
 
 

Segunda-feira: Eu quero é praticar o que Deus diz 
“Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em 
prática. E o Deus da paz estará com vocês.” (Filipenses 4.9)  
Responda cuidadosamente: O que significa: “Ponham em prática”? .............................................  
.........................................................................................................................................................  
➔Como podemos cumprir o mandamento acima? (  ) praticando o que está escrito na Palavra 
de Deus. (  ) Mudando a nossa vida assim que encontramos uma ordem nas escrituras. ➔Sabe 
quem escreveu este verso? Foi o apóstolo Paulo. Ele, como apóstolo, podia dizer isso, pois 
tinha uma vida totalmente entregue a Deus. Quanto àquela pergunta, se você assinalou as duas, 
acertou. ➔Atenção: Já estamos em março de 2020 e fica a pergunta: aquilo que você aprendeu 
de Deus no ano passado, colocou em prática? E nesse ano? Já decidiu que quer mais de Deus 
em sua vida? Lembre-se: se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Consagre 
cada momento desse restante de ano nas mãos do Pai e não tenha medo, pois quem tem Deus 
tem tudo. Em 2020, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus! Comecemos 
praticando a Sua Palavra. E é sobre isso que vamos meditar hoje. Então, antes de continuarmos, 
leia em voz alta o verso de hoje, absorvendo lentamente este grande mandamento. ➔Reflita: 
As circunstâncias virão, mas não se esqueça que Deus está com você e para tudo Ele tem uma 
resposta. Você diz: “Isto é impossível.” Deus diz: “Tudo é possível” (Lucas 18:27) Você diz: 
“Eu já estou cansado” Deus diz: “Eu te darei repouso” (Mateus 11:28-30).  Você diz: 
“Ninguém me ama de verdade” Deus diz: “Eu te amo” (Joao 3:16; Joao 13:34). Você diz: “Não 
tenho condições” Deus diz: “Minha graça é o suficiente” (2 Coríntios 12:9). Você diz: “Eu não 
posso fazer”. Deus diz: “Você pode fazer tudo” (Filipenses 4:13). Você diz: “Não vale a pena”. 
Deus diz: “Tudo vale a pena”. (Romanos 8:28). Você diz: “Não vou conseguir”. Deus diz: “Eu 
suprirei todas as suas necessidades” (Filipenses 4:19). Você diz: “Estou com medo”. Deus diz: 
“Eu não te dei um espírito de medo” (2 Timóteo 1:7). Você diz: “Estou sempre frustrado e 
preocupado”. Deus diz: “Confia-me todas as suas preocupações” (1 Pedro 5:7). Você diz: “Eu 
me sinto só e desamparado”. Deus diz: “Eu nunca te deixarei, nem desampararei” (Hebreus 
13:5). Você diz: “É muito difícil tudo isso para mim”. Deus diz: “Coloque em prática, é uma 
ordem” ➔Obtendo a lição: Como sabemos, não basta crer em Jesus para termos comunhão 
com ele. Precisamos obedecê-lo, fazendo-o Senhor de nossas vidas. A Bíblia é o manual da 
vida. É o lugar onde encontramos como Deus quer que vivamos. E, de vez em quando, ele nos 
relembra: e ponham tudo isto em prática!  Dê mais uma olhada no verso e veja se pode obter 
mais lições, certamente que sim. Faça isso agora! ➔Tomando decisões: Essa é a primeira 
meditação na folhinha esse ano. Gostaria que você deixasse Deus falar para você quais decisões 
você precisa tomar. Pense ai um pouco e decida: 
................................................................................................................................................................ 
➔Decore o versículo de hoje.  ➔Ore se comprometendo com Deus. Diga a ele que irá buscá-
lo de todo o coração.  

