
DEVOCIONAIS DO ADVENTO

NO RITMO
DA GRAÇA



“Escravos de Gregório”
 

Nós seguimos calendários que ditam o nosso ritmo 
determinando, por exemplo, quando devemos 
presentear os nossos pais, quando devemos 

homenagear as mulheres, se haverá aula ou não e até 
mesmo quando é a nossa hora de parar. 

Com a ascensão da tecnologia, uma cultura danosa 
passou a permear as nossas igrejas: o pragmatismo. 

Parece que nunca é tempo de parar haja vista que 
estamos quase sempre conectados. Os celulares e os 

computadores deixaram menos clara a linha que 
separa o trabalho das demais atividades.

Portanto, estamos diante de um calendário opressor 
que não nos permitir apreciar o belo, o verdadeiro e o 
bom. Estamos diante de um calendário que não nos 

permite descansar.

Atenciosamente,
Equipe Pastoral.



Estamos na segunda semana de devocionais do 
advento. Nossa proposta na semana anterior era fazer 
uma reflexão a respeito do uso do tempo. Isso porque, 

em nossos dias, cegamente, seguimos diversas 
agendas que ameaçam nos tragar. Portanto, Sermos 
chamados a viver no ritmo da graça é imitar a Deus 
em sua paciência. A promessa em Gênesis 3.15, o 

pacto de graça, que foi definitivamente cumprida na 
obra de Cristo, nos faz reconhecer em Deus sua 

longanimidade, pois todos os seus desígnios aconte-
cerem no ritmo da graça. Além disso, Cristo nos ensina 

a termos um senso de propósito. Toda sua vida foi 
vivida em favor dos planos de Deus. Isto não o impediu 

de assentar a mesa com os amigos, de ter conversa 
com pessoas difíceis, de falar de procedimentos, 

investimentos, de ajudar o próximo, etc; mas nenhuma 
dessas coisas foram vividas fora do seu propósito ou 
sequer desvirtuaram sua missão de glorificar a Deus. 

Nosso tempo deve ser usado para esse propósito! 
Firmes? Vamos avançar!



NO RITMO
DA GRAÇA

DEVOCIONAIS DO ADVENTO 

SEMANA 2 



Leitura:  Isaías 25.1
Louvor: Bendito Cordeiro 123 – IBS Play
Oração: “Senhor, tu enviaste o teu Filho para morrer em nosso 
lugar. Através de suas feridas fomos sarados, por isso somos 
gratos por Teu amor e Teu cuidado, obrigado Senhor por perdoar 
o nosso pecado! Em nome de Jesus, Amém!”

As feridas que curam a nossa enfermidade

Leia Isaías 53. 2-12

Não havia nada que pudéssemos fazer para mudarmos nossa situação 
pecaminosa diante de Deus. Tal como Adão e Eva que não poderiam 
simplesmente dizer: “Senhor, nos perdoa!”. Isso devido ao caráter 
imutável de Deus, Ele é justo e sua retidão é perfeita! Deus não poderia 
simplesmente fingir que o mal não aconteceu ou que suas consequências 
não eram danosas. A desobediência a Deus precisava ser resolvida por 
meio de um novo nascimento, caso não fosse assim, o homem viveria 
sempre em desarmonia com Deus e sua vontade, sempre em rebeldia. 
Portanto, havia uma dívida, aliás, um pacto foi quebrado, e essa dívida 
precisava ser sanada, liquidada, cravada na cruz! Pense, Jesus não 
morreria se um pedido de desculpas fosse suficiente. Alguns pensam: 
“não era só pedir perdão e estaria tudo resolvido?”. Entretanto, quando 
pensamos assim não entendemos a gravidade do pecado, distorcemos a 
Santidade de Deus e desconsideramos a necessidade do sacrifício de 
Cristo.

