
 
 

          Segunda-feira: Fazendo a vontade do Senhor 
“Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. ” 
Efésios 5:17 - NVI  
ENTENDENDO: Novamente Paulo enfatiza alguns ensinamentos. Ele gostava muito de 
fazer isso. Preferia repetir as coisas a pecar por omissão. Certa vez ele falou que repetia os 
ensinamentos porque isso é muito útil. Aqui neste versículo, ele nos fortalece para que 
sejamos sábios, principalmente para cumprir o versículo anterior, lembra qual é? No 
Português, todas as vezes que existe uma palavra “portanto” significa que estamos nos 
referindo ainda a algo que se falou antes. Neste caso, ele nos tinha ensinado a sermos 
imitadores de Deus principalmente como sábios e não como tolos e aproveitando todas as 
oportunidades, porque os dias são maus. Então, se faz necessário que não sejamos 
insensatos e sim, procurar compreender o que Deus deseja de nós. Você não gostaria de 
sempre fazer a vontade de Deus? Eu também! Então vamos ficar atentos porque Deus fala 
conosco o tempo todo e em toda a nossa vida precisamos ouvi-lo e jamais tomaremos 
decisões erradas. Assim, o verso de hoje é uma boa revisão em dois ensinamentos: Não 
seja tolo, e sim alguém que sabe discernir a vontade do Senhor.  MEMORIZANDO: 
Decore Efésios 5:17 Leia para aprendes mais: Romanos 12:2; 2 Coríntios 8:5. TIRANDO 
A LIÇÃO: "Seja feita a tua vontade..." (Mateus 6:10). Esta última petição da primeira 
parte da oração modelo é, sem dúvida, a mais difícil para se colocar em prática. Quando 
alguém se converte e experimenta uma transformação radical, ele está pronto a 
perguntar de todo o coração: "Senhor, que queres que eu faça? Desejo ardentemente que a 
Tua vontade seja feita na minha vida." Com o passar dos anos e as experiências vividas na 
arena desta vida, ele descobre que é difícil submeter-se inteiramente à vontade de Deus. Às 
vezes, é a vontade dos outros que determina as suas ações; outras vezes, é a vontade do 
maligno que exerce uma grande influência nas suas escolhas, e, ainda, pode ser a própria 
vontade, que luta contra a vontade de Deus para o controle de sua vida. Jesus vai dizer mais 
tarde que não basta dizer:  Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus; é preciso fazer a 
vontade do seu Pai (Mateus 7:21). Pensemos nas três palavras que são proferidas sempre 
por cristãos e não cristãos:  "Se Deus quiser!" Cada vez que empregamos a conjunção "se", 
estamos fazendo uma afirmação condicional. Quer dizer, se a primeira cláusula se 
efetuar, a   segunda logicamente acontecerá. Quando dissermos: "Se Deus quiser, farei isto 
ou aquilo", estaremos prometendo que, se não formos impedidos pela mão da providência, 
cumpriremos com a nossa palavra. Por exemplo, se, ao sermos convidados para assistir 
a um trabalho na igreja, falarmos: "Se Deus quiser, estarei lá", estaremos lá mesmo, a não 
ser que providencialmente sejamos impedidos. O não comparecimento de um cristão que 
tenha falado dessa maneira poderá levar alguém a pensar que Deus não quis a presença do 
irmão no culto. Cuidemos com o uso desta expressão de modo leviano! A vontade de Deus 
se vê nas mínimas coisas como nas grandes. Quem procurar fazer a sua vontade em todas 
as áreas da vida, terá maior facilidade em conhecer e executar a vontade de Deus nas 
grandes decisões que tiver de tomar. DECIDINDO: Faça as decisões que o Senhor tocar 
no seu coração. 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! 
