
 
 
 
 
 
 
 

Segunda-feira: “Sê perfeito em tudo o que fizeres” 
 Leia em voz alta: “Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não 
para os homens." (Colossenses 3.23 NVI) 
 Responda: “Tudo o que fizerem” está relacionado à: (  ) tudo o que fazemos na igreja (  )tudo o 
que fazemos em todas as áreas de nossa vida ///// Devemos fazer todas as coisas como se 
estivéssemos fazendo pra quem?........................................................................................................  
 Leia atentamente: "O slogan: “Sê perfeito em tudo o que fizeres” é um resumo lógico do 
versículo acima. Aqueles que procuram fazer as coisas bem-feitas não poupam esforços. Neste 
mundo competitivo, para frente, sempre para a frente irão os competentes e esforçados; fora, sempre 
fora irão os ineficientes e relaxados. O que tem que ser feito, merece ser bem feito. Ninguém 
confiaria sua vida a um cirurgião que não se preocupa muito em seguir todos os procedimentos. Se 
fazemos qualquer coisa malfeita, podemos até colocar em risco a vida de uma pessoa. Isto é verdade 
tanto no caso do fabricante de paraquedas como o de drogas medicinais, e em escala maior ou menor 
no caso de todas as atividades, inclusive as pequenas coisas como lavar louça, varrer a casa. Na obra 
de Deus principalmente. Tudo o que for entregue nas nossas mãos devemos fazer o melhor possível. 
Responda: Leia Colossenses 3.17 e responda: Segundo o versículo, tudo devemos fazer ou dizer 
em nome de quem?..................... Leia também: “Sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de 
vocês” (Mateus 5.48): Esta afirmação espantosa expressa o ideal de Deus para com Seus filhos. Ele, 
que é absolutamente perfeito, espera uma perfeição relativa de cada um de nós. Ninguém, que se une 
a Deus, deixará de receber ajuda divina para atingir o caráter que Deus quer. Poderia, Aquele que é 
perfeito propor algo menos que a perfeição (amadurecimento) para a vida de suas criaturas? 
Perfeição aos olhos de Deus é fazer o nosso melhor e não isento de erros. Deus faz as coisas bem 
feitas e nós não devemos  nos  contentar  com  menos  que  isso, mesmo que não sejamos capazes do 
perfeito absoluto, Deus já se agrada do nosso melhor. Você tem feito o seu melhor para Deus?  Para 
enriquecer sua meditação leia: Mateus 20.25-28 e Mateus 25.14-30  Leia refletindo: Uma atriz 
desempenhava pela centésima vez o seu papel numa peça moderna, da qual o público andava um 
pouco enjoado. Lá estava o autor, num camarote, mas o teatro estava quase vazio. Apesar disso, a 
atriz representou magnificamente e com tal convicção, que o autor veio depois felicitá-la pela sua 
coragem. "Se houvesse apenas uma pessoa interessada pela peça", retrucou ela, "o meu dever seria, 
não obstante, fazer quanto estivesse em mim, pois no mínimo, eu representaria para mim mesma, 
para contentar a minha consciência."  Escreva agora em seu caderno 5 coisas que você faz para 
Deus (na igreja – Ex: uma tarefa no ministério) e 10 coisas que você faz para as pessoas (no 
trabalho, casa ou escola - Ex: limpar o quintal, ajudar um familiar, cumprir algo que o seu chefe 
mandou) e analise uma a uma observando se você está fazendo como se fosse para Jesus. Pergunte: 
estou fazendo como para Jesus? De coração? Não faça esta parte da meditação que qualquer jeito, dê 
o seu melhor. Decida: Agora, desta lista que você fez, decida dar o melhor de si em pelo menos 
duas tarefas de cada. Fazer o seu melhor é dedicar-se totalmente à realização da tarefa, não 
importando problemas, imprevistos, etc. Escreva as decisões, pois isto será um documento válido 
para Deus.  Faça uma oração agora, séria e consciente, sobre o tema da meditação. Peça para que 
Deus lhe incomode quando você estiver fazendo menos do que Ele merece. Peça para que você 
sempre saiba qual é o melhor que Deus quer. Peça forças na luta contra a preguiça. Peça para dar o 
melhor de si nesta semana de meditação.Decore Colossenses 3.23. Comece agora, não deixe pra 
depois! Deus tudo vê! 