Desta forma, a promessa da semente da mulher veio sendo anunciada, 
desde o Éden, e confirmada por meio dos seus tipos. Temos o anúncio de 
Cristo por meio de Adão! Temos um anúncio de Cristo por meio de Abel! 
Temos um anúncio de Cristo por meio de Abraão! Temos um anúncio de 
Cristo por meio de Isaque, de Jacó, de José, de Moisés [...] (clique e 
assista: https://youtu.be/JA-NcMhYyv8). Com isso percebemos como 
Deus foi pedagógico e paciente ao anunciar, de forma brilhante, o seu 
plano de redenção através do seu Filho.  Já nós, somos impacientes, 
vivemos correndo atrasados, queremos tudo pra já: miojo, fast food, 
pague e leve. Portanto, precisamos imitar a Deus em sua paciência e a 
Cristo em seu propósito.

Parece ser contraditório, mas foi assim, fomos sarados pelas feridas,
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fomos libertos pela cruz e somos livres ao sermos escravos de 
Cristo. Libertos pelo sacríficio de Cristo, o sacríficio vergonhoso 
da cruz, pois na cruz Jesus morreu por nossas culpas, mas 
também por nossa vergonha, por nossa nudez. Vejamos:       

“1. Jesus sofreu pelos outros. ‘Ele tomou sobre Si as nossas enfermi-
dades’, dores (v. 4), transgressões, iniquidades (v. 5, 6, 8, 11) e o pecado 
(v. 12).”

“2. Ele traz grandes benefícios àqueles por quem Ele sofreu: paz e cura (v. 
5); justificação (v. 11).”

“3. Foi a vontade de Deus que Jesus sofresse e fosse moído (v. 10). Deus 
colocou nossa iniquidade sobre Ele (v. 6), porque era plano de Deus que 
Ele morresse em nosso lugar.”

“4. Jesus é justo (v. 11), nunca praticou violência nem engano (v. 9).”

“5. Ele foi uma oferta pela culpa, um sacrifício expiatório pelo pecado (v. 
10).”

Confira: Lucas 22:37; Atos 8:32-35 e 1 Pedro 2:21-25. Sim, naquele que 
veio nós fomos sarados! E Ele voltará!

Oração: Ore de maneira espontânea as verdades expostas acima.

Atividade prática: Retire do calendário a atividade correspondente ao 
dia do devocional.
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CADERNO DEVOCIONAL
O que aprendi?

Aplicações?

Orar por:

Imprima esse papel e interaja com o devocional!*



DEVOCIONAIS DO ADVENTO

NO RITMO
DA GRAÇA

Leitura:  Isaías 25.1
Louvor: Nasceu o Redentor 028 - IBS Play 
Oração: “Senhor, graças a Ti nasceu o nosso Redentor, o Teu 
Filho amado, Ungido de Deus. Ele nasceu para cumprir tua 
vontade, boa, agradável e perfeita. Glórias a Ti pelo nascimento 
de Cristo ! Em nome de Jesus, Amém!”

O nascimento de Jesus

Leia Mateus 1.18-25

A notícia mais importante de todos os tempos é o nascimento de Jesus. 
Essa notícia se põe acima de qualquer outro acontecimento. Vejamos, 
quais acontecimentos marcantes que você consegue recordar agora? 
Então, Jesus é mais importante que esse acontecimento! A história de fato 
pode ser dividida em antes e depois de Cristo. Contudo, o que faz com 
que o nascimento de Jesus seja tão importante? A resposta encontra-se no 
verso 21 do texto que lemos: “Ela dará à luz um filho...”. O que tem de tão 
importante nessa afirmação? Essa afirmação é tão importante pois aqui 
temos Deus cumprindo sua promessa! Da semente da mulher temos O 
Salvador (Gn. 3.15)! Não devemos esperar por mais ninguém depois 
d´Ele, não virá mais ninguém! Somente Ele importa agora! Toda a 
história apontava para Ele! Ele é a semente da mulher!

Jesus é a promessa de Deus de que o pecado e a morte não prevaleceriam. 
Jesus é a imagem perfeita do que vinha sendo anunciado, antes por 
sombras (Hb 1.1). Em Isaías 7.14, temos a promessa anunciada. Seu 
nome é Emanuel, que significa Deus conosco! Isso porque o próprio Deus 
se fez carne (cf. João 1. 1-2). O Deus de toda eternidade, foi carregado por 
mãos humanas, cresceu em graça e estatura diante de todos e cumpriu seu 
propósito - morrer por nós. Isso fica evidente nos presentes recebidos na 
ocasião do seu nascimento: ouro para um verdadeiro Rei, incenso para um 
verdadeiro Deus e mirra para embalsamar alguém que veio para morrer. 
Morrer por quê? Morrer por quem?

