
 
 
 

Segunda-feira: Memória Positiva 1 - Esquecendo o passado negro 

“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: 
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão 
adiante.” (Filipenses 3.13). 1)Entendendo: O primeiro passo de uma meditação é 
entender a passagem, então responda: quem está escrevendo este verso? Por que ele pensa 
que não alcançou o que pretende? (leia os versos 10 a 12). Por que afirma que esquece o 
passado? ➔Se há alguém na Bíblia com o passado negro, é o Apóstolo Paulo. Na época 
em que se chamava Saulo de Tarso, ele foi um perseguidor cruel e sanguinário. Participou 
de homicídios de cristãos incluindo Estêvão (Atos 8 e 9). Mas apesar de um passado tão 
tenebroso, depois de sua conversão ele se tornou um dos maiores missionários e servos do 
Senhor. Qual o segredo? FOCO! Paulo descobriu que não é possível avançar na vida se 
ficarmos olhando para trás. É impossível olhar o céu e seu próprio umbigo ao mesmo 
tempo. Ou visualizamos os planos de Deus ou mergulhamos em nossos próprios 
problemas. Paulo fez uma escolha e devemos fazê-la também. Esqueçamos o que ficou 
para trás, pois agora somos novas criatura, tudo se fez novo (2 Coríntios 5.17). Uma nova 
história, um novo início. Deus é expert em recomeços. Você pode pensar: “meu pecado 
foi grande demais”, e Jesus responde: “onde foi grande o seu pecado, maior foi a minha 
graça” (Romanos 5.20). 2) Memorizando: Decore Filipenses 3.13. 3) Tirando a Lição: 
Dois homens, subiram em um barco para irem ao outro lado do rio. Sentaram-se e 
começaram a remar. Remaram a noite toda e não podiam compreender porque nunca 
chegavam ao outro lado. Quando amanheceu descobriram que o bote estava amarrado a 
vinte metros de distância da margem. Esqueceram-se de desprender a âncora... Assim 
como eles, algumas pessoas estão presas à âncora do pecado e por mais que se esforcem 
estão acorrentados ao passado, por isso não avançam espiritualmente. Mate o seu passado, 
viva para Cristo e aproveite o maravilhoso perdão que Ele oferece. Leia com atenção 
Colossenses 3.1-10. ➔ Leia para aprender mais: Hebreus 8.12 e 1 João 1.9 ➔ Devo 
esquecer tudo que vivi? Não! Existem dois tipos de passado: o histórico e o pecaminoso. 
Lembrar sua história de vida não é errado: aniversários, viagens, conversão, amigos, etc. 
Nossas memórias dão sentido a nossa vida atual, porém onde no seu passado tiver algo 
que desagrada a Deus, isto não deve ser relembrado. Assim, cuidado com testemunhos 
onde pessoas recontam DETALHADAMENTE seus passados macabros: “ex-assassino”, 
“ex-macumbeiro”, “ex-isto e aquilo”. Eles estão revivendo um passado que Deus já 
esqueceu e apagou. 4) Decidindo: (  ) Decido matar meu passado, pedir perdão e receber a 
libertação de Jesus. (  ) Decido não permitir que fatos pecaminosos do passados 
influenciem minha vida no presente. (  ) Decido separar um tempo extra de......minutos 
para minha meditação esta semana.  
5) Compartilhando com Deus: Ore entregando as suas decisões a Deus. Ore com fé. 
  