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Terça-feira: Enchendo-se do Espírito 

"Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo 
Espírito." Efésios 5.18-NVI   
ENTENDENDO: Para sermos bons imitadores de Deus precisamos estar cheios de Seu 
Espírito Santo. Este ‘cheio’ é no sentido de abundância e totalidade. Quando recebemos a 
Cristo como o nosso Senhor a bíblia diz que recebemos o Espírito de Deus e passamos a 
ser templos dEle. Entretanto, nós ainda temos muito da natureza humana e agora temos o 
papel de fazer com que o Espírito cresça e a natureza humana diminua. Isto se chama 
santificação. Paulo conhecia claramente o poder das bebidas alcoólicas e o seu poder de 
levar as pessoas à libertinagem, ou seja, aos pecados imorais, sexuais, etc., e de fazer com 
que saiam de si mesmas e percam o controle. O álcool penetra na corrente sanguínea e se 
espalha totalmente no corpo do indivíduo e hoje sabemos que é altamente prejudicial. Em 
vez disso, ou seja, em vez de deixar o álcool encher a nossa vida, (e aqui você deve 
entender que o assunto importante é “encham-se do Espírito”, o vinho é apenas uma 
ilustração que seria bem entendida por seus leitores) devemos sim nos encher do Espírito 
Santo e sermos dominados por Ele. Isto é bom e agradável a Deus. A carne luta contra o 
Espírito, por isso, encher-se do Espírito é difícil para nós. Há uma luta de opostos dentro de 
nós, mas para sermos imitadores de Deus e cumprirmos o seu mandamento no verso de 
hoje, devemos deixar que o Espírito cresça em nós. E como fazer isso? Como se encher do 
Espírito? Será que tem uma fórmula mágica? Será rápido? Bem, vamos manter a calma, já 
já Paulo nos responderá. MEMORIZANDO: Leia os versículos seguintes para aprender 
ou revisar alguns conceitos importantes, de preferência, anote os ensinamentos no seu 
caderno: Leia 1Coríntios 2:11-16; e memorize o versículo de hoje! TIRANDO A LIÇÃO: 
“Eu pedi gasolina e ele colocou álcool!” Berrava um senhor em frente da minha casa.  
Quando vi aquela velha C10 com o caput aberto e sendo tomada por fumaça fiquei 
apreensivo e fui ver se podia ajudar em alguma coisa. Aquele senhor me disse que tinha 
passado em um posto e em vez da gasolina que tinha pedido o frentista descuidado havia 
colocado álcool. Logo que saiu do posto o carro passou a engasgar e a dar problemas até 
parar em frente da minha casa. Depois de verificar tudo o que conhecia sobre o carro, o 
homem resolveu dar uma cheirada no líquido que vinha do carburador. Era álcool. Como 
um carro à gasolina poderia funcionar corretamente com álcool? A solução foi abastecer 
novamente com uma boa dose do combustível correto e dar umas boas aceleradas para 
limpar o carburador. Assim também é o cristão, para funcionar corretamente tem que usar o 
combustível certo e este combustível só pode ser o Espírito Santo. DECIDINDO: Talvez, 
antes de decidir encher-se do Espírito, você precise decidir a esvaziar-se de álcool ou 
qualquer outra coisa que o está escravizando. Para ser um imitador de Deus, você precisa 
começar decidindo isto. Eu decido............................................................................. (  ) 
Decido estudar sobre como posso me encher do Espírito. (Não esqueça que amanhã 
estaremos dando algumas dicas sobre isso) Deus tocou você para outra decisão? Então faça 
agora! 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:  Enchendo-se do Espírito 
"Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de 
coração ao Senhor.” Efésios 5.19 - NVI  
ENTENDENDO: Este versículo começa a responder aquela questão: Como posso me 
encher do Espírito? Mas veja só. Há um outro texto nas escrituras que é praticamente o 
mesmo de hoje, vamos lê-lo: Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e 
aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos 