Oração: Ore de maneira espontânea as verdades expostas acima.

Atividade prática: Retire do calendário a atividade correspondente ao 
dia do devocional. 
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CADERNO DEVOCIONAL
O que aprendi?

Aplicações?

Orar por:

Imprima esse papel e interaja com o devocional!*



Leitura:  Salmo 150.6
Louvor: Santo 009 – IBS Play
Oração: “Senhor, que possamos nos alegrar no nascimento 
virginal de Cristo, assim como os reis magos, e que possamos 
obedecer a Tua Palavra, assim como eles obedeceram! Em nome 
de Jesus, Amém!”

A visita dos reis magos

Leia Mateus 2.1

Jesus nasceu, o Salvador, o Mediador, o Ungido de Deus (1 Tm 2.5; Is 
7.14, 9.6; Mq 5.2). Aquele prometido pelo Senhor, aquele que viria a livra 
o seu povo do peso do pecado. Esse é o nascimento de Jesus.
Se cumpre o que está escrito em Miquéias 5.2: “E você, Belém-Efrata, 
que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de 
você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde 
os tempos antigos, desde os dias da eternidade.”, aqui se cumpre a Palavra 
do Senhor sobre o local do nascimento do Messias.

Mas, no oriente, existiam reis magos, que conheciam sobre o sinal do 
nascimento do Messias, que aguardavam o mesmo. Ao chegar na cidade 
de Belém, os reis se direcionam a Herodes e fazem a seguinte pergunta: 
“Onde está o recém-nascido Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela 
no Oriente e viemos para adorá-lo” (Mt 2.2). Herodes fica assustado com 
a declaração desses reis. “Quem é esse que nasceu e já é rei?”, “Quem é 
esse que veio tomar meu trono?”, “Quem é esse usurpador?”, possivel-
mente são as perguntas que permeavam a mente de Herodes ao ouvir 
sobre um recém-nascido que já é chamado de Rei.

Herodes convoca todos os principais (líderes) sacerdotes e escribas, pois 
a sua curiosidade estava em saber onde o Cristo deveria nascer, mas os 
mesmos responderam o que o profeta Miquéias havia profetizado, que o 
Cristo deveria nascer em Belém. Ao ouvir sobre tal promessa, logo 
Herodes se encontra com os reis magos e lhes pede para que o informe 
quando eles encontrarem com esse recém-nascido, Rei. Mas os reis não 
perceberam as más intenções de Herodes em sua “hospitaleira” recepção.

Os reis partiram para Belém, viram a estrela que estava no céu e, chegan-
do no local do nascimento, eles perceberam que a mesma estrela havia 
parado e logo se alegraram por terem encontrado o lugar. Entraram na
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casa, com júbilo, viram o menino e sua mãe, Maria. 
Prostraram-se diante do menino e cada um entregou suas 
ofertas: ouro, incenso e mirra.

Após a visita, os mesmos reis, jubilosos, foram avisados por Deus para 
não voltarem a Herodes, pois tal tinha más intenções com relação ao 
Cristo recém-nascido. Logo, obedecendo a Deus e sua Palavra, os reis 
foram por outro caminho.

Os três reis magos reconheceram quem era Jesus, o recém-nascido, o Rei 
dos judeus. Que possamos louvar a Deus pelo nascimento do Cristo e nos 
alegrarmos somente n’Ele, assim como os reis magos.

Oração: Ore de maneira espontânea as verdades expostas acima.

Atividade prática: Retire do calendário a atividade correspondente ao 
dia do devocional.
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CADERNO DEVOCIONAL
O que aprendi?

Aplicações?

Orar por:

Imprima esse papel e interaja com o devocional!*



Leitura:  1 Crônicas 16.34
Louvor: Ele é exaltado – IBS Play
Oração: “Senhor, no batismo de Cristo, ali estavam todas as 
pessoas da Trindade, mostrando unidade. Cada uma cumprindo 
seu papel, cada uma aprovando o Filho para a obra sublime na 
cruz. Gratos somos pelo Teu amor! Em nome de Jesus, Amém!”

