
 
 

Segunda-feira: A meditação é a chave do sucesso 
“Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que 
você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você 
será bem-sucedido”. (Josué 1:8) ➔ Leia atentamente: Meditar é muito bom! Esperamos que você 
não tenha parado de meditar. Lembre-se! O que fazemos com essa folha de meditação é só um 
auxílio ao nosso estudo e um estímulo também, pois eu mesmo me sinto mais motivado quando 
medito com a folhinha. A vontade de Deus é que nós estejamos sempre ligados a Ele através da sua 
palavra. As escrituras são os pensamentos de Deus. Não existe coisa melhor então para fazer do que 
meditar nelas. Os próprios escritores bíblicos ficavam extasiados com tanta sabedoria. O Rei Davi 
passava noites acordado meditando na palavra de Deus. Eu posso até imaginá-lo, após um dia 
inteiro, pegar uma lâmpada de azeite, sentar em algum tipo de escrivaninha, começar a ler os 
pergaminhos da Lei de Deus e não conseguir mais parar. Acredito que ele ficava se lembrando de 
como Deus tinha agido em sua vida e como Ele era fiel. Davi ia até a varanda de seu palácio, 
observava o seu reino e mais uma vez agradecia a Deus, e meditava mais e mais, com a certeza 
absoluta de que aquelas palavras eram fontes de vida e vida em abundância. ➔ Leia mais sobre o 
que os escritores bíblicos falaram sobre a meditação: Salmos 1:1-2; 39:3-4; 119:148. ➔ Indo mais 
fundo: O Salmo 119 é o maior capítulo da bíblia e é um hino de amor a palavra de Deus, vamos lê-
lo durante esta semana? Comece lendo até o verso 33.  ➔ Reflita: Conheço um jovem que passou 
os primeiros sete anos de sua vida cristã sem grandes mudanças em seu crescimento espiritual. Após 
aquele primeiro contato com o evangelho, onde tudo eram flores e maravilhas, ele não teve mais 
para onde crescer espiritualmente. Sua igreja tinha grandes acontecimentos anuais, tais como retiros 
e conferências; havia até grandes ensinamentos trazidos por grandes oradores, mas nada de 
crescimento. Na verdade, ele se sentia em um deserto - algo estava faltando. A terra prometida de 
uma vida espiritual estava ao alcance dos olhos, contudo o jovem não conhecia o caminho para 
chegar lá. Tudo o que tentava, não surtia efeito. Algo estava faltando! Isso sem falar de sua vida 
secular. Não tinha grandes sucessos! Após servir o exército, abandonou a faculdade porque 
precisava trabalhar e os empregos que arrumou não eram lá grande coisa. Chegou até a ficar mais de 
um ano desempregado. O que faltava? Em 1997, com o início do Seminário para todos em sua 
igreja, ele aprendeu a meditar e passou a efetivamente estudar as escrituras. Descobriu o poder de 
viver as palavras de Deus e decidiu gravá-las na sua mente. Não deixava de ser um passo de fé, mas 
ele acreditou que aquele era o caminho. Um dia ele se espantou quando o seu pastor o chamou para 
uma função que necessitava de alguém FIRME COM DEUS. Sem ele mesmo perceber, sua vida 
havia mudado. De repente, ele pode experimentar a alegria de estar em sintonia com Deus e 
consequentemente as bênçãos começaram a ser derramadas. Amanhã eu conto mais sobre este 
testemunho. ➔ Tirando a lição: Leia novamente o versículo de hoje e escreva em um caderno a 
lição principal que você pode obter (você precisa de um caderno toda vez que meditar nesta 
folhinha). ➔ Tomando decisões: Quais decisões você vai tomar depois de meditar? Faça suas próprias 
decisões, mas se quiser use também as seguintes: (  ) Decido acreditar que se eu me dedicar às 
escrituras, colherei bênçãos (  ) Decido me empenhar durante esta semana em minha meditação 
diária. (  ) Separarei este horário para meditar:.................... (  ) Decido fazer todos os passos da 
meditação corretamente, inclusive a memorização do versículo. ➔ Decore o versículo de hoje 
repetindo em voz alta até ter decorado completamente com a referência. ➔ Ore compartilhando suas 
decisões com Deus, pedindo que ele lhe dê a força necessária para crescer espiritualmente através da 
meditação em Sua Palavra. Ore com fé, Deus ouvirá. 
 

