)  
➔ Autoconfrontação? Não seria apenas uma outra maneira para dizer “autocondenação”? 
Em lugar de confrontar a mim mesmo, eu não deveria estar edificando a mim mesmo? Eu 
não deveria evitar tudo quanto possa diminuir minha autoestima ou autoimagem? Não devo 
aprender a amar a mim mesmo antes de amar o meu próximo? Perguntas como estas nos 
mostram o fato de que muitas pessoas estão seguindo um ensinamento falso que tem estado 
presente entre nós desde o início dos tempos, mas que está alcançando uma popularidade 
sem precedentes nas igrejas de hoje. Trata-se da “doutrina” da exaltação e satisfação do 
EU, que vai desde “fogueiras santas” a “portais do amor”. Isso é um entendimento errôneo 
do relacionamento do homem com Deus, não é bíblica e o que é pior: impede o 
crescimento espiritual. ➔Leia para aprender mais: A satisfação e exaltação do EU tem 
tido sempre conseqüências devastadoras. A ênfase no EU foi a origem da queda de Satanás 
(Isaías 14:13-14) e estava também no âmago da primeira tentação do homem (Genesis 3:1-
6). Exaltação e satisfação do EU alcançarão o seu auge nos últimos tempos quando, 
conforme a Bíblia prediz, os homens serão amantes de si mesmos (II Timoteo 3:1-2). 
➔Reflita: É comum ao homem se defender ao ser confrontado, mesmo que por ele 
próprio. É comum arranjar desculpas pelo modo como age e por suas atitudes de maneira 
geral. Mas neste momento convido você a se “desarmar” totalmente e ser bastante honesto. 
Assim como você sabe a respeito de suas qualidades, você sabe também das suas falhas de 
caráter. Tire uns 5 minutos agora para reflexão. Pense no seu dia a dia, como você trata as 
pessoas, como você reage a situações de tentação (de imoralidade, de poder roubar algo 
sem ninguém ver, prejudicar alguém na empresa para se dar bem, comer além do 
necessário, “comentar” a respeito de alguém - faça as adaptações necessárias a sua 
realidade). Ore ao Senhor e peça que Ele traga à sua memória onde, quando e por que o seu 
EU está imperando; espere a ação do Espírito. Leve o tempo que for necessário, pois é a 
partir deste passo que vamos às mudanças. ➔Decisão: Eu não sei o que o Espírito Santo 
acusou em você, mas é da vontade de Deus que você mude de maneira prática, por isso 
sugiro que você escolha primeiro aquilo que for mais fácil mudar (o ideal é esse: do mais 
fácil ao mais difícil). Compartilhe as suas decisões com alguém espiritual, que ama você e 
que por isso vai te cobrar (é fundamental que você tenha alguém espiritual que conheça 
todos os seus "podres"). ➔Decore o versículo de hoje. Não passe para o próximo passo 
sem que tenha terminado este. ➔Ore a Deus, se humilhe em sua presença, e peça perdão 
pelo seu EU estar maior do que deveria. 

Terça-feira: Mais autoconfrontação 

➔ “Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre! 
Amém.” (Romanos 11:36) 
➔ Continuando o assunto de ontem, ao invés de agradar ou exaltar a si mesmo, a Bíblia 
diz que você deve examinar (ou confrontar) a si mesmo e se humilhar (Mateus 23:12;               
I Coríntios 11:31) porque o seu coração é enganoso e corrupto (Jeremias 17:9). A 
autoconfrontação deve prosseguir ao longo da sua caminhada cristã se você deseja evitar a 
hipocrisia de julgar as falhas dos outros sem antes examinar a sua vida de modo bíblico 
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(Mateus 7:1-5). E ainda mais importante, a autoconfrontação deve ser feita de acordo com 
a Palavra de Deus. Nem sempre será fácil confrontar a si mesmo nos moldes bíblicos e, às 
vezes, será uma experiência penosa. Mas não desanime e nem se desespere, pois eu tenho 
ótimas notícias para você: Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que sozinho o homem não 
conseguiria e então nos deu um presentão! O Espírito Santo, o Auxiliador, que vai ajudá-lo 
(João 16:13-14) a encarar as suas falhas de caráter, seus pecados. Ele vai confortá-lo, 
ensiná-lo e guiá-lo a toda verdade para que sua tristeza se transforme em riso permanente 
(João 14:16, 15:11) ➔Decisão (  ) Decido dar mais atenção à voz do Espírito. (  ) Decido 
mudar de atitude quando o Espírito acusar algo. (  ) Decido compartilhar esta meditação e 
principalmente minhas decisões com a mesma pessoa de ontem. (  ) Outra decisão:  
_______________________________________________________________________ 
➔Decore o versículo de hoje e revise o de ontem. Não seja negligente neste passo, é 
fundamental que o seu “arquivo espiritual” esteja sempre recebendo mais “documentos”. 
➔Ore a Deus e agradeça, antes de tudo, por você ser portador deste Espírito maravilhoso 
e peça perdão por não dar o valor necessário a Ele. 