O batismo de Jesus

Leia Mateus 3.16

No deserto estava aquele que o profeta Isaías havia dito a tempos: “Voz 
do que clama do deserto” (Is 40.3). Ele, João Batista, preparava o 
caminho necessário para a vinda do Messias. Uma mensagem era pregada 
“Arrependam-se, pois está próximo o Reino dos Céus” (Mt 3.2), apontan-
do para aquele que está por vir.

Sua mensagem apontava para alguém que era maior do que ele, ao ponto 
de que nem as sandálias do Cristo, João, era digno de carregar (Mt 3.11). 
Ele sabia sua posição, ele entendia a sua missão, ele entendia seu chama-
do divino.

Assim, Jesus estava pela Galiléia, a caminho de João, para ser batizado. 
Mas João se negou, pois ele sabia quem Jesus era. Mas qual o motivo de 
Jesus ser batizado? Ele não possuía a mácula do pecado, e já que o 
batismo indica a lavagem dos pecados, por que, pois, ele se submeteu ao 
batismo? Ao olharmos esse quebra-cabeça, podemos montar suas muitas 
peças para compreendermos.

A água do batismo reflete a necessidade de ser limpo. Ao olharmos para 
Jesus podemos ver que esse era seu caso também. Ele era sem pecado (Jo 
8.46; 2 Co 5.21; Hb 4.15). N’Ele não havia nada que necessitasse ou 
pudesse ser limpo. O Messias tomou sobre si a culpa de todo o pecado, e 
vicariamente o carregou (Is 53. 5, 6, 8; Mt 20.28; Rm 3.24), afim de 
produzir essa redenção vicária, o Espírito Santo, com todo Seu poder, 
desceu sobre Jesus, o capacitando para a tarefa que Ele mesmo tomará 
sobre si. Jesus assumiu publicamente sua tarefa, a de abertamente tomar 
sobre si, fazendo expiação por “o pecado do mundo”.

Mas o foco não é somente o batismo em águas de Jesus, mas sim o 
cenário como um todo. As outras duas pessoas da Trindade estavam
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presentes no batismo de Jesus. O Espírito Santo, ao descer sobre 
Jesus, o estava capacitando para uma tarefa infinitamente 
grande e sublime, e o Pai, ao proclamar “Este é o meu filho 
amado, em quem eu tenho prazer” (Mt 3.17), mostra do que

Jesus é Seu amado, que tal amor é eterno, que n’Ele tem prazer, pois o Pai 
sabe que o Filho obedecerá a toda a Sua lei. Toda a Trindade presente no 
ato do batismo de Jesus, confirmando que o Filho é o Ungido de Deus.

Oração: Ore de maneira espontânea as verdades expostas acima.

Atividade prática: Retire do calendário a atividade correspondente ao 
dia do devocional.
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O que aprendi?

Imprima esse papel e interaja com o devocional!*

CADERNO DEVOCIONAL

Aplicações?

Orar por:



Leitura:  Salmo 71.8
Louvor: Vencendo vem Jesus 112 – IBS Play
Oração: “Senhor, teu Filho amado resistiu a tentação do 
inimigo, glorificando Teu nome. Que nós possamos ser como 
Jesus, resistir as tentações firmados em Sua Palavra e em Ti! Em 
nome de Jesus, Amém!”

Resistindo as tentações

Leia Mateus 4.1-11

A tentação do egoísmo
Inicialmente, satanás teve como alvo a satisfação de uma necessidade 
básica – A FOME. Contudo, Jesus rejeita a perspectiva de satisfação de 
sua fome. Ele vence a tentação por meio da Palavra e aponta para o Pai e 
para o alimento espiritual que só Ele provê. É a Palavra de Deus que deve 
orientar nossas necessidades. Assim, devemos resistir à tentação de 
pensarmos primeiro em nós e não em Deus.

