
 
 

Vamos meditar esta semana em cinco grandes promessas feitas por Jesus e aprender sobre 
as bênçãos que Deus tem para nós, tanto ainda para esta vida quanto para a que há de vir. 
 

Segunda-feira: Deus promete a vitória e suas bênçãos 
 “Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos 
amou.” (Romanos 8:37) - Leia novamente personalizando: em todas as coisas eu sou mais 
que... Entendendo: Para iniciar esta semana, vamos meditar na promessa de Jesus na 
qual seríamos sempre vitoriosos, em tudo. Quando somos filhos de Deus autênticos, em 
todas as situações podemos nos considerar vitoriosos, mesmo quando não estivermos 
entendendo as dificuldades. No final iremos prevalecer. Devemos confiar nisto. O 
interessante é que Paulo escreveu o verso de hoje enumerando situações nada fáceis de 
serem vividas. Entretanto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! 
Memorizando: Decore o verso de hoje e compartilhe com alguém do seu GA. Leia 
para aprender mais: 1 Coríntios 15:57; 1 João 5:4 Tirando a lição: Queridos irmãos, 
estou escrevendo esta carta mesmo sem saber se um dia vocês a poderão ler, espero que 
possam. Agora entendo porque Paulo disse que não tinha palavras para descrever tudo isto. 
É maravilhoso demais e, realmente, nunca olhos humanos viram e jamais ouvidos ouviram 
tudo o que Deus tem guardado para nós. Ah! Como eu gostaria de avisar aqueles que estão 
em dúvida se isto existe realmente! Assim como eu tinha dúvidas e por algum tempo não 
tinha feito de Jesus o Senhor da minha vida, mas graças a Deus eu fiz uma decisão real e 
agora estou aqui. Ah! como é lindo! Não consigo parar de me impressionar com esta 
cidade. Realmente as ruas são de ouro e pedras preciosas. Mas o que eu queria mostrar 
mesmo para vocês são os presentes que estavam guardados pra mim, conforme as promessas 
aos vencedores escritas no livro do Apocalipse. Lembram? Das cartas às sete igrejas da Ásia? 
Pois é, estou comendo agora mesmo a fruta da vida, não teria palavras para descrever. 
Logo que cheguei aqui ganhei um corpo glorificado, que viverá para sempre. Foi triste, 
mas vi muitos sendo encaminhados para o castigo da segunda morte. Sabe qual foi minha 
principal refeição hoje? Foi Maná. Não provei nada no mundo que chegasse aos pés desse 
sabor. Ganhei também uma pedra branca, nela está escrito meu novo nome. É um nome 
lindo. Sei que é difícil pra vocês imaginarem tudo isto... Ah! ganhei também a estrela da 
manhã. Desculpem, tentei traduzir o seu significado para uma língua que vocês 
entendessem, mas não caberia nem em um milhão de livros. Hoje pude ver o meu nome 
escrito no livro da Vida. E Jesus declarou para o Pai e para os anjos que eu pertencia a Ele. 
Agora também sou uma coluna no templo de Deus, porém, como no caso da estrela da 
manhã, não posso descrever-lhes tal maravilha. Mas talvez vocês se alegrem um pouco 
mais se eu disser que tenho o direito de sentar ao lado do Senhor Jesus, junto ao Seu trono 
eterno. Tudo isto recebi agora, e tenho muito mais para receber. E tudo por causa de que 
em Cristo eu fui mais que um vencedor! Decidindo: Decida ser um vencedor, se existe 
algo impedindo você de receber tais bênçãos, decida vencer. Pois em Cristo, por Cristo, você é 
vencedor(a) Ore: Agora é seu momento de oração. Ore pela situação que estamos vivendo, pelas 
autoridades e por tudo aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Até amanhã! 
 