Terça-feira: Meditar é ruminar 
“Como amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro” (Salmos 119:97) ➔ A meditação é o processo 
pelo qual um cristão tem acesso aos pensamentos de Deus. A palavra “meditar” no hebraico é 
derivada de uma raiz que significa “ruminar”. Ruminação é o processo digestivo de alguns animais, 
tais como a vaca, em que a mesma massa de alimento se reprocessa várias vezes para haver uma 
nutrição mais completa. O boi, por exemplo, tem quatro estômagos. O alimento, depois de 
mastigado a primeira vez, desce para o primeiro estômago, volta para ser mastigado mais um pouco, 
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desce uma segunda vez, volta, desce de novo, e assim há uma digestão bem eficiente. Meditação é o 
processo mental e espiritual de processarmos, ou digerirmos o alimento de Deus, ou seja, as 
Escrituras Sagradas (porção de texto do livro “Um Com Deus” do Pr. David Hatcher). ➔ Leia 
novamente o versículo de hoje. O que o salmista diz? Que ama a palavra de Deus e que medita nela 
o dia todo. Será que ele andava carregando de uma lado para o outro rolos e rolos de pergaminhos 
com as escrituras e não fazia mais nada além de meditar? É claro que não. O que ele está dizendo é 
que em sua mente, durante todo o dia, ele fica meditando nas escrituras. Isto é meditar! Encher-se do 
verdadeiro alimento e em todos os momentos da vida ter a mente cheia das palavras de Deus. Como 
vimos, é o segredo do sucesso. ➔ O Pr. David Hatcher, em seu livro “Um Com Deus”, descreve um 
método muito eficiente de meditação e é o que usamos nesta folhinha. Às vezes, até mesmo sem 
perceber, você é levado a passar pelos cinco passos da meditação, que são: 1) Entender: saber 
exatamente o que você está lendo, às vezes precisa de um dicionário; 2) Memorizar: este passo é 
essencial, pois como você vai “ruminar” as escrituras durante todo o dia se não a sabe de cor? 3) 
Descobrir a lição: o que Deus quer me ensinar com esta escritura? Fazer ou não fazer? Ser ou não 
ser? E durante todo o dia você vai pensar mais e mais); 4) Fazer uma decisão: a palavra de Deus 
sempre exige uma reação, pois Deus está querendo agir em sua vida. Então você precisar ser muito 
prático(a) e decidir o que vai fazer; 5) Compartilhar: verbalizar com Deus suas decisões, 
comprometer-se com Ele que vai aplicar aquilo que decidiu. ➔ Para refletir mais: Salmos 63:6-8; 
77:1-13; 119:34-72 ➔ Ainda refletindo: Este método realmente soou estranho aos ouvidos do 
jovem, pois nunca tinha visto algo igual. Principalmente este passo da decisão, “que coisa difícil”, 
ele pensava. Ele até que lia a bíblia e até tirava algumas lições, mas fazer decisões era realmente 
difícil. Entretanto, ele não esmoreceu. Continuou resoluto em sua decisão de crescer espiritualmente 
através da meditação constante na palavra de Deus. No início, devido a falta de treinamento, ele 
tinha muita dificuldade em decorar os versículos. (obs: se você tem essa dificuldade também, saiba 
que mesmo sendo muito difícil pra você e até mesmo pareça impossível, é possível recondicionar 
sua mente e voltar a ter o poder de memorizar as escrituras). Ele os escrevia em pequenos pedaços 
de papel cartão e andava sempre com eles durante todo o dia. De vez em quando lia e pensava a 
respeito daquela lição e de suas decisões. Ele ficava impressionado ao sentir a quantidade de 
informação que o Espírito passava à sua mente e mais ainda ao constatar que Deus sempre mandava 
uma forma de praticar o que havia aprendido e testar o que havia decidido. Certo dia, em que ele 
meditou em Tiago 1:12, (que fala sobre a coroa para aqueles que forem perseverantes diante da 
tentação), foi um dos dias onde mais foi tentado, mas ficou muito alegre em ter usado a Palavra 
contra aquelas tentações, assim como o próprio Jesus na tentação do deserto. Agora ele tinha uma 
arma contra tudo aquilo que parecia impossível combater. O deserto iria ficar para trás (continua). 
➔ Decida: (   ) Decido “ruminar” os versículos desta semana durante o dia todo. (  ) Decido 
escrever cada versículo em um papel e andar com ele. (   ) Decido encher minha mente com a 
Palavra e para isso vou diminuir o uso de: (   ) TV (   ) Internet (   ) Leituras inadequadas (   ) 
outra:.....................................,   em ............% ➔ Pense bem e tente fazer uma outra decisão, ouça a 
voz do Espírito e decida mudar! ➔ Decore o versículo de hoje e encerre orando ao Senhor, falando 
pra Ele de suas decisões. 
 