A tentação da desconfiança
A segunda tentação de satanás teve como alvo a satisfação de uma 
necessidade um pouco mais complexa – A SEGURANÇA. Porém, em 
resposta ao tentador, Jesus rejeita a perspectiva de colocar a proteção 
paternal a prova. Aponta para uma confiança que vai além de qualquer 
teste. Semelhantemente, o cuidado de Deus é manifestado graciosamente 
por sua providência diária, mas não deve ser motivo para negligência ou 
imprudência com aquilo que é de nossa responsabilidade.

A tentação da idolatria
A última tentação de satanás no deserto teve como alvo a satisfação de 
uma necessidade plantada no coração do homem pelo próprio Deus – 
ADORAÇÃO. Contudo, em resposta ao tentador, Jesus rejeita a o atalho 
para reinar em troca da adoração a satanás. Aponta para a lei de Deus e 
reafirma sua submissão a agenda do Pai. Desse modo, quando colocamos 
o poder, as conquistas, as pessoas ou qualquer outra coisa no lugar de 
Deus, ofendemos aquele que nos criou para sua glória.

A tentação vencida!
Ainda mais, além de nos mostrar o que aprender com Jesus, o relato do 
Evangelho de Mateus deve nos inspirar a depender Dele, abandonando 
qualquer tentativa de êxito baseada em nossas próprias obras.
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Pois diante de tentações como as que derrubaram nossos 
primeiros pais no Éden, Jesus foi vitorioso por nós e para nós.
Portanto, que Deus nos capacite a não perder de vista essa 
perspectiva em nossas vidas diante das tentações para 
seguirmos resistindo com Jesus às tentações.

Oração: Ore de maneira espontânea as verdades expostas acima.

Atividade prática: Retire do calendário a atividade correspondente ao 
dia do devocional.
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O que aprendi?

Imprima esse papel e interaja com o devocional!*

CADERNO DEVOCIONAL

Aplicações?

Orar por:



Leitura:  Salmo 103.1
Louvor: Senhor, Preciso de Ti – IBS Play
Oração: “Senhor, Jesus ensinou seus discipulos a não viverem 
conforme os padrões do mundo. Assim ensinou como nós, 
cidadãos do Reino, devemos viver. Que possamos viver, 
segundo Seus ensinos! Em nome de Jesus, Amém!”

Jesus fala aos seus discípulos

Leia Mateus 5.3-10

Pelos padrões do mundo, a definição de felicidade de Cristo é chocante e 
contraditória!
No imaginário da maioria temos que felizes são aquelas pessoas que 
possuem um sentimento de realização baseado em sua própria autossufi-
ciência ou que não passam por momento difíceis.
 
Mas Jesus descreve homens e mulheres felizes de maneira bem diferente. 
Ele coloca os felizes  como mendigos, como pessoas que estão de mãos 
vazias diante de Deus, sem nada a oferecer. Os felizes são aqueles que são 
mais mansos do que orgulhosos, lamentosos de seus pecados, abnegados 
e dispostos a suportar a perseguição para reconciliar os homens com 
Deus.

Pelos padrões do mundo, isso soa mais como “desgraça” do que 
felicidade! O mundo não entenderia que o que é desgraça para eles, a vida 
abnegada da agenda desse mundo, para nós é verdadeira liberdade. A 
tirania da agenda moderna, o discurso da felicidade a qualquer preço, as 
redes sociais que servem como uma maquiagem para uma vida deficiente. 
Precisamos subverter o que entendemos como felicidade! Melhor ainda, 
precisamos olhar para Cristo.

Siga a progressão do pensamento do Senhor: a verdadeira felicidade 
começa com ser pobre em espírito (v. 3). Isso significa que você tem uma 
atitude correta em relação ao pecado, e isso leva você a chorar (v. 4) – 
Mas chorar, na compreensão de nosso tempo, é para os fracos.  Vejamos 
que este lamento pelo pecado produz uma mansidão que leva à fome e à 
sede de retidão (vv. 5-6), que resulta em misericórdia, pureza de coração 
e um espírito pacífico (vv. 7-9) – atitudes que trazem verdadeira 
felicidade.
Quando você demonstra essas atitudes, você pode esperar ser insultado, 

12

https://www.youtube.com/watch?v=QvHXBEHA6ps


DEVOCIONAIS DO ADVENTO

NO RITMO
DA GRAÇA

perseguido e injustamente acusado (vv. 10-11), porque sua vida 
será uma repreensão irritante para as pessoas mundanas. 
Contudo, essa é a verdadeira felicidade: fazer a vontade de 
Deus!