 
Quarta-feira: O Espírito Santo 

➔ “(...) o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o 
conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês.”  
(João 14:17) 
 ➔ O Espírito Santo é plenamente divino, considerado em igualdade com Deus Pai e Jesus 
Cristo o Filho (Mateus 28:19; Atos 5:3-4; 16:6-7). Mas, porque então não damos o valor 
necessário como: ouvir a sua voz e não atender? Porque não decoramos os versículos 
direito e muito menos revisamos meditações passadas (principalmente aquelas que falaram 
ao coração)? É por estas e por outras que, depois das meditações anteriores nada melhor do 
que falar sobre quem irá nos moldar cada vez mais à imagem de Cristo. 
➔ Vamos agora ver na prática a ação do Espírito em nossas vidas:  

1. É o poder regenerador para o seu novo nascimento espiritual. (João 3:5-8) 
2. É penhor da sua herança, que vai se completar quando encontrarmos o Senhor face 

a face. (II Coríntios 5:5; I João 3:2) 
3. Santifica-o (separa-o para ser usado e o molda à imagem de Jesus). (II 

Tessalonicenses 2:13; I Pedro 1:2) 
4. Lava-o (limpa do pecado) e o justifica (declara justo). (I Coríntios 6:11) 
5. Unge-o para que possa discernir entre verdade e falsidade. (I João 2:18-27) 
6. Fornece orientação: Revelando a mente de Deus, ensinando e trazendo à lembrança 

as palavras de Cristo. (João 14:26) 
7. Ajuda-o na oração. (Romanos 8:26-27) 
8. Encoraja-o: Dando esperança e intercedendo por você. (Romanos 5:3-5; 15:13) 
9. Capacita-o para proclamar o Senhorio de Jesus e falar com eficácia em tempo de 

tribulação e perseguição. (Marcos 13:11) 
10. Capacita com força e poder para não satisfazer os desejos da carne. (Gálatas 5:16) 
11. Concede Dom Espiritual (ou Dons), equipando-o para o ministério.                        

(I Coríntios.12:7-11) 
12. Auxilia na Adoração. (Filipenses 3:3) 

➔ Eu gostaria de encerrar este assunto falando sobre o entristecer ou o apagar do Espírito. 
Efésios 4:30 diz: “Não entristeçam o Espírito Santo, com que Deus marcou vocês para 
o dia da libertação.” Peço a você neste momento que relembre e reflita sobre o dia da sua 
decisão ao lado de Cristo, você lembra qual foi a mensagem ou o método usado para 
evangelizá-lo? Lembra qual foi a pessoa ou o pastor que deu a mensagem? Lembra o que 
você sentiu ao se levantar no meio de todo mundo e ir lá à frente? Só de lembrar destas 