Terça-feira: Deus promete o fim do sofrimento 
 “Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, 
nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.” (Apocalipse 21:4) Entendendo: 
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O ser humano foi criado para ter uma vida maravilhosa ao lado de Deus. No entanto, após a 
sua queda, a morte, o pranto, a dor e toda sorte de sofrimentos passaram a fazer parte de 
sua vida. Mas o plano de Deus não foi frustrado. Ele enviou seu filho para acabar com estas 
coisas. E um dia, os que fizeram de Cristo o Senhor de suas vidas, e não somente creram 
nele, pois até os demônios creem, estes serão livres do sofrimento e Deus enxugará dos seus olhos 
toda lágrima. Esta é uma grande promessa. Há muitas igrejas e religiões que afirmam que o 
cristão deve somente ter prosperidade e alegria neste mundo, e se alguém sofre é porque está em 
pecado. Isto é uma mentira satânica, pois o próprio Cristo afirmou que nós iríamos passar 
por sofrimentos (João 16:33). Mas não fique assustado com isso, pois Deus também prometeu 
uma vida abundante. Desta forma, temos que viver conforme as palavras de Paulo: contentes em 
qualquer situação. Viver é Cristo e o morrer é lucro. E que lucro! O cristão autêntico (sempre 
coloco a palavra “autêntico” porque existem pessoas na igreja que não são salvos 
verdadeiramente) pode ter a certeza de que um dia, qualquer sofrimento, qualquer dor que ele vier 
a passar, um dia vão terminar e aí restará uma vida eterna de gozo e paz com Deus. 
Memorizando: Decore o verso de hoje usando gestos! Não pule esse passo! Tirando 
a lição: Após um naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo e ter 
conseguido se agarrar a uma parte dos destroços para ficar boiando. Este único 
sobrevivente foi parar em uma pequena ilha desabitada e fora de qualquer rota de 
navegação, e ele agradeceu novamente. Com muita dificuldade, dos restos dos destroços, 
ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse se proteger do sol, da chuva e 
de animais e para guardar seus poucos pertences, e como sempre agradeceu a Deus. Nos 
dias seguintes, a cada alimento que conseguia caçar ou colher, ele agradecia... No entanto, 
um dia, quando voltava da busca por alimentos, ele encontrou o seu abrigo em chamas, 
envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado ele se revoltou... Começou 
a gritar, chorando: “O pior aconteceu! Perdi tudo! Deus, por que fizeste isso comigo?” 
Chorou tanto, que adormeceu, profundamente cansado... No dia seguinte, bem cedinho, foi 
despertado pelo som de um grande navio que se aproximava. –“Viemos resgatá-lo” 
disseram. –“Como souberam que eu estava aqui?” perguntou ele –“Nós vimos o seu sinal de 
fumaça”! (extraído da internet). É comum sentirmo-nos desencorajados e até desesperados 
quando as coisas vão mal. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e 
sofrimento. Lembrem-se: se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o 
sinal de fumaça que fará chegar até você a Graça Divina. Leia para aprender mais: 
reflita quando estiver lendo: Salmos 34:19; Isaías 49:13; Romanos 8:18.  Decidindo: 
Você tem passado grandes dificuldades em sua vida? Você até tem chorado muitas vezes 
sozinho? Apodere-se da promessa de que Jesus um dia, na glória eterna, acabará com isto 
para sempre. As lágrimas que restarem serão enxugadas de uma vez por todas. Tudo isto 
será passado que não voltará mais. Se precisar fazer alguma decisão, faça!  Ore: Agora é 
seu momento de oração. Ore pela situação que estamos vivendo, pelas autoridades e por tudo 
aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Até amanhã! 
 

Quarta-feira: Deus promete felicidade 
 “Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos.” (Salmos 128:1) 
Entendendo: Fiquei tão impressionado com a quantidade de versículos que falam sobre 
a felicidade daqueles que servem a Deus que resolvi fazer em breve uma semana de 
meditação sobre este tema. Entretanto, não poderíamos deixar de meditar, hoje, nesta 
grande promessa de Deus para nós. Felicidade é algo que não depende das circunstâncias 
da vida. Como o amor, ela é uma decisão que fazemos. Felicidade não é um sentimento, é 
uma certeza. Se Deus quiser que sintamos alegria, iremos sentir. Mas felicidade não é 
necessariamente alegria. Não é algo de momento, é algo pra toda vida. Quando não nos 
sentirmos felizes pelas dificuldades que estamos passando, devemos nos sentir felizes 



