
 
 
Um dos grandes motivos de cairmos nos abismos é que não reconhecemos que estamos à 
beira de um. Esta meditação é para você ter cuidado com eles. “Aquele que pensa estar em 
pé, cuidado para que não caia” (1 Coríntios 10:12) 

Segunda-feira: Por um fio 
➔ “Os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos 
arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios” (Salmos 73:2-3) 
➔ Nesta semana meditaremos no Salmo 73. Infelizmente não poderemos abordar os 28 
versículos, mas você irá ler todos com certeza. Se você se sente à beira do abismo faça um 
desafio com você mesmo(a) de meditar todos os dias esta semana. Se você não se sentir 
assim, analise-se, coloque limites seguros e ajude os outros a saírem da beira ou do fundo 
dos abismos da vida. ➔ Mas afinal, o que é abismo? Abismo é tudo aquilo que eu faço, 
penso e falo que desagrada a Deus. Uma das características do abismo é que ele puxa 
outro pecado com ele. Salmos 42:7 diz “Abismo chama abismo” e outro, e mais outro, até 
que a pessoa não tem mais como se livrar daquilo. Por exemplo: um homem que se envolve 
com a desonestidade no trabalho, logo terá que mentir para esconder o delito, irá ter 
dificuldades financeiras, se for casado terá problemas no casamento, consciência pesada, 
mais mentiras, brigas, doenças, separação, polícia e etc. Leia duas vezes cada passagem: 
Salmos 121:1-2; 2 Coríntios 12:9-10;  Hebreus 12:1-2; Judas 1:24 ➔ Analise: Em Mateus 
14:22-32 temos o exemplo de Pedro que caminhava sobre o mar até desviar seu olhar e ver 
as adversidades, os ventos fortes (verso 30), então afundou no mar e foi socorrido por 
Jesus. Temos que pensar nas coisas lá do alto e deixar um pouco as coisas terrenas, 
prosseguir para o alvo, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele é nosso refúgio e 
fortaleza. Ele pode impedir-nos de cair porque onde somos fracos, aí Deus é forte em meu 
lugar. ➔ Decisões: (  ) Decido confessar os meus pecados a Deus e entregar todas as áreas 
da minha vida para Ele dominar. (  ) Decido não ter inveja quando os ímpios prosperarem 
pois minha vida está em Deus. (  ) Decido meditar todos os dias desta semana e não 
vacilar.  (  ) Decido confessar a um conselheiro espiritual que estou a beira de um abismo 
(nome do conselheiro.................................. ............................).  (  ) Decido pensar mais nas 
coisas lá do alto e deixar um pouco as que são aqui da terra. ➔Ore entregando as suas 
decisões a Deus. ➔ Memorize o versículo. 
 