coisas você não está sentindo uma sensação gostosa, de que naquele dia algo novo 
aconteceu? Lembra da fome e sede da Palavra? Você era capaz de passar horas lendo sua 
Bíblia “novinha”. Não faltava uma aula da classe de crescimento? E o amor então? O 
sentimento de pertencer de verdade a família de Deus? Lembra disso? Pois saiba que tudo 
isso foi obra do Espírito. E agora eu pergunto como anda a sua fome e sede? Quanto tempo 
você tem reservado para Deus durante o seu dia? Como anda o seu desempenho e 
empolgação a cada matéria do Senib? São perguntas como estas que nos fazem perceber o 
grau de importância que estamos dando ao Espírito Santo que habita em nós. Não 
entristeçam ou apaguem o Espírito! ➔Decisão: Releia a lista sobre a atuação do Espírito e 
mude onde você o estiver entristecendo. ➔Decore o versículo de hoje e revise os dos dias 
anteriores. ➔ Ore a Deus, converse com Ele sobre como você o ama e quer se parecer 
mais com Ele. 
 

Quinta-feira: Sucesso não acontece, se conquista. 
➔ “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da 
sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12:2)  
➔Foi muito importante a meditação anterior porque a partir de agora vamos ver princípios 
que irão nos fazer mudar biblicamente. Como vimos ontem, Deus nos capacita para dar o 
primeiro passo necessário em direção a uma mudança permanente baseada em um 
princípio: corresponder ao amor que Ele demonstrou por você em Cristo Jesus. (João 1:12; 
Romanos 5:8). O plano de Deus para que você mude biblicamente está centrado em Jesus. 
O padrão de Deus é a perfeição (Mateus 5:48), mas você não pode alcançá-la com esforço 
próprio. Pela fé, com coração sincero e arrependido, demonstre o seu compromisso com 
Ele, sendo obediente à sua Palavra. Você precisa entender que o caminho do homem para 
solucionar problemas afasta-se das soluções de Deus. Em sua busca para encontrar uma 
vida plena de satisfação, alegria, paz, você precisa saber a diferença entre o caminho do 
homem e o caminho de Deus. A diferença principal está no fato de que o caminho do 
homem é orientado para o EU: a velha natureza (Romanos 6:6; Efésios 4:22). O caminho 
de Deus é: 1-Regenerá-lo e mudá-lo; 2-Capacitá-lo e fortalecê-lo na medida que você negar 
a si mesmo e seguir a Jesus (Lucas 9:23-24), deixando de lado as práticas da velha 
natureza. O plano de Deus, opondo-se às ideologias que focalizam o EU, estabelece a sua 
verdadeira posição em Cristo e providencia para que você seja: 1-Filho e herdeiro de Deus 
(Romanos 8:14-17); 2-Cidadão do céu (Filipenses 3:20) abençoado com toda sorte de 
bênçãos espirituais (Efésios 1:3) e completo em Cristo Jesus (Colossenses 2:9-10);  
3- Embaixador de Cristo (II Coríntios 5:20); 4- Uma criatura que participa da natureza 
divina de Deus (II Pedro 1:4); 5-Transformado pela renovação da sua mente (Romanos 
12:2), levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo (II Coríntios 10:5); 6-
Repleto de sua paz (João 16:33) e alegria (João 15:11); 7- Capacitado para praticar o amor 
bíblico, provando assim ser um discípulo de Cristo (João 13:35). ➔ É importante se ter em 
mente também o plano de Satanás, que é mantê-lo orientado para agradar, gratificar, exaltar 
e estimar a si mesmo. Nunca se esqueça que ele é seu pior inimigo, quer-lhe na lama, sendo 
só mais um crente infrutífero e "esquenta banco'. ➔ Acho que você já pôde perceber que 
ter uma vida bem-sucedida não acontece como um passe de mágica. A santificação não 
acontece com uma "oração forte", como muitos pregam por aí. É resultado direto de uma 
vida em harmonia com os princípios de vida apresentados na Bíblia. ➔Decisões: (  ) 
Decido viver uma vida em harmonia com o Espírito. (  ) Decido me dedicar mais a tudo o 
que for relacionado ao meu aprendizado das Escrituras (Senib, GA, oração e meditação). 
➔Decore o verso de hoje. ➔ Ore a Deus e abra seu coração para que Ele o examine. 
 