Terça-feira: Eu quero é glorificar a Deus! 
“Façam tudo para a glória de Deus.” (1 Coríntios 10:31b)  
➔O título semanal da meditação: Eu quero é Deus, realmente não foi à toa. Se queremos Deus, 
queremos fazer a Sua vontade e queremos que Ele seja glorificado em toda a nossa vida. Há 
muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que dão nojo ao Criador. Cantam: “Eu quero é Deus”, 
mas será que realmente estão querendo fazer a vontade dele ou o que buscam é emoção? Deus 
conhece perfeitamente nossas fraquezas, e não foi à toa que ordenou que fizéssemos tudo para 
sua glória; mas pecadores como somos, muitas vezes em nossa vida nos colocamos à frente do 
Pai. Neste momento, tenho um desafio para você. Quero convidá-lo a examinar sua vida e seus 
projetos de conquista. Você tem a bênção de Deus para o que está fazendo? Como estão seus 
planos para 2020? (Aqueles que você decidiu, está conseguindo por em prática?) Deus será 
glorificado através deles? Trará proveito para o reino dos céus? O versículo de hoje é claro e 
quando você ler o contexto (1 Coríntios. 10.23, 11.1), verá que ele fala de liberdade. Somos 
livres para fazer planos e tomar atitudes. Mas a nossa liberdade só é verdadeira quando está 
debaixo da vontade de Deus. É isto que o verso diz: “Vocês podem comer, beber e fazer 
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qualquer outra coisa. Mas não esqueçam que isto tem que glorificar a Deus”. Nunca devemos 
usar o poder da liberdade que Cristo nos dá como desculpa para os nossos pecados. Você quer 
Deus? Então, tudo o que você fizer, faça para a Sua Glória.  ➔Indo mais fundo: Algumas 
pessoas enfrentam dificuldades para conquistar seus objetivos por não serem capazes de fazer 
planos e colocar Deus em todos eles. São levadas sem direção, empurradas apenas pelas 
circunstâncias. Mesmo fazendo planos, podemos sentir muitas frustrações se tentarmos 
empreender qualquer projeto sem a aprovação de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus! 
➔Refletindo: "A liberdade é o mais lindo presente que Deus deu ao homem, o que lhe custou 
mais caro: a morte de seu filho. Por amor e para o amor, Deus quer o homem autenticamente 
livre. A maioria dos homens pensa ser livre quando pode dizer: "Eu faço o que quero", isto é: 
Não tenho algemas nas mãos, nenhuma coação física me tolhe, posso satisfazer todos os meus 
instintos, nada nem ninguém me segura. Essa é a liberdade do animal selvagem, mas não a do 
homem, ainda menos a do Filho de Deus. Mesmo se você estiver estendido sobre uma cama 
completamente paralisado, mesmo se você for prisioneiro, no fundo de uma cela e condenado à 
morte, se você quiser, pode continuar livre, porque sua liberdade de homem não se situa no 
nível de seu corpo, mas no do seu espírito. Se você quiser ser livre, é preciso que lute contra si 
mesmo, é preciso que você conquiste a "sua" liberdade. A verdadeira liberdade é a 
possibilidade que você tem, uma vez desapegado de tudo e senhor de si mesmo, de escolher e 
seguir sempre o caminho do BEM" (M. Quoist) ➔Obtendo a Lição: Leia novamente o 
versículo e seu contexto e escreva em seu caderno, com suas palavras a lição que Deus lhe quer 
ensinar. ➔Para aprender mais: João 13.17; Romanos 15.7; 1 Coríntios 6.20.  
➔Decida: Vamos lá! Agora que você já sabe que precisa glorificá-lo em todas as coisas, vamos 
colocar isto na prática.  Para começar, escreva nas linhas abaixo, pelo menos uma decisão pra 
cada área descrita. Acrescente mais áreas se quiser. A questão é: como posso, nessas áreas, glorificar 
mais a Deus. O que preciso fazer, mudar, deixar, etc? 
No trabalho (escola): .......................................................................................................................  
Em casa: .......................................................................................................................................... 
Na igreja: ......................................................................................................................................... 
Com os amigos: .............................................................................................................................. 
➔Decore o versículo de hoje e encerre orando ao Senhor, falando pra Ele de suas decisões.  
Diga ao Senhor que em tudo o que você for fazer no decorrer do ano, fará tudo para a glória 
dele, segundo a vontade dele e não a sua, pois Ele nos deu o privilégio, tornando-nos úteis ao 
seu reino e incluindo-nos em seus planos. Glorifique a Deus com a sua vida! 