Somos sal da terra e luz do mundo que deve preservar a verdade e 
iluminar essa realidade obscura (v. 14). Embora a maioria das pessoas 
rejeite a Cristo, outras pessoas serão atraídas a Ele pelo testemunho fiel da 
Palavra. Seja fiel ao Senhor hoje para que Ele possa usá-lo dessa maneira.

Oração: Ore de maneira espontânea as verdades expostas acima.

Atividade prática: Retire do calendário a atividade correspondente ao 
dia do devocional.
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O que aprendi?

Imprima esse papel e interaja com o devocional!*

CADERNO DEVOCIONAL

Aplicações?

Orar por:



Leitura:  Salmo 68.4-5
Louvor: Venha o teu Reino – IBS Play
Oração: “Senhor, nos ensina a orar como convêm, segundo a 
Tua vontade, segundo o Teu querer. Que possamos aprender a 
orar como Cristo nos ensinou! Em nome de Jesus, Amém!”

A oração do “Pai Nosso”

Leia Mateus 6.9-13

Jesus nos ensina a orar, tal ensino surgi da necessidade dos apóstolos de 
aprenderem a orar. A oração do “Pai Nosso” está dividida em três pedidos 
relacionados a Deus e Sua majestade, os três últimos, estão ligados a 
nossa necessidade humana, tanto terrenas quanto espirituais. Tal oração 
nos ensina a priorizar o Reino e sua justiça, na esperança de que todas as 
outras coisas, sejam acrescentadas.

Sua oração inicia com o “Pai nosso que está nos céus”, um Pai presente, 
transcendental, vemos que Cristo causa uma mudança no relacionamento 
dos homens com Deus. Não mais chamá-lo apenas de Senhor, mas 
também de Pai. Em Cristo somos feitos filhos de Deus, por meio da fé e 
redenção de seu sangue. Além disso, Jesus nos mostra que a oração é uma 
conversa intima com Deus, pois não estamos conversando com um 
estranho, mas com o nosso Pai, que é amor, consolação e graça.

“Santificado seja o teu nome”, trazendo o significado de entrega, respeito, 
reconhecimento ou santificado. Nossa oração deve adorar a Deus e 
reconhecer Sua grandeza, Santidade e glória. Apesar de Deus ser nosso 
Pai, Ele deve ser adorado, respeitado e reverenciado.

“Venha o teu reino”, Cristo nos ensina a desejar um nível mais intenso, 
maior e mais profundo, mediante uma sociedade egoísta, egocêntrica, que 
estão cada vez mais amando as coisas desse mundo. No reino de Deus há 
coisas muito maiores e melhores para nós, do que esse mundo pode 
ofertar. Ao orar dessa forma, pedimos que Deus se manifeste à humani-
dade. É um pedido evangelístico. Somos embaixadores de Cristo, assim 
temos a responsabilidade pela expansão e conhecimento do Reino dos 
Céus.

“Seja feita a tua vontade”, somos instruídos a entender que a vontade de 
Deus é muito mais importante para nós. No Pai nosso, Jesus deseja que a
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vontade do Senhor seja manifesta e respeitada, na Terra, tanto 
quanto ela é no céu. A vontade de Deus é preciosa. O apóstolo 
Paulo a descreve como “boa, agradável e perfeita vontade de 
Deus”. (Rm 12.2). Quando o Senhor nos incentiva a orar sobre 
a vontade de Deus, ele está nos orientando a viver o melhor 
desta vida. Uma vida abundante!