Quarta-feira: Meditar é se comunicar com Deus 
“Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, 
minha Rocha e meu Resgatador!” (Salmos 19:14) 
➔ Para ter certeza de que você entendeu bem o versículo relacione as colunas com os significados: 

1. Que as palavras da minha boca        (  ) O Senhor é minha segurança e minha salvação 
2. e a meditação do meu coração         (  ) Minhas orações diárias te agrade 
3. minha Rocha e meu Resgatador       (  ) Minha meditação diária te agrade 

➔ Você já observou que oração e meditação devem estar sempre juntas? Podemos ver que as duas 
coisas estão naquela categoria do “Fazer sem cessar” ou do “de dia e de noite”. No início isto nos 
assusta um pouco, mas como já dissemos, ninguém vai ficar ajoelhado dia e noite, e muito menos 
andar com a bíblia debaixo do braço pra todo lugar. O que Deus quer é estar com você dia e noite. 
Você fala com Ele em oração, todo o tempo, conforme o seu dia vai se desenrolando. Ele fala com 
você através do Espírito Santo que habita em você e que é “alimentado” através de sua meditação 
diária. Por exemplo, o versículo de hoje deve desafiá-lo a ter momentos agradáveis de comunicação 
com Deus. O Espírito Santo vai usar isso para lhe ensinar a importância desta comunicação com o 
Criador. Não tenha medo. Mesmo se o inimigo de nossas almas falar que você não é capaz ou que 
este tipo de envolvimento com Deus não é uma boa ideia, creia no que Deus diz. Ele quer você 



meditando todo o tempo. É isto que o fará ir devagarzinho se tornando como Jesus e se aproximar 
Dele cada vez mais. Deus é fiel em suas promessas; Ele vai te dar todas as bênçãos que promete 
àqueles que o buscam. Você pode optar até em parar esta meditação e fugir deste grande desafio, 
mas, se fizer isso, nunca sairá do deserto espiritual e nunca desfrutará as maravilhas que Deus têm 
guardado. ➔ Para aprender mais: Salmos 19:7; 49:3; Isaias 5:20-24 ➔ Não esqueça! Estamos 
lendo Salmos 119. Hoje leia do verso 73 ao 104. ➔ Reflita: (continuação) Aquele jovem, então, 
estava iniciando uma aventura interminável na Palavra de Deus. Assim como o salmista, no 
versículo de hoje, pedia a Deus que suas orações e sua meditação fossem momentos agradáveis com 
Deus, assim também o jovem descobriu que não existia coisa melhor na vida do que meditar. 
Conforme ele ia se alimentando, mais e mais ia ficando forte. Certa vez ele havia se comprometido 
com Deus em meditar um certo horário do dia, durante certa semana. Mas não sabia que na TV 
estava previsto um jogo de final de campeonato do seu time preferido, exatamente na hora em que 
havia se comprometido com Deus. Primeiramente ele pensou que não tinha nada demais pedir a 
Deus para mudar o horário, pois com certeza o seu amigo entenderia (será?). Mas como ele estava 
meditando no salmo 15, que nos ensina que devemos cumprir nossa palavra mesmo com prejuízo 
próprio, ele preferiu passar momentos de puro prazer com Deus, mesmo ouvindo os fogos e a alegria 
dos vizinhos. Ele não se arrependeu, pois muitas bênçãos foram derramadas em sua vida ainda 
naquela semana. Ele também não conseguia imaginar como antes havia pensado nas escrituras como 
um remédio amargo e necessário se agora ele tinha um enorme prazer com elas. Lembrou-se então 
de uma ilustração usada por seu pastor: O importante é obedecer, o prazer vem depois. (continua) ➔ 
Reflita sobre o assunto: Um dia eu observei um motorista parado no semáforo. Ele me chamou a 
atenção por ter dito algumas palavras, mesmo estando sozinho no carro. O sinal estava para abrir, 
quando eu já estava crendo que aquele homem era um crente, conversando com Deus. Eu fiquei tão 
curioso que quando paramos no próximo semáforo, resolvi colocar meu carro do outro lado. Foi 
quando vi um daqueles fones de ouvido para celular, e ele continuava em uma boa conversa. Ri de 
mim mesmo e da minha curiosidade, mas tirei uma lição. Oração e meditação são como um telefone 
sem fio, ligado diretamente com Deus. Não se assuste se de repente você parar em um semáforo ao 
meu lado e eu estiver batendo um papo com o Pai. ➔ Decida: Leia o versículo novamente e faça 
uma decisão baseada no que aprendeu hoje. Faça agora!  Seja prático(a)! Ex: vou orar hoje no 
mínimo 20 vezes ➔ Decore o versículo de hoje e ore compartilhando sua decisão com Deus. Diga a 
Ele que você o ama e que o quer 100% em sua vida. 
 

