
 
 

 
Ser imitador de Deus é o nosso objetivo. Vamos estar atentos e ver o que o Senhor quer nos 
ensinar nessa semana.   

    Segunda-feira: imitadores da luz e não das trevas 
“Não participem das obras infrutíferas das trevas; antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que 
eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso”. (Efésios 5:11-12) 
ENTENDENDO: Tanto no velho, quanto no novo testamento, a Bíblia usa figuras de 
linguagem para facilitar o entendimento. Neste caso, ainda estamos lendo sobre a comparação 
da luz com as trevas. Após dizer que somos filhos da luz e que agora devemos viver como tais, 
Paulo nos adverte para não participarmos das obras das trevas, ou seja, das atitudes que não 
agradam a Deus. Atitudes estas que obviamente não são próprias aos Imitadores de Cristo. 
Além de não participar, devemos condenar estas coisas. No grego, o verbo aqui traduzido como 
“expor à luz”, também tem o sentido de “reprovar”, “censurar”, “convencer”, “corrigir”. Como 
filhos da luz, não podemos deixar que as trevas passeiem em nossa frente sem que tenhamos 
uma atitude contra elas, principalmente se estiverem sendo praticadas por algum irmão na fé. O 
cristão não pode ficar calado, pois se ele é luz, deve iluminar sobre os que estão em trevas. Não 
podemos simplesmente nos tornar coniventes e nos acostumar achando que o mundo é assim 
mesmo. Lembre-se que você está aqui para iluminar, então deve sim condenar o pecado. Não 
como o dono da justiça, mas sim como um arauto do Senhor. MEMORIZANDO: Decore 
Efésios 5:11-12 
Leia os versículos seguintes e anote quais frutos das trevas são descritos: Gálatas 5:19-21. 
TIRANDO A LIÇÃO: Será possível termos um amigo adúltero? E um homossexual? Será que 
podemos ter amizade com uma garota de programa? Vá pensando aí enquanto eu conto uma 
história.  Jorge (nome fictício) chegou à igreja há alguns anos atrás. Fez sua decisão ao lado 
de Cristo e estava, segundo ele, decidido a abandonar seus pecados. Ele tinha sido homossexual 
desde a adolescência e experimentou a lama mais fétida do pecado, inclusive enveredando para 
o caminho das drogas. Um dia, alguém o convidou para vir à igreja e ele sentiu-se tocado com a 
mensagem e tendo certeza que sua vida não agradava a Deus, resolveu deixar tudo para trás. 
Após sua decisão, ele fez uma limpeza em seu guarda roupa, mas não completa. Fez uma 
limpeza em sua vida, mas não completa. Alguns amigos do passado ainda faziam parte de sua 
vida. Sinceramente, Jorge não imaginava voltar ao submundo de onde tinha vindo, mas lá no 
fundo, ainda espelhava muito de seus amigos. Para resumir a história, ele não resistiu por muito 
tempo. A Bíblia diz que não podemos ser amigos do mundo (leia agora Tiago 4:4), mas 
também não podemos deixar o mundo (1Corintíos 5:9-11) e também que não devemos ser 
contaminados pelo mundo. E agora? O que fazer?  A chave é o equilíbrio.  Para minha vida, 
tenho o seguinte princípio: devo conhecer e falar com todo tipo de pessoa, pois minha vida é 
pescar almas perdidas, mas não me deixarei contaminar por suas atitudes. Amarei o pecador e 
condenarei o pecado. Meu barco pode ir a qualquer lugar, mas não posso deixar a água do 
mundo entrar nele. Então, posso até ter um conhecido, por exemplo, homossexual, mas ele não 
será meu amigo íntimo, mostrarei a ele que Deus não se agrada de suas obras, não me deixarei 
contaminar com suas atitudes e evitarei a aparência do mal.  DECIDA (  ) Decido ter mais 
cuidado com as minhas conversas pois quero ter certeza de que não estou falando sobre as 
obras das trevas, sem condená-las. Tem outra decisão a qual o Espírito está lhe tocando? 
Escreva-a e decida, então. 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: A prova da luz 
“Mas, tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas”. 
(Efésios 5.13) 
ENTENDENDO: O versículo de hoje é um complemento dos de ontem, pois continua nos 
incentivando a expor todas as coisas à luz. Você já esteve no escuro tentando ver alguma coisa, 
o que você sente? Uma enorme necessidade de luz. Na verdade, você não tem certeza nem do 
que você pisa se não pode ver claramente, mas quando acende-se uma lâmpada, tudo fica bem 
claro. É este o conselho do apóstolo imitador de Jesus para nós. Se você está cheio do sol de 
Deus, o vampiro do pecado não pegará você, por isso, deve manter todas as coisas perto da luz. 
Leia este versículo na NTLH (linguagem de hoje): “E, quando qualquer coisa é trazida para a 
luz, então a sua verdadeira natureza é revelada”. Além de não participar das obras das trevas 
e condená-las sabiamente, devemos sempre ter a atitude de provar todas as coisas para saber se 
realmente vêm de Deus ou se são frutos das trevas. Lembra que neste capítulo Paulo nos 
adverte a aprendermos a discernir as coisas que agradam a Deus? Agora ele está dando uma boa 
fórmula que nos ajudará a discernir melhor: exponha tudo à luz de Deus e ela revelará se isto é 
dele ou não. Vamos a um exemplo prático: um jovem não tem certeza se pode continuar 
jogando futebol com seus antigos colegas do bairro. Há um ano ele está frequentando a igreja e 
está em dúvida quanto a seus colegas, pois eles falam muitos palavrões, vivem se estranhando 
ao ponto de haver agressões físicas e, além disso, fumam cigarros coletivos de maconha no 
final dos jogos. O jovem não fuma, já não fala palavrões e não briga, mas está sempre no meio 
deles. E agora? Exponha na luz estes fatos e diga com suas palavras qual foi o resultado da 
exposição:........................................................................................................................................ 
LEIA E MEMORIZE: Leia 2 Coríntios 4:4-6; 1Tessalonicenses 5:21. Por fim, decore Efésios 
5:13. DECIDINDO: Revise os ensinamentos principais de Efésios 5:11-13 e escreva 10 das 
suas atitudes e coloque sob a luz. Deixe Deus falar com você. Faça pelo menos uma decisão 
sobre o assunto. 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:  Acorda Cristão! 

"Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo 
resplandecerá sobre ti”. (Efésios 5:14) 
ENTENDENDO: Você prestou atenção ao tema de hoje? Por que será que Paulo acorda alguns 
cristãos? Porque estão dormindo! Porque alguns deles ainda estão mostrando frutos das trevas! 
Porque não estão passando no teste da luz e suas obras estão sendo evidentes e com isso se auto 
destruirão. E “por isso” Paulo lembra de um texto que, segundo os estudiosos, pode ser uma 
lembrança de algum antigo hino cristão ou de alguma citação bem conhecida (mas que não foi 
escrita) de Jesus ou de algum dos apóstolos. Eu fico imaginando que poderiam ser palavras do 
próprio Paulo, já ditas anteriormente à igreja de Éfeso, que relembram muito bem a sua própria 
história de conversão (Paulo se converteu após a luz de Cristo resplandecer sobre ele.) Este 
texto traz uma mensagem aos cristãos: “Não podemos ficar dormindo em serviço. Tenho que 
me levantar dentre os mortos e não ser um deles. Tenho que ser e fazer diferença e não me 
igualar a eles. Já que sou filho da luz, tenho que refleti-la em mim. Desperta ó minha alma! 
Para que eu nunca fique dormindo enquanto Deus quer que eu esteja vigilante. Que eu não me 
acostume e nem mesmo goste do conforto e das possibilidades das trevas. Que eu seja um 
arauto da luz! Sempre acordado para fazer a vontade do Mestre Jesus”. Amém! E você? Está 
dormindo espiritualmente? Esta é a hora de acordar, abrir as janelas do seu coração, para a luz 
de Deus entrar e transformar de vez a sua vida. E ela resplandecerá a outras pessoas. Esta é a 
vontade de Deus para nós. A meditação de hoje é uma “sacudida” em todos nós. Cristão dormindo, 
conformado e com sintomas de trevas, “está mal! ”. MEMORIZANDO: Leia Provérbios 13:9; 
1Tessalonicenses 5:6 e por fim, memorize o versículo de hoje! TIRANDO A LIÇÃO: Quando eu 
era pequeno, minha mãe sempre me acordava bem cedo e para que eu voltasse ao mundo dos 
vivos, ela sempre abria a janela do meu quarto, deixando a luz do sol entrar. É, aquela luz dizia 