Terça-feira: Memória Positiva 2 - Vendo a mão de Deus 

“Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em 
Cristo Jesus.” (Filipenses 3.14). 1) Entendendo e Memorizando: Este verso é a 
continuidade do de ontem. Então fale os dois juntos. Decore os dois! ➔ Você já pensou se 
a memória humana fosse semelhante a um computador? Seria ótimo. Nunca esqueceríamos 
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datas, não existiria amnésia. Dominaríamos a matemática, os fatos históricos, a geografia, 
diversos detalhes da biologia, e sem falar nas infindáveis regras de gramática. Nunca mais 
esquecer os versículos decorados!! Aprenderíamos outras línguas em poucas aulas. GPS? 
Prá que isso, basta lembrar-se do mapa que você olhou ontem! E o mais interessante, é que 
poderíamos simplesmente DELETAR da memória todos os fatos ruins do passado. Mas 
infelizmente não é assim! Não podemos simplesmente apagar as lembranças por simples 
vontade ou convicção. Então o que fazer com o passado? Como aprendemos ontem, 
primeiro temos que deixar de focar no que passou. Esquecer o que ficou para trás. Pedir 
perdão e perdoar. Segundo, precisamos lembrar-nos de ver a mão de Deus naquela situação 
como parte do Seu maravilhoso plano para o futuro. Deus tem um propósito e está no 
controle. Lembra da história de José do Egito? Ele tinha muitos motivos para ser magoado 
com seus irmãos. Foi humilhado por eles. Alguns dos seus irmãos o odiaram tanto que 
tentaram matá-lo. Foi exilado por eles contra sua vontade por 11 anos sendo escravo em 
outro país. Não viu o nascimento do seu irmão caçula e nem pôde se despedir antes da 
morte da sua mãe. Passou 2 anos preso, sendo inocente. Você não ficaria magoado com 
estes irmãos? José não ficou! Saiba como não guardar mágoas depois de uma tragédia 
como esta. Leia Gênesis 45.1-9. José reconheceu a mão de Deus em tudo que aconteceu. E 
você, já sabe qual é o alvo de Deus para sua vida? Você lembra que Deus é quem está no 
controle da situação? Reconhece que apesar do seu sofrimento Deus tem um propósito para 
sua vida? Você crê que isto de alguma forma vai cooperar no seu crescimento espiritual? 
➔ Leia: Romanos 8.18 e 28; 1 Pedro 5.10. 2) Tirando a lição: Wallace Johnson tinha 40 
anos de idade quando foi demitido em 1939. Os Estados Unidos estavam justamente saindo 
da grande depressão financeira da década de 30. Johnson se perguntava como sustentaria 
sua esposa e filhos em meio a terrível crise. Ele saiu da serraria onde trabalhava com a 
sensação de que seu pequeno mundo desabara. A caminho de casa, entretanto, orou por 
orientação divina. - O que é que você vai fazer agora? - quis saber a esposa. - Vou 
hipotecar a casa e entrar no negócio de construções - anunciou ele. Sua primeira tentativa 
foi à construção de dois pequenos galpões. Dentro de alguns anos, a família Johnson já 
ganhava dinheiro confortavelmente. Wallace foi um dos fundadores da rede de hotéis 
Holiday Inn e conhecido como o "albergueiro da América". Mais tarde ele declarou: 
"Quando fiquei desempregado, não pude ver a mão de Deus naquela circunstância, mas 
posteriormente vim a entender que Ele o permitira para que eu pudesse contribuir 
financeiramente para a Sua obra na Terra, enquanto ao mesmo tempo me dava condições 
de oferecer emprego a mais de 100.000 pessoas”.3) Decidindo: ( ) Decido crer, com 
convicção, que Deus está no controle do passado, presente e futuro da minha vida.  
4) Compartilhando com Deus:  Ore, peça e clame a ajuda de Deus para confiar n’Ele 
100%. Ore por suas decisões, para que você tenha forças de cumprir todas elas.  
 

Quarta-feira: Memória Nobre - Lembrando da Generosidade 

“Lembrem-se: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia 
com fartura, também colherá fartamente”. (2 Coríntios 9.6). 1) Entendendo: Este é um 
dos princípios mais esquecidos pelos cristãos. A Bíblia fala muito de plantar e colher. O 
que for plantado será colhido. Esta comparação nos ensina alguns princípios espirituais: 
primeiro que todas as pessoas estão plantando algo na vida (independente de saberem disso 
ou não). Segundo, o tipo de semente irá determinar o tipo de fruto obtido. Terceiro, a 
colheita sempre é posterior à plantação, isto é, o fruto (consequência) pode vir 
imediatamente depois ou até demorar a aparecer na horta da sua vida, mas certamente virá! 
Por algum motivo inexplicável, esquecemos estes ensinamentos quando se trata da vida 
cristã. Queremos ser sábios, sem meditar na Palavra de Deus. Queremos santidade, 
caminhando à beira do abismo. Queremos bons filhos sem nenhum esforço ou disciplina. 