Terça Feira: O fim da história 
➔ “Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios.” 
(Salmos 73:17)  Relembre o verso de ontem e decore o de hoje como um complemento. 
➔ Entenda: O que quer dizer entrar no santuário de Deus? Qual é o destino dos ímpios 
segundo a Bíblia? ➔ Deus criou você para te amar. E, pensando em você, preparou um 
lugar maravilhoso onde não haverá dor, nem guerras, nem fome, nem brigas, nem mentiras 
ou qualquer outro pecado. Este é o Céu para onde vão os filhos de Deus. Por outro lado, 
existe um lugar terrível, onde só há sofrimento. As pessoas procurarão a morte e não a 
encontrarão, serão atormentadas dia e noite pelos séculos dos séculos (Apocalipse 20:10). 
Este é o Inferno, destinado a todos aqueles que rejeitarem os princípios de Deus. O que 
você prefere? Sofrer um pouco, ser aperfeiçoado na terra e morar para sempre com Deus no 
céu OU “curtir” tudo o que Deus abomina, todos os pecados, esquemas, corrupções, 
desonestidades, prostituições e passar a eternidade afastada de Deus no Inferno? ➔ Leia 
para aprender mais: Salmos 1:5-6; 9:17; 11:6; 68:1-2 ➔ Indo mais fundo: O pecado é 
gostoso no momento que pecamos? Claro! Se não, ninguém pecava. MAS qual é o prazer 
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momentâneo que pode ser comparado com a Eternidade com Deus? Qual o pecado que 
vale a pena para arriscar uma eternidade de sofrimento? ➔ Check-up do coração: Um dos 
abismos que mais tem derrubado cristãos ao redor do mundo é o da imoralidade. Este é um 
dos pecados mais perigosos porque é contra o próprio corpo. Este abismo começa sutil, 
mas grande é a sua queda. Tudo começa com coisas “pequenas” como piadinhas imorais na 
escola ou no trabalho, daí começam os pensamentos imorais, e descontrolados os 
pensamentos passam as imagens e histórias indecentes, daí pornografia na internet, 
prostíbulos e o adultério vem rápido; quando a pessoa percebe já não consegue se livrar, só 
se afundar e sofrer as consequências. ➔ Exemplificando: Observe o rei Davi. Tudo ia bem 
na vida deste servo de Deus: Matou o gigante Golias, derrotou os Amalequitas, tornou-se 
rei, trouxe a arca para Jerusalém, ampliou o reino, derrotou os seus inimigos e foi próspero, 
ATÉ o seu abismo. Caiu no abismo do adultério com Batseba. Depois disso: Davi mentiu 
para encobrir o seu erro, mandou matar Urias, o marido de Batseba, seu filho nasceu morto, 
alguns anos depois seu outro filho Amnom estuprou sua filha (irmã dele) Tamar, Absalão 
mata então seu irmão Amnom pela desonra, seu filho Absalão tenta tomar o trono do seu 
pai Davi e também morre, entre outros fatos... PERCEBEU? Um abismo puxa o outro. 
(Salmos 42:7) ➔ Praticando a Palavra: (  ) Decido olhar o fim da história quando tiver 
inveja da prosperidade dos ímpios. (  ) Decido colocar minha esperança na vida eterna com 
o Deus eterno. (  ) Decido pedir socorro assim que perceber que estou à beira de um 
abismo. (  ) Decido pela pureza da minha vida pois sem santidade ninguém verá a Deus 
(Hebreus 12:14)  ➔ Quais são os abismos que estão cercando a sua vida? Escreva-os no 
seu caderno e abandone rapidamente antes que seja tarde demais. (  ) Escrevi➔ Ore, peça e 
clame a ajuda de Deus nesta área de sua vida, que Ele te dê autodisciplina e te corrija 
quando necessário. Ore também por suas decisões, para que você tenha forças de cumprir 
cada uma delas, e outras que você tenha que decidir além destas. ➔ Decore os versículos 
de ontem e de hoje juntos. Fale várias vezes. 
 

Quarta-feira: Uma declaração de amor 
➔ “A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto 
de ti”. (Salmos 73:25)  
➔ Responda rápido: Você já esteve apaixonado por alguém? Fale três características de 
alguém apaixonado (fale em voz alta). Numa escala de 0 a 10 como está a sua paixão por 
Deus? ............ ➔ Leia: Uma mulher apaixonada não consegue viver longe do seu amado. 
Ela quer estar perto dele, dizer que o ama, sentir o cheiro dele, ouvir a voz dele, sentir o 
seu toque, quer falar e olhar para ele, vive pensando em como agradá-lo, como fazê-lo 
sorrir, como melhor servi-lo, além de espalhar para todo mundo que ele foi a melhor coisa 
que já aconteceu com ela. Você também deve ser apaixonado por Deus: querer estar perto 
Dele, ouvir sua voz, receber seus mandamentos, adorá-lo, magnificá-lo, agradecê-lo por 
todas suas bênçãos, querer trabalhar para Ele, servi-lo e ainda espalhar para todo mundo 
como Deus é maravilhoso para você. A Bíblia diz: Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o 
seu coração, de toda a sua alma, de todo seu entendimento e de toda as suas forças 
(Marcos 12:30). Deus quer você por inteiro. TODO coração, TODA alma, TODA mente e 
TODA força. Deus quer uma adoração total, um comprometimento total, um amor total. 
➔Fale em voz alta estas declarações de amor para Deus: Salmos 18:1-2 / 42:1-2 / 31:3 / 
31:14-15a. ➔ Check-up do coração: Outro abismo que derruba muitos Cristãos é o 
orgulho e a rebeldia. Todo orgulhoso tem o coração rebelde. A Bíblia diz que o orgulho 
vem antes da destruição. (Provérbios 16:18). Muitos cristãos se consideram supercrentes e 
acham que nunca podem cair. Falam: “Este pecado não me atinge” Por isso andam a beira 
do abismo do pecado. É como correr no carro e dizer que nunca vai se acidentar. 
CUIDADO! Um dia pode acontecer. Quem está em pé cuidado para que não caia  
(1 Coríntios 10:12) ➔ Reflita: Sansão foi um juiz que Deus levantou depois de 40 anos 
do povo de Israel sofrer nas mãos dos Filisteus. (Juízes 13:1 até 16:31) Sansão gostava de 
andar à beira do abismo do pecado. Gostava de se relacionar com o pecado achando que 