Quinta-feira: Quem medita, Deus abençoa 
“Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos.” 
(Salmos 119:99) ➔ Entendendo o versículo: Antes de continuar, veja se você entende todas as 
palavras e se entende exatamente o que Deus quer dizer com este texto. O que são os “testemunhos 
de Deus”: (  ) Palavra (  ) Justiça ➔Leia atentamente: Deus fez muitas promessas para aqueles que 
meditam em sua Palavra. E por que será que Ele fez isso? Creio que seja porque ele gosta muito 
daqueles que querem ser como Ele é. Quando o ser humano se aproxima de Deus, através da 
meditação, ele está fazendo o processo inverso de Adão e Eva, que se distanciaram de Deus. Dessa 
forma, o cristão que medita está cumprindo o plano eterno de Deus, que criou o homem para amá-lo 
e para ser um grande amigo. Hoje, temos um versículo que contém uma destas promessas: quem 
medita se torna mais sábio que os seus mestres. E todos nós sabemos que ninguém aprende mais que 
o seu mestre sem dedicação total. Você está entendendo este grande princípio? Então vamos 
continuar a ler mais algumas promessas. ➔ Leia: Josué 1:7-8; Salmos 1:1-3; Provérbios 2:1-6 
(existem também muitas promessas descritas no Salmo 119, o qual estamos lendo esta semana: tente 
achar algumas delas na seção de hoje: Salmos 119:105-152) ➔ Reflita: (continuação) ...como hoje 
estamos falando de bênçãos, vamos ver o que mudou na vida do jovem cujo testemunho estamos 
acompanhando nesta semana. A meditação realmente começou a fazer efeito na vida daquele jovem. 
Primeiramente em sua vida espiritual. Antigos pecados que ele nunca tinha conseguido vencer agora 
faziam parte do passado. Começou a estudar a bíblia com mais eficiência e pôde então dar adeus ao 
deserto e começar a colher os frutos de uma vida espiritual excelente. Agora, que o seu ego estava 
destronado, Cristo reinava em sua vida e toda a sua existência passou a ter mais sentido, ele resolveu 
entregar literalmente toda ela nas mãos de Deus. Infelizmente não temos espaço para descrever 
tantas bênçãos que Deus derramou e está derramando em sua vida, provenientes de Suas Promessas. 
Quem sabe um dia este jovem escreve um livro e conta todas elas? ➔ Desafio: Acredite nisto! Deus 
não é mentiroso. Nosso desejo esta semana é que você, neste meio do ano, decida de uma vez sair do 
deserto espiritual e usufruir das muitas bênçãos que Deus dá para aqueles que o buscam de todo o 



coração. Parece difícil? Comece! Deus ajuda quem já começou a caminhar. ➔ Decida: (  ) Decido 
me dedicar por um mês, começando na próxima segunda, em minha meditação diária. Pegarei todas 
as folhinhas e diariamente, em um horário determinado, farei a minha meditação (após 1 mês, se 
preferir, renove a decisão).  (   ) Durante este mês também farei uma leitura bíblica dos seguintes 
livros: (  ) Provérbios (1 capítulo por dia) (  ) Atos (1 capítulo por dia) ➔ Decore o versículo de 
hoje, use todas as armas possíveis, pergunte de alguém como ele decora. ➔ Ore compartilhando sua 
decisão com Deus e peça que um(a) amigo(a) cobre estas decisões de você. 