Quarta-feira: Eu quero é parecer com Jesus 

“Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à 
imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.”  
(Romanos 8.29) 
Colocamos este versículo nesta linguagem por dois motivos: 1) é bastante conhecido 2) diz 
tudo o que precisamos saber. ➔Para ter certeza de obter as lições corretamente, você precisa 
entender o versículo, independente da linguagem. Além de um dicionário você pode usar 
traduções modernas para facilitar a compreensão do texto. Você também pode perguntar a 
alguém. Vamos ler este texto na Bíblia na Linguagem de hoje: “Porque aqueles que já tinham 
sido escolhidos por Deus ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu 
Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos.” ➔Para facilitar 
vou fazer um resumo, mas não vai se acostumando, quem tem que fazer isso é você: o texto diz 
que aqueles que são salvos por Cristo, também são destinados a se conformarem (tomar forma) 
à imagem de Jesus. Então, já obtendo a lição, podemos aprender que Deus nos programou para 
sermos como Jesus é. Ou seja, Deus quer que nós procuremos ser imitadores de Jesus.  ➔Indo 
mais fundo: Se você quiser se parecer com Cristo e crescer espiritualmente, encontrará pessoas 
dispostas a investir em sua vida. Todo aquele que deseja crescer, deve andar com alguém que 
gosta de ensinar. Se deseja ser um guerreiro, deve andar com um guerreiro. O sentido oposto 
também é verdadeiro. Os rebeldes andam com os rebeldes, assim como os fofoqueiros andam 
com os fofoqueiros. Por que estariam com uma pessoa séria que repreende com sensatez? Na 
verdade, acabam se juntando com quem tem o mesmo problema. Bem, mas estamos falando em 
ser como Jesus é. Então, vamos andar com Ele. Passar momentos com ele e ouvir as suas ideias 
para a nossa vida. Isso chama-se relacionamento, e não religião. Então, como estamos dizendo 
nesta semana: Eu quero é Deus, me parecendo mais e mais como Ele é.➔Para aprender mais: 



Romanos 12.2; 1 Coríntios 11.1; Colossenses 2.8. ➔Reflita sobre o assunto: Se vocês 
conhecessem meu pai poderiam dizer que sou uma fotocópia dele. Na verdade, desde pequeno as 
pessoas me diziam isso. Como ele era bastante influente em nossa cidade, as pessoas o conheciam 
muito bem. Todos os dias alguém me perguntava: “Você é filho do Roque?” E eu, educadamente, 
mais uma vez respondia afirmativamente. Eu confesso que não gostava muito disso, pois 
detestava ser parecido com outra pessoa, mesmo que fosse o meu Pai. Veja bem, vamos tirar uma 
lição desta história aplicando-a em nossa meditação de hoje. Quando fazemos Jesus o Senhor de 
nossas vidas, a bíblia diz que estamos nascendo de novo. Eu já nasci parecido com o meu pai 
biológico, não precisava fazer nada por isso. Assim também quando nascemos para o reino de 
Deus, somos determinados a nos parecer com Jesus. Mas há uma diferença neste caso, a coisa não 
é automática. É um processo.  Precisamos, então, a cada dia procurar ser como Jesus, e isto é 
possível pois fomos “programados” para isso.  Se nós nos dedicarmos a isso, um dia alguém vai 
nos parar e vai nos fazer um elogio e estará dizendo em outras palavras: você está parecido muito 
com o seu pai! ➔ Decida: Leia o versículo novamente e faça uma decisão baseada no que 
aprendeu hoje. Faça agora!  Seja prático(a), ex: Esta semana, vou fazer isso: 
.........................................................................................................................................................
para me tornar parecido com Cristo. ➔Pense nas qualidades de Cristo, e faça um ou duas 
decisões baseadas nelas. Exemplo: Jesus era bondoso. Que tal, então fazer um ato de bondade 
para alguém? Como um rancho, por exemplo? ➔ Decore o versículo de hoje e ore compartilhando 
sua decisão com Deus. Diga a Ele que você quer se parecer com Ele. Peça força e sabedoria para esta 
bênção. 