Terça-feira – Faça bem o seu trabalho!  
 Leia:" Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a 
maioria e merece estar na companhia de reis" (Provérbios 22.29 NTLH) 
 Responda: Diga o nome de uma pessoa que você conhece que faz bem o seu trabalho?. ............... 
Onde ele merece estar?............................. No momento você está merecendo isto também?................ 
Você faz bem tudo o que lhe é entregue?................................................................................................ 
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Reflita: "Certa vez, um poderoso califa ampliou seu palácio e, para enfeitá-lo, queria os melhores 
tapetes. Havia dois tecelões famosos no país, mas os conselheiros não podiam decidir qual deles era 
o melhor. “Mande-os chamar e decidirei por mim mesmo” - declarou o califa. Ambos receberam a 
encomenda de um mesmo tipo de tapete. Tempos depois apareceu o primeiro. “É isto o melhor que 
pode fazer?”  - Perguntou o califa. “Vosso humilde servo não ousaria colocar perante V. Majestade 
nada menos. É o melhor, nem há ninguém na terra capaz de tecer com maior perfeição.” Veio o 
segundo e respondeu desta forma à mesma pergunta: “Ah, se a verdade deve ser dita, confesso que 
não, porque embora tenha seguido minha profissão por cinquenta anos, com cada tapete tenho 
adquirido maior habilidade e aprendo como meu trabalho pode ser feito ainda melhor da vez 
seguinte. Assim meu próximo tapete será melhor.” Quem você acha que o califa contratou? Leia os 
seguintes versículos e escreva o que entendeu: 
Provérbios 10.4: .................................................................................................................................. 
Provérbios 12.24: .............................................................................................................................. 
Leia: Não nos resta dúvida em afirmar que o cristão deve ter escrito em seu caráter o ideal de sempre 
fazer as coisas da melhor forma possível. Não é cômodo agir assim, pois é mais fácil ao ser humano 
“esconder o lixo debaixo do tapete”. Não podemos nos contentar em fazer as coisas pela metade e 
nem deixar para fazer depois o que podemos fazer agora. Pense agora no que você tem aprendido 
ontem e hoje, será que você está fazendo as coisas como Deus quer? Preencha os espaços conforme 
você agiu na última vez que aconteceram os fatos: (1) Dei meu melhor (2) Fui um pouco devagar: (  
) Quando meu líder me pediu para fazer algo.  (  ) Quando exerci minha função em meu ministério. (  
)  Quando fiz minhas tarefas domésticas. (  ) Quando ajudei alguém na minha família a fazer um 
serviço. (  ) Quando ajudei alguém na igreja. (  ) Quanto à limpeza e organização da igreja.  Leia 
refletindo: Decorrente de profunda depressão econômica, Joel Prince estava desempregado depois 
de terminar seu curso de arquitetura e descobrira agora que o mundo não precisava de arquitetos. 
Joel não desanimou e enfim, conseguiu numa pedreira o trabalho de cortar pedras, e resolveu pôr no 
seu novo ofício o mesmo empenho que colocava em seus projetos. Sua meticulosidade, porém, 
acabou irritando o capataz. Certo dia recebeu um bilhete, dizendo que seus serviços não eram mais 
necessários na pedreira e, no escritório, perguntaram-lhe a respeito de seu método de trabalho. Ele 
respondeu: “Sinto prazer em saber que as pedras que corto são bem cortadas, por isso sou meticuloso 
em meu trabalho, quero sempre fazer os melhores cortes possíveis” Sorrindo, o presidente da firma 
disse a seu filho: “Acho que não podemos mais usar este homem na pedreira; mas tenho a certeza de 
que lhe podemos arrumar uma posição de arquiteto”. Anos mais tarde, um templo maravilhoso se 
ergueu naquela cidade e na pedra angular se lia: “Dos cidadãos desta cidade e dos seus colegas de 
trabalho, um tributo a Joel Prince, o Arquiteto que sempre fazia o seu melhor”. Analise e decida: 
Pense agora a respeito das meditações de ontem e de hoje, você está procurando fazer o seu melhor? 
Tenho certeza que Deus está lhe mostrando agora onde você pode melhorar, tanto no serviço da 
igreja quanto na vida cotidiana. Escreva agora em seu caderno as decisões que se fazem necessárias, 
lembre-se, se Deus mostrou que você deve mudar, mude. (  ) Escrevi minhas decisões num caderno. 
 Decore Provérbios 22.29.  Ore para que você seja perfeito em tudo o que fizer, fazendo sempre 
o seu melhor, como se estivesse fazendo para o Teu Senhor Jesus. 
 