Queremos a presença de Deus, mas sem largar o controle da TV. Queremos receber 
bênçãos, contudo não queremos abençoar a outros primeiro. O verso de hoje ensina que 
além do tipo de semente, a quantidade também é importante. 2) Memorizando: você 
decorou 2 Coríntios 9.6? Não prossiga sem decorar. 3) Tirando a lição: Você quer ser 
abençoado com fartura? Invista com fartura também. ➔ Leia: Mateus 6.1-4; Lucas 6.38; 
Hebreus 6.10 ➔ Reflita: Jesus disse “Há maior felicidade em dar do que em receber” 
(Atos 20.35). E esta é uma verdade que só por experiência podemos comprovar. Hebreus 
13.16 diz: “Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, 
pois de tais sacrifícios Deus se agrada”. Nenhum homem é generoso por natureza. Para 
ajudar na generosidade lembre-se: A lei da vida é dar! As nuvens dão as chuvas, o sol dá 
seus vivificantes raios luminosos, as árvores dão flores, sombra e alimentos; os mares dão 
de volta a água que recebem dos rios em forma de vapor, abastecem as nuvens que 
começam tudo novamente... O planeta experimenta a bênção de dar. Não se esqueça: Quem 
sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado (Tiago 4.17). 4) Decidindo e 
Compartilhando com Deus: Hoje, este momento será um pouco diferente. A decisão será 
compartilhada com Deus a cada instante. Seja generoso com Deus no seu tempo de oração. 
(  ) Decido agradecer a Deus por muitas benção recebidas como saúde, livramentos, 
meditações, bênçãos financeiras, emocionais, etc. (  ) Decido fazer uma atitude voluntária e 
prática para exercer generosidade. Ex 1: vou hoje....... coletar frutas e levar para um 
familiar. Ex. 2: vou amanhã...... comprar um presente e oferecer a quem nunca possa 
retribuir o gesto. [Coloque a data!] (  ) Decido abençoar um irmão da igreja da seguinte 
forma:........................................................................................................................................  

Quinta-feira - Memória Submissa – Honrando as Autoridades 
“Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, 
estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom”. (Tito 3.1) 1) Entendendo: Você já 
telefonou para Donald Trump? E para o Bolsonaro? NÃO??? Mas certamente ligou para 
seus pais esta semana. Conhece Ratinho Jr e Paranhos (pelo menos de nome). Viu e ouviu 
vários pastores como Jefferson e Paulinho e já “bateu” alguns papos com seus professores. 
Todas estas pessoas, conhecidas ou desconhecidas, são governantes do Senhor. (alguns 
pensaram: “do Senhor???”). Sim, pois foram instituídas por Deus e são por Ele 
comandadas. Podemos não simpatizar com este ou aquele político, líder da igreja, 
professor, pai (padrasto) ou mãe (madrasta), mas são exatamente estes que Deus mais usa 
para moldar o nosso caráter. Não é preciso gostar, todavia é imprescindível honrar e se 
sujeitar. 2) Memorizando: Não prossiga sem decorar o verso de hoje! Repita 5X ➔ Leia 
para aprender mais: 1 Timóteo 6.1-2; Tito 3.1-2; Hebreus 13.17. Exercício: Escreva em 
um papel os números de 1 a 10. Agora, escreva dez nomes de quem você considera suas 
autoridades incluindo aquelas que nem conhece Agora leia 1 Timóteo 2.1-3 e analise sua 
vida. Percebeu alguma falha no seu caráter? Corrija-o agora mesmo. Interceda pelas suas 
autoridades para que vivam tranquilamente, pois a sua paz também depende disso. Suplicar 
pelas autoridades é bom e agradável a Deus. Faça isso agora mesmo! 3) Tirando a lição: 
Havia um professor de filosofia que era ateu convicto. Sua meta era provar que Deus não 
existia. Os estudantes tinham medo de questioná-lo por causa da sua lógica impecável, 
todavia precisavam estudar com ele para se formarem. Por 10 anos mostrou que ninguém 
poderia contrariá-lo, embora alguns tentassem, sempre eram silenciados. No final de todo 
semestre, pedia a classe de 300 alunos se alguém ainda acreditasse em Jesus que ficasse de 
pé, em seguida, desafiava se Deus existisse que Ele impedisse o giz de quebrar-se quando 
atirado ao chão. Bem... alguns anos atrás um jovem cristão ouviu a fama daquele professor. 
O jovem, apesar de não concordar com aquela filosofia ateísta, decidiu honrar sua 
autoridade e não discutir. Orou firmemente todas as manhãs pedindo que Deus agisse e que 