nunca iria cair. Fazia tudo confiado em sua força sobrenatural. Dalila, uma mulher 
filistéia, foi convencida a arrancar o segredo da força de Sansão (Juízes 16). Quando 
questionado sobre o segredo da sua força, Sansão desviou para algo sem importância por 
duas vezes (pois não podia contar seu segredo), na terceira vez, ele fala uma meia-
verdade. E finalmente depois de Dalila ter insistido com ele diariamente (leia Juízes 
16:16) Sansão contou-lhe o segredo da sua força caindo no abismo: Dalila cortou-lhe os 
cabelos, Sansão foi preso pelos Filisteus, furaram seus olhos, e foi ser escravo dos 
Filisteus. Sansão pensava que não podia ser vencido, mas foi derrotado por seu orgulho e 
seu coração rebelde. O pecado é semelhante: ele nos seduz, vai de mansinho, insistindo, 
insistindo, até que nos entregamos, cedemos e somos vencidos. Se você andar à beira do 
abismo, com certeza um dia cairá nele. Devemos buscar estar perto de Deus e ser 
apaixonados por Ele porque QUANTO MAIS PERTO DE DEUS, NATURALMENTE 
MAIS LONGE DO PECADO. ➔ Decida: (  ) Decido reviver o meu primeiro amor por Deus. 
(  ) Decido agradecer a Deus pelo menos dez coisas que ele me tem abençoado todos os dias. (  ) 
Decido cantar para Deus uma música de amor por ele (faça isto agora!). (   ) Decido elogiar a 
Deus uma qualidade durante todo o dia pelo resto da semana. (   ) Decido escrever uma poesia e 
dedicá-la a Deus por tudo que Ele tem feito. ➔ Decore o verso de hoje e ore para cumprir as 
decisões. Relembre os três versículos em sequência e fale em voz alta 3 vezes 
 

Quinta-feira: PERDÃO: a grande chave! 
➔Leia refletindo: O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força 
do meu coração e a minha herança para sempre. (Salmos 73:26)  
➔ Uma das características que eu mais gosto de Deus é que Ele é PERDOADOR. Deus é 
o nosso criador e sabe do que somos formados. Na Sua ira, bastaria uma palavra e 
deixaríamos de existir. Voltaríamos ao pó. Mas Ele nos ama e quer perdoar nossas falhas, 
porque onde é grande o pecado, transborda a graça de Deus (Romanos 5:20). ➔ 
Responda: Você sabe o que é degeneração do P.E.? Leia Salmos 32:3-4 e 38:3-22 (leia 
agora mesmo). Este é o pior abismo que o Cristão pode cair. O abismo do Pecado 
Escondido. Quando temos pecados não confessados, as consequências são graves: tristeza 
espiritual aguda é a primeira coisa que acontece. O Espírito Santo incomoda, você deixa 
de meditar, a paz o deixa, o pecado te domina mais, seu brilho de cristão desaparece, Deus 
não ouve sua oração, parece que todas as mensagens do pastor são direto para você, daí 
você não vai para os cultos e acaba por se desviar de vez (leia Isaías 59:2). ➔ Preste 
atenção nestes princípios: Jesus ama você (Romanos 5:8). Ele quer que você seja feliz e 
sabe que o principal ladrão da alegria é o pecado (Salmos 32:1-5). Deus é misericordioso 
e não nos trata como nós merecemos (Salmos 103:8-14). Deus transborda de amor por 
você (Salmos 145:8-9). Ele perdoa os seus pecados e esquece (Miqueias 7:18-19). Basta 
que você confesse tudo a Ele (1 João 1:8-9). Com o coração humilde e quebrantado 
(Salmos 34:18-19). Busque a Deus e o achará (2 Crônicas 7:14). Reconheça que você está 
errado (Salmos 51:1-5) e mude de atitude (João 8:11b). Fique triste cada vez que pecar 
(Mateus 5:3) nunca pare de meditar (Josué 1:8). Nunca fique com pecado escondidos 
(Tiago 5:16), confesse e deixe (Provérbios 28:13-14) por fim, perdoem os outros para ser 
perdoado por Deus (Mateus 6:14-15). ➔ Check up do coração: Quando não conseguimos 
perdoar alguém caímos num abismo sutil, aquele que mata silenciosamente. O abismo da 
mágoa e da depressão. Sara, mulher de Abraão, por não poder ter filhos era 
profundamente amargurada com Deus (Leia Genesis 16:1-2). Sua mágoa a fez ter ações 
erradas. Sara induziu Abraão a ter um filho com sua serva; mas isto não ajudou, pois Sara 
passou a maltratar sua criada por ter engravidado (verso 6). Sara riu da promessa de um 
filho (18:9-15) e apesar de ter tido um filho (Isaque) ainda sentiu ciúmes de Ismael. Assim 
ela pressionou Abraão para livrar-se da serva Hagar e de Ismael seu filho (21:8-20) e por 
causa desta mágoa até hoje o povo Judeu é inimigo do povo Palestino e não conseguem 
viver em paz. CUIDADO!!! Até a menor raiz de amargura no seu coração pode fazer você 
se afastar de Deus (Leia Hebreus 12:15). A mágoa traz a depressão! Você tem mágoa de 