 
Sexta-feira: Perseverança na meditação 

➔ “Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na 
prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer” 
(Tiago 1:25) ➔ Entendendo: observa = lê e se dedica / lei perfeita = bíblia / persevera = mantém-se 
fiel e constante. Entendeu tudo? ➔ Pense no assunto: O ser humano, enquanto nesta terra, mesmo 
que se dedique ao máximo, sempre será “ser humano”. Ou seja, imperfeitos, carentes de Deus e 
propensos ao erro. Então é por isso que Deus se preocupou em nos ensinar que devemos ser 
perseverantes. Ser perseverante significa não desistir fácil. É ser constante e fiel. Todos nós, que 
iniciamos na estrada da meditação, sabemos que mesmo que meditar seja um grande prazer, ainda é 
necessário uma disciplina rígida sobre nossa natureza humana. Muitas pessoas começam a meditar e 
se empolgam, principalmente se tem algum brinde ou se estão em algum ministério que cobra as 
meditações. Mas depois, vão esmorecendo e, se não tiverem cuidado, vão ter que começar tudo de 
novo. ➔ Leia mais o que a Bíblia diz a respeito: – extraia todos os ensinamentos que puder: 
Lucas 8:15; Romanos 15:4-5; 2° Tessalonicenses 3:5. Fim do desafio: Salmos 119:153-176  
➔ Reflita: (continuação...) Antes que vocês pensem que o jovem, do qual estamos contando o 
testemunho, é um santo, saibam que ele tem as mesmas dificuldades que qualquer pessoa tem em 
manter-se perseverante na meditação - inclusive ele me pediu para deixar isto bem claro. Então, se 
você estava pensando que um dia a luta termina, deixe de pensar assim, pois não há descanso nesta 
terra. Persevere até o fim. Certa vez o jovem viajou de férias, e mesmo com o Espírito falando em 
sua consciência, empolgou-se com tantas alternativas de divertimento que não tinha mais tempo para 
Deus. Passeios, filmes, piscinas etc. Eram tantas coisas para se aproveitar em tão pouco tempo. Deus 
acabou ficando de lado. O jovem conta que o Criador chamou a sua atenção de formas 
surpreendentes. Tudo começou a dar errado e começaram a acontecer problemas financeiros e de 
saúde. Enfim, ele resolveu acabar com suas “férias de Deus”, para salvar um pouco das suas férias. 
Conforme o seu relato, foi muito difícil retomar todo o processo. E ele entendeu bem por que muitas 
pessoas se desviam quando tiram “férias de Deus”. Imagine se um dia Deus parasse de olhar para 
nós e tirasse os anjos que nos protegem. Estaríamos perdidos! Então, imagine como Deus se sente 
quando viramos as costas para ele. Talvez esta meditação seja um aviso pra você. Não deixe de 
perseverar - mesmo de férias, mantenha-se perto de Deus. O jovem aprendeu a lição e ora para que 
se mantenha firme. Ele é um grande amigo meu e desejou manter-se em anonimato para que a obra 
que Deus tem feito nele resplandeça muito mais! Deus seja louvado! ➔ Indo mais fundo: Muito do 
que nós vimos hoje com esta história, mostra a batalha espiritual que cada crente passa diariamente. 
O próprio apóstolo Paulo exemplificou muito bem isto ao dizer: Não entendo o que faço. Pois não 
faço o que desejo, mas o que odeio. Sei que nada de bom habita na minha carne, porque tenho o 
desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo... e ele segue falando desta luta espiritual. 
Quando já estamos pensando que não há solução para este problema, o apóstolo dá a solução: Jesus 
Cristo! Ele nos liberta do deserto espiritual de uma vida carnal! Por isso persevere em sua 
meditação! ➔Decida: (  ) Decido, independente das circunstâncias, manter-me firme em minha 
meditação. (  ) Decido ser perseverante nas decisões desta semana (dê uma revisada nelas). Se você 
está de férias: (  ) Decido colocar Deus nas minhas férias. (escreva em seu caderno passos práticos 
para isso. (  ) Decido pedir para o(a) ..........................me cobrar os versículos decorados durante um 
mês ou mais. ➔ Ore entregando suas decisões a Deus e pedindo firmeza nas suas decisões. 
Comprometa-se com Deus! ➔ Decore o versículo de hoje. E não esqueça de falar para a pessoa 
acima no fim de semana. ➔ Lembre-se! Você é dependente de Deus! Dependa dele para crescer! 

Confira os resultados: Meditação quarta-feira: 3,1 e 2 
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