Quarta-feira: O melhor na Obra!  
Leia: " Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor!" (Jeremias 48.10a NVI) 
Leia atentamente: O contexto deste versículo soa, à primeira vista, um pouco estranho para o 
cristianismo de hoje, mas podemos extrair riquíssimos princípios para nossas vidas. Deus estava 
falando, através de Jeremias, a respeito do que o povo de Israel deveria fazer com o povo de Moabe. 
Deus iria castigar aquele povo e mandou que os israelitas fizessem o que tinham de fazer, bem feito. 
Assim, como o povo de Israel, hoje vivemos em guerras, só que agora elas são espirituais, e 
devemos fazer bem feito tudo o que Deus manda. Deus não muda. Percebemos que Ele gosta que o 
seu povo se empenhe em fazer a sua vontade, que tenha coragem e que não faça relaxadamente. 
Você conhece alguém que é relaxado na obra de Deus? É você? Como você descreveria alguém 
relaxado na obra divina? (no caderno) Leia: Mateus 6.24a; 24.45-51; Provérbios 18.9;  
Responda: Qual a nota que Jesus daria para a sua dedicação no seu trabalho na igreja?............ Qual o 
seu ministério em sua igreja?......................................... Se estás apenas como um esquenta banco, 
reflita bem pois DEUS QUER QUE VOCÊ TRABALHE NA OBRA DELE E QUER QUE SEJA 
BEM FEITO! Se você já está trabalhando em um ministério, uma boa dica seria perguntar a seu 



líder, de vez em quando, se você está fazendo bem o seu trabalho e se poderia melhorar em algo.  
Assiduidade   e   pontualidade   são características de quem leva o trabalho de Deus a sério.   Você 
tem faltado ou chegado atrasado(a) nas reuniões de seu ministério?......... E no Domingo à 
noite?.......... Em todo bom exército os soldados cumprem bem as ordens dos seus superiores. Você 
tem cumprido bem, sem reclamar os requisitos dos seus ministérios?............ Você têm sido um(a) 
soldado(a) relaxado(a)?....................................................  
Leia refletindo: Certa vez o grande violinista chamado Paganini tocava em um concerto. Breves e 
semibreves, fusas e semifusas, colcheias e semicolcheias pareciam ter asas e voar com o toque 
daqueles dedos encantados. De repente, um som estranho interrompe o devaneio da plateia. Uma das 
cordas do violino de Paganini arrebenta. O maestro parou. A orquestra parou. O público parou. Mas 
ele não parou. Olhando para sua partitura, ele continua a tirar sons deliciosos de um violino com 
problemas. O maestro e a orquestra, empolgados, voltam a tocar. Mal o público se acalmou quando, 
de repente, um outro som perturbador derruba a atenção dos assistentes. Uma outra corda do violino 
de Paganini se rompe. O maestro parou de novo. A orquestra parou de novo. Mas como se nada 
tivesse acontecido, Paganini esqueceu as dificuldades e avançou tirando sons do impossível. O 
maestro e a orquestra, impressionados voltaram a tocar. Mas uma terceira corda do violino de 
Paganini se quebrou. Como se fosse um contorcionista musical, ele tira todos os sons da única corda 
que sobrara daquele violino destruído. Nenhuma nota foi esquecida. O maestro empolgado se anima. 
A orquestra se motiva. O público parte do silêncio para a euforia, da inércia para o delírio. Paganini 
atinge a glória.  Decida: (  ) Tudo o que eu for fazer  esta semana vou fazer como se fosse para 
Jesus. (  ) Na minha próxima tarefa na igreja procurarei fazer o meu melhor. (  )Vou perguntar aos 
meus líderes ou às pessoas que me conhecem bem se estou fazendo a obra relaxadamente.  Ore 
para que tudo que você faça, faça como para Jesus!   Decore Jeremias 48.10a. 
 