ele mesmo tivesse coragem de se levantar, não importando o que professor dissesse ou o 
que a classe pensasse. Finalmente o dia chegou. O professor falou: - “Se há alguém aqui 
que ainda acredita em Jesus, que fique de pé!” O professor e os 300 alunos viram, 
atônitos, o rapaz levantar-se no meio da sala. O professor gritou: - “Você é um TOLO! Se 
Deus existe impedirá que este giz se quebre quando eu...!” Enquanto erguia o braço, o giz 
escorregou entre seus dedos, deslizou pela camisa e parte da calça, correu sobre o sapato e 
tocando o chão simplesmente rolou, sem se quebrar. Quando o giz parou, o mestre levantou 
a cabeça, encarou o jovem e, silenciosamente deixou a sala. O rapaz caminhou para frente 
da turma e, por meia hora, compartilhou sua fé em Jesus. Deus honra um coração submisso 
e obediente. 4) Decidindo: ( ) Eu vou honrar a minha autoridade com a seguinte 
atitude:...........................(  ) Decido confiar mais em Deus mesmo quando “atirarem lanças 
injustas” contra mim, decido não jogá-las de volta. (  ) Decido orar pela minha autoridade 
(nome) ...................... 5) Compartilhando com Deus:  Ore entregando suas decisões a Deus 
e cumpra o que você decidiu.   
 

Sexta-feira: Memória Urgente – Vivendo para Eternidade 
“Não se esqueçam disto, amados: para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos 
como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. 
Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que 
todos cheguem ao arrependimento”. (2 Pedro 3.8-9) 1) Entendendo: Sua rotina seria 
diferente se você descobrisse que tem poucos dias de vida? Você teria as mesmas 
prioridades? Deus está expressamente afirmando que nós temos pouco tempo de vida sobre 
a terra. Não se engane, não adianta ignorar o fato. Temos pouco tempo! Não sabemos 
quanto, mas é certo que o fim está próximo. Você tem parentes/amigos/conhecidos que se 
morressem hoje estariam a caminho do inferno? O que você está fazendo a respeito? Uma 
das grandes armadilhas do diabo é fazer com que os cristãos esqueçam esta verdade, assim, 
eles desperdiçam anos preciosos vivendo centrados naquilo que vai passar (conforto, bens, 
status) e deixam de focalizar na eternidade. Deus não está demorando, está sendo paciente, 
pois espera que evangelizemos o máximo de pessoas, que sejamos filhos obedientes e 
soldados eficazes para o seu Reino. Lembre-se a cada dia a sua missão: “IDE por todo o 
mundo e pregai o evangelho a toda criatura.” (Marcos 16.15) e lembre-se da urgência: “É 
necessário que  façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem 
quando ninguém pode trabalhar.” (João 9.4) . ➔ Leia para relembrar sua urgente missão: 
Atos 20.24; 1 Coríntios 9.16; 2 Coríntios 5.20 3) Tirando a lição: Conta-se que um 
empresário americano, buscando orientação para investimentos mais lucrativos, foi à 
cidade do Cairo, no Egito, procurar um famoso sábio. Chegando lá, ficou surpreso ao ver 
que o sábio morava num quartinho 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, depressa, perguntou também: - “E onde estão os seus?” – “Os 
meus!?!?” - surpreendeu-se o negociante – “Senhor, eu estou aqui só de passagem!” e 
calmamente o sábio concluiu: - “Eu também!”. Se lembrássemos de que somos peregrinos 
aqui na terra, nossas prioridades seriam as coisas eternas. Se tivéssemos a convicção da 
urgência da nossa missão, certamente não perderíamos um dia sequer para ganhar mais 
pessoas para Jesus. Ouça o Espírito Santo! 4) Decidindo: (  ) Decido escrever e colar em 
um local visível a frase: JESUS ESTÁ VOLTANDO!(  ) Decido priorizar as coisas de 
Deus por amor e não pela dor de ser afligido (  ) Decido evangelizar .................. e 
...................e.....................5)Compartilhando com Deus: Ore apresentando suas decisões a 
Deus e lembre de orar pela sua autoridade.                 
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