
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 terceira semana de devocionais do 
advento. Lembrando que o nosso chamado 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 acontecerem 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 3



Leitura:  Salmo 150
Louvor: Firme na Rocha 367 CC – IBS Play
Oração: “Santo Deus! Teu é o Reino, o poder e a glória! Tu és a 
nossa Rocha e o nosso sustento, o nosso fundamento seguro, o 
nosso firmamento. Nos ajude a permanecer em Ti. Nos ajude a 
andarmos em retidão diante de Ti. Perdoa nossas ofensas, nos 
faça santos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém!”

Os dois fundamentos

Leia Mateus 7.24-27

Jesus usa esta parábola para concluir o “Sermão do Monte” (Mt 5 a Mt 7), 
pronunciado suas palavras a toda multidão. Jesus ilustra a respeito duas 
casas construídas sobre fundamentos diferentes. Um construtor edifica 
sua casa tendo como fundamento a rocha, enquanto outro constrói sua 
casa tendo como fundamento a areia. 

Há uma distinção entre o construtor prudente e o imprudente. O constru-
tor prudente escolhe bem o local onde sua casa será construída. Ele tira a 
terra solta, cava buracos profundos até encontrar a rocha e então constrói 
o alicerce na rocha (Lc 6:48). Já o construtor insensato não faz nada disso. 
Ele edifica sua casa na terra árida e solta, em plena areia. O insensato não 
considera as mudanças climáticas. Ele se ilude com o sol brilhando 
fortemente no período de seca, e não pensa nas tempestades que 
certamente virão.

Não temos no relato a noção de tempo, mas poderíamos imaginar que o 
construtor imprudente se gabava por ter, provavelmente, construído sua 
casa em menor tempo. Durante o verão estava tudo bem, a sua casa estava 
ali, de pé sobre a areia. Contudo, quando a tempestade vem, e ela virá, 
como nos manteremos de pé? A casa do imprudente é varrida pois seu 
alicerce é arenoso e movediço. As tempestades são indispensáveis, 
teremos problemas, dificuldades, provações, tentações, mas o alicerce 
determinará nossa perseverança, nossa permanência.

A mensagem que Cristo transmite para a multidão é que o construtor 
prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida. O próprio Jesus, 
na introdução da parábola, explica que o significado figurativo do 
alicerce é “estas minhas palavras” (Mt 7.24). Será que temos construído 
nossas vidas no fundamento sólido da Palavra? Jesus ao falar que sua 
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Palavra era alicerce firme, não se referia somente ao sermão do 
monte, mas a tudo aquilo que Ele estava ensinando e o que viria 
a ensinar, e, por extensão, a toda a Escritura Sagrada como 
infalível Palavra de Deus. Visto que as Escrituras revelam Cristo 

como Filho de Deus, também podemos interpretar que Cristo é a rocha 
firme de sustentação de toda realidade (Is 28.16; 1Pe 2.6; Rm 9.33; 1Co 
3.11; 10.4). Jesus também deixa claro que praticar o Evangelho, ao invés 
de apenas ser um ouvinte, diferencia o prudente do insensato.    

Portanto, todos estamos construindo! Não existe a opção “não constru-
tor”! Nossa vida é uma construção! A estrutura de nossa vida está sendo 
edificada, tijolo por tijolo, mas não igualmente para todos. Alguns são 
prudentes e outros não. Onde estamos construindo nossas vidas? Qual o 
nosso fundamento? 

Muitas pessoas estão apenas sendo ouvintes da Palavra de Deus, e assim 
pensam que tal atitude seja suficiente. Mas o próprio Cristo nos adverte 
que não devemos ser somente ouvintes, mas sim praticantes. O construtor 
prudente é aquele que ouve os ensinos de Cristo, entende que Ele é o 
único fundamento seguro sobre o qual se deve construir.

São dois tipos de construtores: os prudentes e os imprudentes. Um 
constrói sua vida sobre o fundamento sólido que é Cristo, tendo um 
relacionamento profundo com Ele, mas o outro constrói sua vida sobre 
outro fundamento, o qual vive uma vida totalmente superficial com 
relação a Deus e sua palavra.

A pergunta que fazemos é: Que construtores temos sido, que fundamento 
nos sustenta? Que atitudes você pode adotar a partir de agora para que se 
pareça com um construtor prudente? Não esqueça nunca que tudo 
depende 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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CADERNO DEVOCIONAL
O que aprendi?

Aplicações?

Orar por:

Imprima esse papel e interaja com o devocional!*



Leitura:  Salmo 100
Louvor: Sossegai  328 CC - IBS Play 
Oração: “Deus amável e eternamente Santo. Nos ajude e nos 
permita descansar em Ti! Somos confortados em meio ao nosso 
desespero e acalmados em meio as nossas agendas corridas ao 
olharmos para Ti! Não permita que façamos tantas coisas a 
pontos de naufragarmos e esquecermos que o Senhor é tudo o 
que mais importa. Que possamos por Tua misericórdia vivermos 
no ritmo da graça. Em nome de Jesus. Amém! ”

Jesus acalma a tempestade

Leia Mateus 8.23-27

Que milagre! Jesus acalmou a tempestade. Esse milagre revela a comple-
ta divindade de Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se 
estendo sobre toda a criação.

Jesus, no final da tarde, entra em um barco de pesca com seus discípulos 
e lhes ordena que partissem para o outro lado do lago. Jesus, em meio a 
viagem, adormece. Enquanto dormia, seus discípulos conduziam a 
embarcação para o outro lado do mar da Galileia. As tempestades repenti-
nas eram uma característica daquela região, pois o mar da Galileia é um 
grande lago, cercado de montanhas e está abaixo do nível do mar. Por 
causa dessas características geográficas, a formação de tempestades é 
quase inevitável.