Sexta-feira: Vida bem-sucedida 
➔ "Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que 
me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele”.  
(João 14:21) 
➔Vamos hoje esmiuçar Mateus 5 (leia do versículo 1 ao 12), que fala sobre as bem-
aventuranças. Veremos os resultados de quem as pratica, mas também veremos as 
consequências de quem as deixa de praticar. 1- Pobre de Espírito: alguém que se 
submeteu voluntariamente e pela fé colocou Cristo em primeiro lugar. A consequência da 
violação: separação de Deus, espírito crítico/orgulho. E os resultados: a vida eterna, 
atitudes maduras na compreensão de si mesmo do ponto de vista de Deus. 2- Manso: 
alguém que fez a entrega do direito de propriedade de todos os seus bens (não só materiais) 
e os considera um empréstimo temporário de Deus. A consequência da violação: Espírito 
obstinado e rebelde, espírito de ansiedade e irritação (I Samuel 15:23). E os resultados: 
Poder para viver sobrenaturalmente pela fé, capacidade para se aproximar das promessas 
de Deus, vitória sobre a ira e a preocupação. 3- Misericordioso: alguém que tem simpatia, 
evidencia o amor e perdoa sinceramente aos que o ofendem. A consequência da violação: 
Espírito ferido e uma raiz de amargura (Provérbios 18:14). E os resultados: o poder para 
compreender o amor de Deus e a liberdade para comunicá-lo. 4- Limpo de Coração: 
Aquele que permite que o Espírito Santo controle suas atividades mentais, emocionais e 
físicas. A consequência da violação: Pensamentos impuros, sensualidade, desejos 
incontroláveis (Romanos 1:28). E os resultados: Domínio próprio espiritual, mental e 
físico, e a apreciação da vida do ponto de vista de Deus. 5- Pacificador: alguém que se 
dispõe a admitir que esteja errado e perde perdão a todo aquele que o ofendeu, e que de 
uma forma geral promove a paz entre as pessoas com quem convive. A consequência da 
violação: uma atitude crítica (Romanos 2:1), culpa e/ou angústia interior (Romanos 7:15-
17). E os resultados: revela o amor cristão genuíno, alcança paz interior, tem consciência 
livre de culpa, assume responsabilidade por seus pensamentos e condutas. 6- Faminto e 
Sedento de Justiça: aquele que deseja agradar ao Senhor a ponto do seu alvo ser o de 
tornar cada princípio das Escrituras uma parte natural de sua vida. A consequência da 
violação é um vazio ou um vácuo e uma atitude de desinteresse espiritual (I Coríntios 3:1-
2). E os resultados: alegria crescente, espírito satisfeito, crescimento espiritual constante. 
7- Pesaroso/aflito: aquele que deseja agradar ao Senhor; independente de seus problemas e 
dificuldades busca o conhecer de Deus e somente nele se refugia. A consequência da 
violação: é uma falta de visão (Provérbios 29:18), insensibilidade, espírito frívolo 
(superficial, sem seriedade), orações sem respostas (Tiago 4:2,3). E os resultados: uma 
vida com propósito, capacidade criativa, resultados sobrenaturais pela oração. 8-
Perseguidos por causa da justiça: aquele que não receia partilhar sua fé e suas convicções 
com outros; é consciente do fato de que poderá ser rejeitado por ter Jesus como Senhor de 
sua vida (entrevistas de emprego, escola, família...), ou até mesmo condenado à morte. A 
conseqüência da violação é um espírito de medo (2 Timóteo 1:7,8). E os resultados: 
ousadia no testemunho e um galardão especial no céu. Ufa! Depois de tanta informação só 
nos resta ir às decisões: ➔ Decido: (  ) Revisar esta lista e ver onde estou sendo falho(a) e 
fazer mudanças práticas. (   )  Fazer uma espécie de cartaz com esta lista para que eu esteja 
sempre me auto examinando. (   ) Outra decisão: ________________________________ 
➔Decore o versículo de hoje sem esquecer de revisar os outros. ➔Ore ao Senhor e 
compartilhe com Ele suas decisões.  
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