seu pai? E da sua mãe? Tem mágoa de alguém? Padrasto? Madrasta? Vizinho? Deus? 
Você é depressivo(a)? HOJE é o dia de você perdoar. Perdoe não porque a pessoa merece, 
mas porque Cristo merece. Perdoe como Cristo perdoa você mesmo sem você merecer 
(Efésios 4:32). ➔ Decida firmemente: (  ) Eu vou perdoar ......................... porque quero 
ser perdoado(a) por Deus. (  ) Decido não ter pecados escondidos. (  ) Decido confessar 
meus pecado para um conselheiro espiritual e pedir que me cobre no meu crescimento.  ➔ 
Ore entregando suas decisões a Deus e Cumpra o que você decidiu. Se você conhece 
alguém que precise do perdão de Deus, lembre-se quem converte um pecador do seu erro 
fará com que muitos pecados sejam perdoados (Tiago 5:20). ORE POR ESTA PESSOA. 
Por fim, decore o versículo de hoje repetindo-o 5 vezes falando de coração para Deus. 
Não termine sem antes ter decorado completamente. 
 

Sexta-feira: Vale a pena ser fiel? 
➔ Para mim, bom é estar perto de Deus; fiz do Soberano Senhor o meu refúgio; 
proclamarei todos os seus feitos. (Salmos 73:28)   
➔ Complete: Quanto mais perto de Deus, naturalmente, mais longe do ............................. 
Quanto mais perto do pecado, mais longe de ............................ ➔ Responda: O que 
significa fazer do Senhor um refúgio? (responda em voz alta) O que significa proclamar 
os feitos de Deus? ➔ Leia: Depois da experiência do salmista Asafe de quase ter se 
desviado e caído num abismo de pecado, este versículo é a conclusão de toda história. 
Não existe nada melhor do que andar com Deus, ser seu amigo e viver na sua verdade. O 
salmo 84:10 diz: “Melhor é um dia nos teus átrios do que mil dias em outro lugar”. 
Quando está longe de Deus o homem perde o sentido da vida, perde a alegria verdadeira, 
perde o propósito da existência e a perspectiva do seu futuro. Deus criou você para ter 
vida em abundância (João 10:10) e esta plenitude não começa no futuro. Deus quer que 
você desfrute da vida Eterna desde agora. Parabéns! A sua eternidade já começou. 
APROVEITE ➔ Para aprender mais: Salmos 9:9-10; 119:2 e 10; Isaías 55:6-7.   
➔ Leia: Receita de Deus para curar abismos: 1 - Ajuste o foco da sua vida. Você foi 
criado por Deus e para Deus. Sua vida está escondida em Deus. Qualquer coisa que tire o 
seu foco da eternidade lhe trará problemas (releia os versículos do primeiro dia).  
2 - Busque o perdão de Deus e mude esta atitude pecaminosa (Provérbios 28:13-14).  
3 - Apaixone-se por Deus todos os dias (Salmos 18:1-2).  4 - Nunca pare de meditar e 
orar. Como pode uma pessoa manter pura a sua vida? (Salmos 119:9).  5 - Não falte ao 
seu grupo de amigos. É no grupo de amigos que os outros vão cobrar você, porque eles te 
amam e querem o seu melhor (Hebreus 10:24-25).  6 - Procure ajuda espiritual. Nossos 
pastores e líderes são pessoas colocadas por Deus para nos auxiliar em momentos difíceis 
(Hebreus 13:17). 7 - Faça um propósito de limpeza da consciência. Medite vários dias 
sem falhar. Se falhar comece tudo de novo. ➔Decidindo: (  ) Decido que vou fazer de 
Deus o meu refúgio pois estou à beira do abismo. (  ) Decido assumir o compromisso de 
meditar no mínimo 1 mês sem parar. Se falhar, começarei de novo.  (  ) (Leia Salmos 
119:67 e 71) Decido que vou voltar ao caminho de Deus por amor e não pela dor de ser 
afligido. ( ) Decido que vou ajudar (nome da pessoa) ........................................................... 
a sair ou não cair no abismo do pecado, pois está andando a beira do abismo. ➔ Ore 
apresentando suas decisões a Deus e peça forças para cumpri-las. Termine revisando 
todos os versículos e decorando o de hoje. Dê uma nota para a sua meditação:............ 
Diga o nome de uma pessoa que você vai cobrar a meditação da semana: 
........................................................................................... 
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