“O pão nosso”, agora o Senhor Jesus coloca diante de Deus as questões 
do ser humano. Ele ora pedindo o pão de cada dia (Mt 6.11). Não é algo 
sem importância, não é qualquer comida. É pão! Significa alimento bom, 
saudável e suficiente para a nossa vida diária. Refere-se as nossas deman-
das naturais. Perceba, porém que não é uma oração de ostentação. Ele 
pede o suficiente, dentro daquilo que Deus projetou para sua vida. O 
Senhor conhece cada uma delas. Portanto, se você tem muitas ou poucas 
necessidades diárias, Deus cuida de todas elas, desde que sejam 
necessárias.

“Perdoa-nos nossas dívidas”, Jesus nos incentiva a demonstrar arrependi-
mento de forma constante, diante de Deus. Assim, nossas palavras devem 
seguir este caminho (Mt 6.12). Como seres humanos, somos falhos, 
pecadores. Herdamos o erro de Adão e com isso, a fragilidade do pecado. 
Jesus concerta isso através da sua morte na cruz. Ele dá a todos os que 
creem em seu nome o perdão e a redenção. É uma via de mão dupla. 
Devemos pedir perdão a Deus todos os dias, e também devemos liberar 
perdão todos os dias para quem nos magoar. Não haverá perdão para nós, 
se não perdoarmos. Com essa prática, desenvolvemos parte do caráter de 
Deus: perdoador. Este deve ser um dos nossos objetivos.

“Não nos deixe cair em tentação”, pelo fato de sermos frágeis, sermos 
depravados totalmente, Jesus então nos incentiva a orar (Mt 6.13), mas 
livrar de toda forma do mal. Neste pedido, suplicamos a Deus que nos 
fortaleça, para que a nossa humanidade não nos vença e sejamos levados 
a fazer aquilo que o desagrada.

“Teu é o reino”, assim encerra Jesus a oração do Pai Nosso. É como se ele 
estivesse reforçando o reconhecimento da majestade e da glória de Deus. 
Mostrando o quanto depende de sua bondade e amor. Em resumo seria: 
“Pai nosso, que estás nos céus…venha o teu Reino…porque teu é o 
Reino. Seja feita a tua vontade…porque teu é o poder. Santificado seja o 
teu nome… e a glória”. O Senhor Deus é exaltado sobre todas as coisas. 
Não podemos pressioná-lo. Antes, devemos com atitude submissa e 
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humilde orar incessantemente, com fé e perseverança, suplican-
do que Ele nos atenda.
Como vimos neste estudo, a oração do pai nosso é um modelo 

ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, para que apliquemos os princípios 
dela a nossa oração diária e assim sejamos agradáveis a Deus.

Repetir esta oração, todas as vezes que for orar não garante que seremos 
ouvidos, pois o Senhor Deus reprova as vãs repetições.

A oração agradável a Deus é aquela que segue os princípios desta oração 
e é feita com fé, humildade e perseverança.

Oração: Ore de maneira espontânea as verdades expostas acima.

Atividade prática: Retire do calendário a atividade correspondente ao 
dia do devocional.
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O que aprendi?

Imprima esse papel e interaja com o devocional!*

CADERNO DEVOCIONAL

Aplicações?

Orar por:



ATIVIDADES DA SEMANA 02

TER
FAÇA UMA CARTINHA

PARA ENTREGAR
AOS IDOSOS 

DA IGREJA

SEG
LEIA MAIS UM
CAPÍTULO DO

LIVRO CRISTÃO
ESCOLHIDO

QUA
FAÇA UM POTE

DE AGRADECIMENTOS
PARA COLOCAR

DETRO UM MOTIVO
DIÁRIO PARA 
AGRADECER

QUI
REALIZE O DEVOCIONAL DO

ADVENTO JUNTO A UM IRMÃO
DA IGREJA, A SUA ESCOLHA.

PODE SER FEITO ON-LINE



ATIVIDADES DA SEMANA 02

SÁB
GRAVE UM VÍDEO
E COMPARTILHE
CANTANDO UM

TRECHO DO LOUVOR
DO DEVOCIONAL

SEX
FAÇA UMA LISTA

DE PRÁTICAS
QUE VOCÊ DESEJA
ADOTAR EM 2021

DOM
PRESENTEI SEU

VIZINHO (AQUELE
QUE VOCÊ DEU O
BOLO) COM UMA

BÍBLIA