 Quinta-feira: Trabalho na medida certa 
 Leia em voz alta: "Melhor é ter um punhado com tranqüilidade do que dois punhados à custa 
de muito esforço e de correr atrás do vento."(Eclesiastes 4.6 NVI)   
Responda: Qual das duas afirmações abaixo definem melhor o versículo acima: (  ) Devemos 
sempre ter o cuidado em nunca pegar trabalho além do que possamos fazer com qualidade, pois se 
temos muitas coisas em nossas mãos e não temos tempo, capacidade, conhecimento, etc., o suficiente 
pra fazer, certamente teremos aflição de espírito. (  )Nunca devemos pegar muito trabalho pois 
somos seres humanos e como tais não somos capazes de encher as duas mãos de trabalho e concluir 
todos eles. Agindo assim estaremos como quem corre atrás do vento.Leia: Se você optou pela 
segunda resposta, infelizmente errou, pois não podemos determinar um padrão de quantidade de 
trabalho para todos os seres humanos. Nós somos diferentes. Deus nos fez assim. Desta forma, 
aquilo que é desgastante para mim pode ser moleza pra você e vice-versa. O certo é que devemos 
fazer, como estamos meditando esta semana, sempre o nosso melhor. Para isso, faz-se necessário 
que analisemos se somos capazes de fazer bem feito tudo aquilo que nos propomos a fazer. Esta é 
uma realidade tanto no trabalho, em casa, escola, quanto na Igreja. Se o nosso problema não é 
preguiça, desorganização ou má administração de tempo, precisamos começar a pensar se não 
estamos assumindo mais responsabilidades do que podemos. E, antes de correr aos seus líderes, 
chefes ou pais, para reclamar do excesso de trabalho analise-se para saber se o problema não é um 
dos citados acima. Lembre-se, só você conhece o seu limite. Não o ultrapasse!  Analise-se e 
responda: Será que você, para mostrar-se aos outros capaz, não estaria pegando mais trabalho do 
que suporta?......... Você tem conseguido levar até o final as tarefas que seus líderes lhe dão?............ 
Você está sendo uma pessoa responsável naquilo que se propôs a fazer? Caso contrário, não seria 
melhor reorganizar-se? Mas não esqueça! Verifique se o problema não é preguiça ou 
desorganização. Às vezes Deus lhe dá aquele trabalho sabendo que você tem capacidade e você não 
está sabendo fazê-lo no tempo e na forma certa. Reflita: Os gerentes de uma editora estão 
tentando descobrir por que ninguém notou que um dos seus empregados estava morto, sentado à sua 
mesa há CINCO DIAS antes que alguém perguntasse se ele estava bem. George Turklebaum, 51 
anos, que trabalhava como verificador de texto em uma firma de Nova Iorque há 30 anos, sofreu um 
ataque cardíaco no andar onde trabalhava (andar aberto, sem divisórias) com outros 23 funcionários. 
Ele morreu segunda-feira, mas ninguém notou até o sábado seguinte pela manhã quando um 
funcionário da limpeza o questionou por que ainda estava trabalhando no final de semana. Seu chefe, 
Elliot Wachiaski disse: "O George era sempre o primeiro cara a chegar todo dia e o último a sair no 



final do expediente, ele estava sempre com as mãos cheias, ninguém achou estranho que ele 
estivesse na mesma posição o tempo todo e não dissesse nada. "Ele estava sempre envolvido no seu 
trabalho e o fazia muito sozinho." A autopsia revelou que ele estava morto há cinco dias depois de 
um ataque cardíaco. Tenha limites na quantidade de trabalho que pega, se não acaba morrendo e 
ninguém nota.  Decida:  Faça uma lista de coisas que você tem que fazer em cada uma das suas 
principais atividades tais como: na família, ministério na igreja, trabalho, escola, etc. Depois 
converse com Deus a respeito disso. Peça para ele lhe mostrar se você está fazendo tudo conforme a 
vontade Dele e se necessário faça decisões de mudança de vida, além da decisão de ser perfeito em 
tudo o que fizer. Faça isso agora, e praticando a meditação, faça bem feito. Você até pode enganar a 
sim mesmo, mas Deus jamais.  Ore por suas decisões e decore Eclesiastes 4.6.  