Quinta-feira: Eu quero é obedecer a Deus 
“Afastem-se de mim os que praticam o mal! Quero obedecer aos mandamentos do meu 
Deus!” (Salmos 119.115) 
➔Antes de continuar, veja se você entende todas as palavras e se entende exatamente o que 
Deus quer dizer com este texto. Este versículo faz parte do grande hino à Palavra de Deus que é 
o Salmo 119. O salmista está tomando uma bela decisão: Vai se afastar do mal e obedecer aos 
mandamentos de Deus. Quais seriam estes mandamentos? Tudo aquilo que Deus quer que nós 
façamos. E tudo está escrito na Bíblia. Quem obedece ao Senhor prova que é filho Dele. Esta é 
a hora de chutar o pau da barraca do deserto espiritual. Estamos dizendo nesta semana que 
queremos Deus, então, vamos obedece-lo: tomar as decisões necessárias, afastar-se das coisas e 
pessoas que podem nos atrapalhar, por exemplo. Muitas pessoas pensam que religião é aplacar 
a ira de Deus contra os nossos pecados. Inclusive são muitos os que fazem sacrifícios. Mas um 
relacionamento com Deus não é nada disso. Deus não quer sacrifícios e sim obediência. Por 
exemplo, Deus não quer que você ande com pessoas que lhe desviam do caminho e depois 
venham pedir perdão. Deus quer que você obedeça a ordem Dele de não andar com este tipo de 
pessoa, e pronto! Entendeu?➔ Leia para aprender mais: 1 Samuel 15.22; Salmos 32.9; 
Provérbios 7.1-3.➔ Reflita: É difícil obedecer porque muitas vezes implica fazer algo que não 
gostamos e andar por caminhos que não conhecemos. A obediência exige confiança absoluta na 
pessoa que nos está dirigindo, além de um forte desejo de agradá-la.  Talvez não compreendamos as 
razões, mas a confiança que depositamos em nosso guia, um espírito de obediência, é capaz de levar 
à consumação de qualquer tarefa que nos for imposta. Há uma lenda persa que fala a respeito de um 
rei que precisava muito de um servidor. Dois homens se apresentaram. O rei acabou contratando os 
dois por um salário fixo. Depois de alimentados, voltaram à presença do soberano para que ouvisse 
a respeito de suas tarefas. A primeira ordem foi que cada um pegasse uma cesta, colocando-a ao 
lado do poço. Iriam, alternadamente, tirando a água do poço e a despejando dentro da cesta. No final 
do dia ele, pessoalmente, iria apreciar o trabalho deles. Depois de cinco ou seis baldes de água 
tirados e jogados na cesta, um dos contratados disse ao outro: - Afinal, qual é o valor deste serviço?  
Quando lançamos a água dentro da cesta, ela se escoa imediatamente!  O outro, entretanto, 
respondeu: - O rei certamente conhece a utilidade do nosso trabalho. Ele sabe o valor dele, do 
contrário não teria nos contratado. - Pois não vou gastar as minhas energias na execução de uma 
tarefa assim. Dizendo isto, deixou de lado seu balde e partiu.  O outro homem, pacientemente 
continuou o trabalho. O poço continha muita água, mas, sem desanimar, ele foi repetindo a operação 
até que conseguiu esgotá-lo. Olhando atentamente para o seu fundo forrado de lodo, ele viu que 
havia lá um objeto, que brilhava intensamente. Era um valioso anel de diamantes. - Vejo agora a 
utilidade do trabalho! Se o balde houvesse colhido o anel antes que o poço fosse esvaziado, então 
ficaria retido na cesta. O meu esforço teve a sua utilidade. Foi útil e necessário! Na hora marcada, 
chegou o rei e lá encontrou um dos contratados, fiel às suas ordens, ainda que aparentemente inútil e 
desnecessária. (Paulo Roberto Barbosa).  



➔ Decida: Uma coisa que vou obedecer a Deus:................................................................... 
Pessoas de quem vou me afastar: .................................................................................................... 
➔Leia mais uma vez o verso de hoje e veja se consegue fazer, bem feito, as decisões acima. 
Caso o Espírito esteja lhe tocando, decida obedecer a Deus justamente nisso, também. 
➔Decore o versículo de hoje. ➔Ore prometendo obediência a Deus e compartilhe as decisões. 
 