porque estamos obedecendo a Deus. A felicidade não é ausência de sofrimento, é a 
presença de Deus. Memorizando: Decore o verso de hoje. Tirando a lição: A 
felicidade pode ser possuída por quem decidir possuí-la. É claro que como tudo na vida, 
exceto nossa salvação que é de graça e de uma só vez, devemos estar sempre atentos para 
os meios e as formas de vivermos felizes. A Bíblia está repleta destes conselhos. Os sábios 
os ouvirão, colocarão em prática e serão felizes. Infelizmente, felicidade verdadeira e plena 
não é para todos. É somente para aqueles que têm Jesus como o Senhor de suas vidas. 
Aprenda mais: (não esqueça que em algumas traduções, “bem aventurados” é a mesma coisa 
que felizes): Salmos 1:1; 34:8; 106:3. Decidindo: Dependendo de sua idade espiritual, 
você tem mais ou menos evidências destas bênçãos em sua vida: Identifique os seguintes 
exemplos em sua vida e dê uma nota de 0 a 10: (se você tiver boas notas, é um bom sinal de 
que a promessa da felicidade já começou a ser dada a você). (    ) Atitudes maduras. (    ) Poder 
para viver pela fé. (    ) Vitória sobre a ira e a preocupação.  (    ) Liberdade para comunicar o 
amor de Deus.  (    ) controle próprio espiritual, mental e físico. (    ) Gostar da vida do ponto de 
vista de Deus. (    ) Paz interior. (    ) Revela amor genuíno. (    ) A consciência está limpa.          
(    ) Assume responsabilidade integral por seus pensamentos e conduta. (     ) Sempre alegre!     
(    ) Espírito satisfeito. (   ) Crescimento espiritual. (   ) Uma vida com propósito. (   ) 
Criatividade. (    ) Resultados sobrenaturais pela oração. (    ) Ousadia no testemunho. (    ) Pensa 
mais nas coisas do alto.  Ore: Agora é seu momento de oração. Ore pela situação que estamos 
vivendo, pelas autoridades e por tudo aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Até amanhã! 
 

Quinta-feira: Deus nos promete um lugar 
 “Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se não fosse assim, eu teria dito a vocês. 
Vou preparar lugar para vocês.” (João 14:2) Entendendo: Leia agora a letra de uma 
música que eu gosto muito. Talvez você consiga imaginar um pouco do que teremos no lugar 
maravilhoso que Jesus preparou para nós. Se você prestar bem atenção poderá até lembrar-se 
das "cartas que nosso 'amigo' está enviando onde conta algumas coisas que lá acontecem com 
ele". Infelizmente não sei o nome do autor da letra, mas com certeza ele estava inspirado pelo 
Senhor: “Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá 
dor, nem ódio nem rancor, É o céu para onde eu vou. Imagine você, voando com os anjos. 
Imagine você, andando pelas ruas de ouro e de cristal como nunca viu igual. Eu queria ir 
pra lá! Se eu pudesse estar lá! Não queria voltar só pra ver o meu rei, frente a frente com o 
pai, só cantando assim, Santo, Santo é o Senhor para sempre cantaria. Imagine você, num 
corpo transformado. Imagine você, falando com Abraão, Isaque e Jacó. Estaremos juntos 
lá. Imagine você, recebendo uma coroa. Imagine você cantando num coral um hino sem 
igual, um hino triunfal.” Memorizando: Memorize o verso de hoje para ter essa 
promessa guardada em seu coração. Tirando a lição: Leia para se alegrar mais:  
2 Timóteo 4:8; 2 Pedro 3:13. Decidindo: Se você tem alguma dúvida para onde vai 
depois desta vida, aceite pela fé a verdade das escrituras. Decida fazer de Jesus o Senhor da 
sua vida. Se você já fez essa decisão, então diga para o Senhor que você confia nele e que 
um dia você irá vê-lo face a face. Neste mundo de aflição, não existe nada melhor do que 
saber que Jesus tem um lugar preparado para nós. Jesus nunca mentiu, então por que 
duvidar?  Ore: Agora é seu momento de oração. Ore pela situação que estamos vivendo, 
pelas autoridades e por tudo aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Até amanhã! 
 