 
Sexta-feira: Abundantes na obra 

Leia: "Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que tudo o 
que fazem no serviço do senhor, sempre tem proveito."(1Coríntios 15.58 ARC)  
Leia com atenção: Encerrando esta semana de meditações, nada melhor do que esta promessa. 
Tudo o que fazemos para o Senhor é proveitoso, por isso precisamos estar sempre atentos para não 
perder oportunidades. Temos apenas uma vida. Os meses, dias e horas que se passaram não voltam 
mais e você, o que tem feito para o Teu Senhor? Espero que nesta semana você tenha compreendido 
que precisa fazer tudo como se fosse para Jesus, que deve fazer com diligência e sempre fazendo o 
seu melhor, que não deve fazer o trabalho de Deus relaxadamente, que é preciso ter cuidado com a 
quantidade de trabalho que tem nas mãos para que possa sempre fazer bem feito. Além das outras 
preciosidades que aprendemos quando meditamos nas palavras da vida. Leia novamente Mateus 
25.14-30 e responda no caderno: O que aconteceu com o homem que havia recebido 5 mil moedas? 
O que aconteceu com o que recebeu 1 mil? Qual destes você quer ser? Já parou pra pensar se você 
não está enterrando o serviço que Deus deu pra você fazer?............ Como na parábola, Deus dá a 
cada um de nós a quantidade de serviço que somos capazes de fazer bem feito. Então façamos para 
que sejamos tomados como servos fiéis, que são fiéis no muito ou no pouco, sendo perfeitos em tudo 
o que fazemos! Reflita: Londres, 1940, Matthew Sands recebeu um telegrama declarando que o 
filho dele, David, estava desaparecido e considerado morto. Com o coração partido, Sands escreveu 
no verso do telegrama: "Tudo o que tenho e tudo o que sou, entrego-o a Deus para o Seu serviço." 
Pouco depois, a caminho de um compromisso, Sands passou por uma igreja antiga e abandonada e 
observou uma placa que dizia: "Para venda em leilão." Entrou na igreja para orar antes de 
prosseguir, e sentiu-se impressionado a adquiri-la e restaurá-la como casa de culto. Ele sentiu um 
desejo muito grande de entregar toda a sua vida e fazer o seu melhor para aquela obra. Sem que ele o 
soubesse, outro homem, Andres Jelks, também tinha visto a placa e decidira comprar o prédio para 
transformá-lo na "Galeria de Diversões de Andy". No dia do leilão, ambos compareceram. Sands 
havia preparado um documento com um lance formal pela propriedade, mas em seu luto e estado 
mental confuso, entregou o telegrama do Gabinete da Guerra em lugar do lance. O mesmo que 
contava a trágica notícia de seu filho. O leiloeiro leu o telegrama em silêncio, bem como a 
mensagem de Sands dedicando a Deus tudo o que era. Finalmente, quando todos os lances haviam 
sido apresentados, ele anunciou que a igreja tinha sido vendida para Matthew Sands, que havia 
apresentado o lance mais alto. Quando perguntaram o valor, o leiloeiro leu as palavras no verso do 
telegrama. Os presentes concordaram com a decisão do leiloeiro. Deus pede dedicação total. Nada 
menos é aceitável. Que seja essa a natureza de sua e de minha dedicação. Façamos o nosso melhor!  
Isto é amar a Deus!Decida: Faça um decisão de que não enterrará aquilo que Deus deu pra você 
fazer: Eu vou fazer isto bem feito:........................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Ouça a voz do Espírito e decida entrar em um ministério e ou dar o seu melhor para Deus. 
 Ore por suas decisões de toda a semana, revise cada uma delas. (Faça agora) 
 Decore todos os versos. Seja perfeito nisto também! Não esqueça a música: “Faça o melhor! Faça 
o melhor pra Deus! Dedicação. Façamos o nosso melhor!  Isto é amar a Deus! 
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