espirituais...(Col 3.16). Qual a diferença entre este dois textos? O início: habite ricamente 



em vocês. Se lembrarmos o que Paulo disse no versículo de ontem, podemos chegar a uma 
fórmula básica: encher-se do Espírito é igual a encher-se da Palavra.  Jesus disse: Se vocês 
permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que 
quiserem, e lhes será concedido (João 15.7). Encher-se da palavra nos faz mais fortes e 
mais unidos com Jesus. Ele disse também: “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.  Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o 
amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às 
minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas; são de meu Pai 
que me enviou.” (João 15.21,23,24). Aqui Jesus disse que ele mora em quem obedece a 
Palavra. No verso de hoje, associado com Colossenses 3.16, podemos aprender que 
podemos nos encher do Espírito também quando estamos repletos ricamente da palavra, até 
em nossos cânticos e louvores ao Senhor. E o principal louvor ao Senhor é a obediência à 
sua Palavra. MEMORIZANDO:  Decore o verso de hoje e ore por suas decisões. Além de 
um imitador do Senhor somos seus adoradores também. Que privilégio! Que bênção! E 
ainda crescemos com isso! TIRANDO A LIÇÃO: Você já se sentiu mais forte quando 
ouviu e cantou em um culto alguma música que tinha as palavras do Senhor? Isto acontece 
frequentemente comigo. Nós os cristãos temos afinidade com a Palavra do Senhor. Por isso 
não podemos perder oportunidades de crescimento e por onde andarmos, vamos crescer na 
palavra, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantado e louvando de 
coração ao Senhor. A adoração ao Senhor, no sentido total da palavra, nos enche do 
Espírito Santo. Não a adoração que envolve só cantar, mas sim a adoração total com nossa 
vida em obediência no altar do Senhor. As músicas, os salmos, os hinos e os cânticos nos 
ajudam neste caminho, mas não são sozinhos uma fórmula mágica e sim um meio para 
estarmos mais repletos do Senhor. DECIDINDO: tome a decisão de se encher da palavra, 
por exemplo: ouvir música cristã em vez de rádio, parar na correria da vida para 
contemplar ao Senhor usando uns CDs ou outras mídias com a bíblia gravada. etc. (  ) 
tomei uma decisão! 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: Sendo agradecidos 
“Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo.” Efésios 5.20-NVI 
ENTENDENDO: Responda mentalemente: O que significa: dar graças? O que acrescenta 
no mandamento a palavra: constatemente? A quem devemos aagradecer? Por quais coisas? 
Ser agradecido é uma prova de crescimento tanto social quanto espiritual. Nossa natureza 
humana é naturalmente egoísta. Se pudéssemos todos nós seríamos reis.  Mas no reino de 
Deus o maior será o menor e o mais importante será o maior servo. E não devemos ser 
presos às características de nossa natureza e sim transformá-la a cada dia sob a vontade do 
Criador. Então, um verdadeiro imitador de Deus vai ser uma pessoa agradecida, 
principalmente a Ele por tudo o que tem feito, está fazendo e vai fazer na vida dela. Isto 
também é nadar contra a correnteza, mas é necessário e faz parte do nosso 
desenvolvimento espiritual. Lembra da história dos dez leprosos? Leia agora em Lucas 
17:11-19. O que achou? Todos foram curados, mas só um voltou para agradecer. Isto 
acontece todos os dias até mesmo no reino de Deus. Ser agradecido é exceção. Mas temos 
que lutar contra isso. Normalmente as pessoas não têm energia o suficiente para agradecer. 
Falar, mandar recado, elogio, acontece de tudo, mas agradecer são poucos. Isto é só um 
exemplo, mas em todas as áreas é muito difícil ser diferente. MEMORIZANDO: Decore 
Efésios 5.20 revisando os versos da semana. TIRANDO A LIÇÃO: No dia 8 de setembro de 
1860, uma tempestade caiu sobre o Lago Michigan e ameaçou afundar o navio Lady Elgin. 