muita coisa para mim. Primeiro que estava na hora de me levantar, segundo que eu não podia 
mais ficar deitado! Uma outra coisa que aquela luz me dizia era que estava na hora de trabalhar 
e naquele tempo o meu único trabalho era estudar. Aquela luz também vinha acompanhada de 
um aroma delicioso de café e eu sabia que logo me alimentaria com alguns daqueles pães que 
se faziam na minha infância. Aquela luz representava mais um dia na batalha da vida. Eu tinha 
que crescer. Não podia ficar parado na vida. Mesmo na minha tenra infância eu já almejava ser 
alguma coisa. E para isso, eu devia estar sempre bem, muito bem acordado. Assim também é na 
vida cristã. Deus tem um propósito para a sua vida. Você tem uma missão nesta terra. Então 
acorde! Deixe a luz do Senhor invadir as janelas do seu coração. Está na hora de trabalhar. 
Você precisa se alimentar muito bem da palavra de Deus e crescer, crescer até o ponto de 
alcançar o céu. Por isso, desperta ó tu que dormes! DECIDINDO: Decido me dedicar mais 
nesta semana à minha alimentação espiritual e para isso tomarei esta 
atitude:.................................................................. COMPARTILHANDO: Das muitas áreas de 
sua vida, em quais delas você precisa estar mais acordado 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: Imitando a Sabedoria de Deus 

"Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja como insensatos, mas 
como sábios”. (Efésios 5:15) 
O que significa: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem?  
......................................................................................................................................................... 
ENTENDENDO: O texto fala de dois tipos de pessoas. Nas palavras a seguir coloque (1) para 
os sinônimos de insensatos e (2) para os sinônimos de sábios: (  ) imprudentes (  ) ignorantes (  ) 
cuidadosos (  ) tolos (  ) espertos (  ) zombadores  (  ) santos (  ) inteligentes (  ) cautelosos ( ) 
incapaz.  
Assim como a Bíblia ensina sobre luz e trevas, há diversos ensinamentos sobre o sábio e o 
insensato. Deus é sábio e deseja que todos os seus filhos o imitem em Sua sabedoria. 
MEMORIZANDO: Decore Efésios 5:15 e converse com Deus. Os versículos seguintes dizem 
características dos sábios e dos insensatos. Leia para aprender mais: Provérbios. 10:23; 12:1. 
Estes versículos dizem como ser mais sábio: Salmos 111:10; 119:98-100. TIRANDO A 
LIÇÃO: Na vida, temos que fazer muitas escolhas. Temos muitos conflitos a serem resolvidos 
e a estrada onde caminhamos é repleta de pedras, abismos e caminhos paralelos sempre muito 
convidativos. Por isso Deus quer que sejamos sábios, para saber seguir no caminho certo. Se 
somos imitadores de Deus e estamos na luta para parecermos mais com Cristo, uma de nossas 
prioridades é alcançar sabedoria suficiente para saber a Sua vontade. Por isso, Paulo, no 
versículo de hoje, nos encoraja a sermos cautelosos com a maneira que vivemos, pois se somos 
imitadores de Deus, nossas atitudes devem ser condizentes com a sabedoria que Dele emana. 
DECIDINDO: Baseado(a) no conhecimento de que você deve viver com cuidado e sabiamente, 
também relembrando a sabedoria dos textos que leu sobre os sábios e os insensatos, faça decisões de 
nesta semana, tomar ações práticas, que o(a) ajudem a ser uma pessoa mais sábia. 
COMPARTILHANDO: Responda esta pergunta: Como farei para ter cuidado com a minha 
maneira de viver, de forma que seja sabiamente? 
.................................................................................................................................................................... 
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: Imitando a sabedoria de Deus. 

“Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus." (Efésios. 5:16) 
ENTENDENDO: Lembre-se que este versículo é continuação do de ontem. Devemos prestar 
atenção na nossa maneira de viver, para termos certeza de que estamos sendo imitadores da 



sabedoria de Deus e, além disso, devemos aproveitar ao máximo todas as oportunidades, pois 
só temos uma vida para viver. O tempo que se passou ontem nunca mais voltará. Em outra 
tradução da Bíblia, este texto está traduzido assim: “remindo o tempo porque os dias são maus”. 
Este conceito era muito difundido no tempo apostólico, pois se esperava a vinda de Cristo 
naqueles dias, devido ao desconhecimento, por parte igreja primitiva, do plano de Deus, que 
haveria de buscar, outros de seus filhos, nos séculos que viriam. Inclusive a nós, que vivemos 
no presente século. Entretanto, os sinais estão cada vez mais evidentes de que a volta do Senhor 
está perto. Por isso, o versículo de hoje fala também especialmente a nós. Apenas quatro anos 
depois que a carta aos Efésios foi escrita, Roma foi incendiada por Nero, que culpou os cristãos. 
Estes passaram a ser perseguidos em todo o império, principalmente em Jerusalém, que foi 
totalmente destruída. O próprio Apóstolo Paulo foi morto em Roma não muito tempo depois. 
Hoje nossa vida é assim, não podemos saber o que acontecerá amanhã, por isso, o hoje é 
importante. Não podemos perder tempo e nem oportunidades. Talvez aquela pessoa que precisa 
ouvir de você sobre Cristo não esteja aqui amanhã. Se você continuar nos mesmos vícios hoje, 
amanhã ainda estará com eles e perderá tempo em seu crescimento. Se você não cumprir logo a 
vontade de Deus para a sua vida estará atrasado amanhã. Aproveitar ao máximo cada 
oportunidade também é duplicar os talentos que Deus nos deu. Os dias eram maus naquela 
época e hoje também são. O Diabo está ao derredor, rugindo como um leão pronto para atacar. 
Devemos ser espertos para fazer sempre a vontade de Deus e da melhor, mais rápida e mais 
eficiente forma possível. MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje e revise os da 
semana.  Leia para aprender mais: 1Coríntios 7:29a; Colossenses 4:5;  Tiago 4:13-17  
TIRANDO A LIÇÃO: Assim como um soldado em terra inimiga, o cristão deve ter sempre 
um sentido de urgência. Imagine que você tenha uma conta corrente no banco, e a cada manhã 
você acorde com um saldo de R$ 86.400,00. Só que não é permitido transferir o saldo do dia 
para o dia seguinte. Todas as noites o seu saldo é zerado, mesmo que você não tenha 
conseguido gastar todo dinheiro durante o dia. O que você faz? Você irá gastar cada centavo, é 
claro! Todos nós somos clientes deste banco que estamos falando. Chama-se TEMPO. Todas as 
manhãs, são creditados por Deus para cada pessoa 86.400 segundos. Toda noite o saldo é 
debitado, como perda. Não é permitido acumular este saldo para o dia seguinte. Toda manhã, a 
sua conta é reinicializada, e todas as noites as sobras do dia se evaporam. Não há volta. Você 
precisa gastar vivendo no presente o seu depósito diário. Invista, então, no que for melhor, essa 
dádiva de Deus, na saúde, na felicidade e no sucesso. O relógio está correndo. Lembre-se que 
Deus vai pedir conta a você de cada segundo dessa conta. Para você perceber o valor de um 
ano, pergunte a um estudante que repetiu o ano letivo. Para você perceber o valor de um mês, 
pergunte para uma mãe que teve um bebê prematuro. Para você perceber o valor de uma 
semana, pergunte a alguém que espera ansioso por uma viagem. Para você perceber o valor de 
uma hora, pergunte para alguém que teve insônia à noite e esperou pela manhã. Para você 
perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o trem. Para você perceber 
o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar ou não um acidente. Para 
você perceber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a alguém que ganhou a medalha 
de ouro em uma olimpíada. Ontem é história, o amanhã pertence a Deus, hoje é uma dádiva, 
por isso, é chamado de presente! DECIDINDO: Faça pelo menos uma decisão de aproveitar 
melhor o seu tempo e as oportunidades que Deus lhe dá. Onde você pode melhorar? Quais tem 
sido as oportunidades de ser um (a) imitador (a) de Deus que você tem desperdiçado? Faça pelo 
menos uma decisão e prove que você não vai perder a oportunidade de crescimento que esta 
meditação está oferecendo para você. 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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