Sexta-feira: Deus promete a vida eterna/salvação 
  “E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna.” (1 João 2:25)  Entendendo: 
Creio que esta é a maior de todas as promessas. Assim como pelo primeiro homem reinou a 
morte na história humana, por Jesus reinou a vida eterna para aqueles que o receberem, como 
diz o apóstolo João: “A todos quantos o receberam deu-lhes o poder de se tornarem filhos de 



Deus, a saber os que creem no seu nome” (João 1.12). Muitos pensam que todos os humanos 
são filhos de Deus, mas estão enganados. Todos são criaturas de Deus; filhos só são aqueles 
que o recebem como o Senhor de suas vidas. A Bíblia afirma que nascemos debaixo da 
condenação eterna, ou seja, não precisamos fazer nada para ir para o inferno. Mas quando 
cremos podemos ter certeza da salvação e da vida eterna. Esta é uma promessa que não falhará. 
São muitas as pessoas que acham que é presunção dizermos que somos salvos, mas não somos 
nós que dizemos, é a Bíblia que afirma isso (Leia isso em 1 Coríntios 1:18).  
 Memorizando: Memorize o verso de hoje e compartilhe com um amigo! Tirando a 
lição: Foram muitos os que no passado procuraram a fonte da juventude, um lugar fictício de 
onde jorrava uma água que dava o poder de viver para sempre - este é um sonho impossível. 
Hoje em dia as pessoas procuram a “fonte da juventude” em academias, centros de estética, 
medicamentos, geriatria, etc. Contudo, não viverão um dia a mais além da vontade de Deus. E 
depois desta vida? Pensam que tudo vai acabar? Serão muitos os que sofrerão o castigo eterno 
carregados de remorso. Vida Eterna só em Cristo. Felizes aqueles que andam na luz da Sua 
Presença!  Leia para aprender mais: Mateus 7:21; João 5:24.  Indo mais fundo: No 
momento em que as pessoas se veem confrontadas com a morte, muitas perdem suas máscaras 
e tornam-se verdadeiras. "(...)Voltaire teve um fim terrível. Sua enfermeira disse: “Por todo o 
dinheiro da Europa, não quero mais ver um incrédulo morrer!” Durante toda a noite ele gritou 
por perdão. David Hume, o ateu, gritou: “Estou nas chamas!” Seu desespero foi uma cena 
terrível. Heinrich Heine, o grande zombador, arrependeu-se posteriormente. Ao final da sua 
vida, ele ainda escreveu a poesia: “Destruída está a velha lira, na rocha que se chama Cristo! A 
lira que para a má comemoração, era movimentada pelo inimigo mau. A lira que soava para a 
rebelião, que cantava dúvidas, zombarias e apostasias. Senhor, Senhor, eu me ajoelho, perdoa, 
perdoa minhas canções!” Sobre Napoleão, escreveu seu médico particular: “O imperador morre 
solitário e abandonado. Sua luta de morte é terrível.” Cesare Borgia, um estadista, disse: “Tomei 
providências para tudo no decorrer de minha vida, somente não para a morte e agora tenho que 
morrer completamente despreparado.” Thomas Scott, o antigo presidente da Câmara Alta 
inglesa, afirmou: “Até este momento, pensei que não havia nem Deus, nem inferno. Agora sei e 
sinto que ambos existem e estou entregue à destruição pelo justo juízo do Todo-Poderoso.” 
Nietzsche: “Se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens.” Sinowyew, 
o presidente da Internacional Comunista, que foi fuzilado por Stálin: “Ouve Israel, o Senhor 
nosso Deus é o único Deus.” Yaroslawski, presidente do movimento internacional dos ateus: 
“Por favor, queimem todos os meus livros. Vejam o Santo! Ele já espera por mim, Ele está 
aqui.”(autor: Alexander Seibel; adaptado e extraído da web). Decidindo: Você está 
preparado para a morte? Você sabe pra onde vai? Os filhos autênticos de Deus sabem. Pois Deus 
prometeu a eles essa certeza. No final desta semana de meditação, podemos nos alegrar com 5 
grandes promessas do Senhor. Sou obrigado a dizer que elas são somente para aqueles que vivem 
sob o senhorio do Senhor Jesus. Se você ainda não tem certeza de que pode receber estas 
promessas, decida aceitar Jesus como Senhor. Se você já fez essa decisão, mas tem alguma 
dúvida, confirme e creia pela fé. Se você já tem essa certeza, regozije-se! Compartilhando 
com Deus: Encerre agradecendo a Deus pelas suas maravilhosas promessas! 
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