Na praia, observando a tragédia, estava um grupo de estudantes do Instituto Bíblico 
Garrett. Quando o navio começou a partir-se, um dos estudantes, Edward W. Spencer, viu 



uma senhora agarrada a um dos destroços. Ele jogou-se nas agitadas águas e trouxe aquela 
senhora em segurança. Spencer nadou repetidas vezes e trouxe 17 náufragos de volta, até 
que suas forças falharam e ele desmaiou na praia, exausto. Após a sua morte, alguns anos 
mais tarde, alguém escreveu à esposa dele perguntando se era verdade que nenhum dos 
salvos havia agradecido o heroísmo de seu marido. Aqui está a resposta dela: "A afirmação 
é verdadeira. Spencer nunca recebeu nenhum agradecimento das pessoas que ele conseguiu 
salvar, e nenhum reconhecimento por parte de qualquer uma delas." DECIDINDO: Acho 
que você entendeu bem o ensino de hoje. Em mim tocou profundamente pois como vamos ser 
imitadores de Deus se não somos gratos a Ele e às pessoas que ele coloca em nosso caminho 
para nos ajudar? Como vamos ser imitadores de Deus se achamos que as pessoas são obrigadas 
a nos dar o que queremos e não seguimos o exemplo de Cristo que deu tudo de si por nós? 
Portanto, vamos por em prática este ensino constantemente pois nossa natureza tende a ser cada 
vez mais egoísta. Por isso, faça uma decisão prática. Exemplo: vou dar um presente, vou 
fazer uma ligação, vou escrever 10 bilhetes, etc. 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: Sujeitando-se para crescer. 
“Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo”. Efésios 5:21 - NVI 
ENTENDENDO: Como temos visto em nossas meditações, o ser humano natural é 
egocêntrico e naturalmente orgulhoso. Entretanto, também temos visto que para os cristãos 
não deve ser assim. Uma das estratégias para nos manter não-egocêntricos e não-
orgulhosos certamente Deus nos mostra no versículo de hoje: sujeitar, que significa 
submeter-se, subordinar-se voluntária e mutuamente. Sujeitar-se uns aos outros é entrar em 
uma rede de proteção. Há um tempo atrás assisti a um filme que todos faziam parte de uma 
rede onde cada pessoa tinha outra para vigiá-la e ajudá-la nas suas responsabilidades. 
Assim também é no reino de Deus. Quando nos sujeitamos uns aos outros, estamos 
certamente lutando contra o egocentrismo e praticando a humildade e o amor, que é a vida 
cristã. Aqui nós aprendemos que cada pessoa no reino de Deus tem pelo menos uma outra a 
quem ela deve prestar contas. Até mesmo os pastores presidentes de igrejas. Os princípios 
que devem nortear este “sujeitar” são:  “é melhor dois do que um” e “felizes são os 
humildes” e “você não é o seu senhor, o seu Senhor é Cristo e ele está naqueles a quem 
você deve prestar contas de sua vida”. A Nova Igreja Batista, por exemplo, não é uma boa 
igreja pra alguém que não deseja que ninguém o ajude na sua vida. Aqui não existe o 
“igreja é igreja, vida ou negócios à parte”. Se você quer ser um de nossos membros vai ter 
que submeter-se àqueles que Deus colocou como autoridade. Para a maioria isto é uma 
grande prova de fé. Aqui você não vai poder dizer: “ninguém se mete na minha vida”. 
Vamos encorajar você a crescer na fé e na maturidade cristã. MEMORIZANDO: Decore o 
verso de hoje. TIRANDO A LIÇÃO: a quem devemos nos sujeitar? A bíblia dá algumas 
dicas, na verdade mandamentos, inclusive, Paulo termina o capítulo de Efésios com uma 
lista. Primeiro ele diz: sujeitem-se uns aos outros. Depois ele diz a quem. Faça um estudo 
calmo e detalhado, vá lendo os versículos, vá vendo as pessoas a quem deve sujeitar-se. 
Leia os textos: 1Coríntios 16:15-16; (Importante: veja que não devemos nos submeter a 
pessoas que vão contra o que Deus quer - então esta é uma regra importante, se aquilo que 
a sua autoridade pede, vai contra a palavra de Deus, não se submeta a ela). DECIDINDO: 
Faça uma ou mais decisões de sujeitar-se àqueles a quem Deus mandou (não deixe para 
depois, meditar sem decidir é não se sujeitar a Deus) 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 semana que vem! 
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