Sexta-feira: Eu quero é ser fiel a Deus 
“Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade; dá-me um coração 
inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome”. (Salmos 86.11) 
➔Entendendo: Neste versículo o salmista está orando por constância. Observamos que o 
caminho era, para os judeus, uma ótima ilustração da vida. Este conceito é muito usado por toda 
a Bíblia. Viver é seguir um caminho. Mas viver com Deus é andar no caminho que Ele quer. 
Não em qualquer caminho. Segundo a ideia do salmista, todos estão caminhando e ele quer 
caminhar no caminho de Deus. Mas ele se conhece. Ele sabe que não é fácil. Então pede a Deus 
que abençoe a sua fidelidade. Na verdade, podemos resumir este pedido assim: Senhor, eu 
quero andar no teu caminho. Ajuda-me a ser fiel, para que eu não me desvie dele. ➔Pense no 
assunto: Em todo casamento há um pacto de fidelidade. Mas o pacto sozinho não será uma 
garantia de que não haverá traição. Todo casal sabe que a vigilância deve ser constante de 
ambos os lados. Quando recebemos Cristo como Senhor, é como se estivéssemos nos casando 
com ele. Inclusive Deus usou o casamento como figura para o seu relacionamento com sua 
igreja. Mas há uma diferença. Deus sempre é fiel. Ele mesmo nos diz que se nós formos infiéis, 
mesmo assim Ele permanecerá fiel. Mas isso não me dá o direito de pecar. Na verdade, para 
aqueles que realmente são filhos, e se desviam do caminho, Deus tem uma disciplina rigorosa. 
Por isso o salmista pede pra si mesmo, se manter fiel. Ele sabe que a disciplina vai doer muito. 
➔Leia mais e extraia todos os ensinamentos que puder: Mateus 25.21; Lucas 12.42-43; 3 
João 1.4-6. ➔Indo mais fundo: Você sabia que fiel foi um título muito usado por Paulo 
quando falava de alguns dos seus cooperadores? Você deseja ser chamado de fiel? Então, como 
diz o provérbio: “Faça por onde”. ➔Reflita: Durante a Segunda Guerra Mundial, apareceu nos 
jornais ingleses um anúncio solicitando mensageiros voluntários para os encarregados pelos alarmes 
antiaéreos. Dizia o seguinte: "Rapazes de 16 anos para cima, como mensageiros. Apresentar-se à 
chefia do alarme antiaéreo." Derrick Belfall, de apenas 14 anos, sentiu-se chamado a fazer algo por 
seu país devastado pela guerra e ofereceu os seus préstimos. Foi recusado por causa de sua idade. 
Sem desistir, apresentou-se repetidas vezes até que, finalmente, foi aceito. Recebeu a incumbência 
de levar mensagens aos encarregados do alarme antiaéreo em várias partes da cidade. Era costume 
dele, após retornar de uma "missão", dizer respeitosamente: "Derrick Belfall relatando; entreguei a 
mensagem." Certo dia, quando voltava de um de seus compromissos, passou por um prédio que 
havia sido recentemente demolido por uma bomba. A equipe de resgate trabalhava freneticamente 
para afastar o entulho. Derrick ouviu um choro de criança e ofereceu ajuda. Aceitaram. Desceu ao 
porão e, tendo encontrado a criança, levou-a para que os membros da equipe de resgate a 
colocassem fora de perigo. Antes que ele mesmo pudesse pôr-se a salvo, uma parede desabou 
imprensando-o irremediavelmente. Quando lhe perguntaram se queria enviar um último recado a 
alguém, ele respondeu: "Digam simplesmente: 'Derrick Belfall relatando; entreguei a mensagem”. 
(www.advir.com.br) ➔Decida: Deus é o mais interessado em ver o nosso potencial se realizar 
plenamente. Se você não for fiel nas pequenas coisas, nas pequenas oportunidades de ouvir, de ser 
bênção, como Deus vai lhe confiar as grandes coisas? No entanto, se você for fiel, não se 
importando se o trabalho é grande ou pequeno, certamente prosperará. Faça uma decisão de 
imediato: se você pensa em ter um casamento que seja uma bênção, comece bem o namoro, se 
você quer ser um grande evangelista, comece pela sua casa, seus vizinhos, etc. Se você quer que 
seus filhos sejam uma bênção, discipline-os, seja fiel à palavra de Deus, e você terá não somente 
um ano novo abençoado, mas uma vida inteira perfeita para Deus e com Deus. Não termine esta 
meditação sem uma decisão a respeito de sua fidelidade com Deus................................................... 
..................................................................................................................➔Ore entregando suas 
decisões a Deus e pedindo firmeza para cumpri-las. Comprometa-se com Deus! ➔ Decore o 
versículo de hoje e revise os da semana. Seja fiel na memorização, peça pra alguém ajudar! 
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