O começo da noite já havia caído sobre eles, a tempestade se formou, mas 
era muito violenta, ao ponto de assustar os discípulos de Jesus, mesmo a 
sua maioria sendo pescadores experientes. Eles lutavam contra a 
tempestade, tentavam de muitas formas fugirem da tempestade, mas todo 
o seu esforço era inútil e o perigo de naufrágio se tornava real.

Eles olham e veem a Cristo dormindo, tranquilamente. Logo eles o 
despertam e em um tom de desespero dizem: “Mestre, o senhor não se 
importa que pereçamos?” (Mc4.38). Jesus se levanta, repreende o vento e 
ordena que o mar se acalme. Após sua ordem, o vento parou, a tempestade 
se acalmou e as águas do mar ficaram tranquilas. Jesus olha aos seus 
discípulos, todos cheios de temor e medo, e os repreende: “Onde está a fé 
de vocês?” (Lc 8.25). Aqueles homens, sem palavras, atemorizados e 
maravilhados com a soberania de seu Mestre, Jesus, só tinham uma 
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uma reação que era perguntarem entre si: “Quem é este que até o 
vento e o mar lhe obedecem?”.

Este cenário nos traz grandes lições. Jesus é plenamente homem, pois o 
mesmo estava dormindo na hora da tempestade. Ali estava o Cristo 
plenamente homem, o Verbo perfeitamente encarnada e sujeito as 
limitações físicas comuns a qualquer pessoa. Ao acalmar a tempestade, 
Jesus revela que ele é plenamente Deus. Se por um lado sua humanidade 
foi revelada no fato de ele estar cansado e dormindo, por outro lado sua 
divindade foi revelada quando Ele, soberanamente, acalma a tempestade.

Por Cristo ser quem Ele é, não devemos temer as tormentas da vida. 
Devemos olhar para Jesus, pois n’Ele estamos sempre seguros, Ele é o 
Senhor do Universo, Ele controla todas as coisas de acordo com a sua 
vontade. Jesus cumpre as Escrituras Sagradas ao acalmar a tempestade 
(leia Sl 107.23-30). Por isso não devemos temer diante das adversidades 
que sacodem nosso “barco”.

A pergunta que fica é: Quando nossa vida” está em uma tempestade, onde 
depositamos nossa fé, confiança e segurança?

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?

Aplicações?

Orar por:

Imprima esse papel e interaja com o devocional!*



16 Leitura:  Salmo 103.1
Louvor: Salvos pela graça - IBS Play 
Oração: “Senhor, dono da fé! Não nos permita nunca confiar-
mos em nossos próprios esforços e nem mesmo em nossa própria 
força. Nos ensine a depender de Ti e nos achegar a Ti com a 
confiança que provém de Ti! Em nome de Jesus. Amém! ”

A cura de uma mulher enferma

Leia Mateus 9.19-22

A mulher do fluxo de sangue tocou na orla das vestes de Jesus. Ela pensou 
que poderia ser curada só em tocá-lo. Não vemos nenhum registro, na 
Bíblia, sobre o nome da mulher, mas tudo o que temos é que provavel-
mente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum.

Antes de encontrar-se com Cristo, ela já estava a 12 anos sofrendo com 
essa doença e já tinha gastado todas as suas economias com médicos da 
época, buscando meios de ser curada, mas não obteve nenhum êxito. Tal 
doença lhe deixava fisicamente debilitada, além disso ela estava impura 
segundo a Lei Mosaica (Lv 15.19). Dessa forma, aquela mulher sofria 
uma série de privações religiosas e sociais.

Jesus, em seu caminho a Cafarnaum, estava cercado por uma grande 
multidão. Ele já havia curado inúmeras pessoas naquela região. Logo 
aquela mulher soube que o “famoso” Jesus estava passando naquele local. 
Ela então pensou que poderia tocar em Jesus, de forma silenciosa, e que 
tal ação poderia curá-la. Então ela veio por de trás da multidão, viu a 
Jesus, e o tocou, tocou na orla de suas vestes, e imediatamente foi curada 
(Mc 5.29).

Tão logo que ela o tocou, a mulher entendeu que foi curada. Porém, Jesus 
percebeu que alguém havia lhe tocado de forma diferente, com fé. Assim 
ele para e pergunta: “Quem tocou nas minhas vestes?” (Mc 5.30). Os 
discípulos acharam que tal pergunta de Jesus não fazia sentido nenhum, 
tendo em vista que, por causa da multidão, muitos o haviam tocado. Mas 
Jesus sabia que alguém lhe havia tocado não apenas com as mãos, mas 
principalmente com a fé.

A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus 
temendo e tremendo, e lhe declarou toda a verdade. Aqui é preciso 

https://www.youtube.com/watch?v=LfzFCRmXfmo
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entender que aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher. De 
acordo com a cultura de sua época, era inapropriado que ela ficasse em 
evidência pública. Além disso, ela sabia que sua doença a tornava impura 
e ela não podia tocar em alguém.

Ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia sido 
feito. Mas mesmo assim ela se prostrou diante de Jesus e lhe contou tudo. Provavel-
mente foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado por doze 
anos. Mas ao invés de repreendê-la, Jesus a confortou de forma amorosa. Ele disse: 
“Filha, a tua fé te salvou; vai-te em paz, e fica livre do teu mal” (Marcos 5:34). Com 
essas palavras Jesus não apenas garantiu que a saúde da mulher do fluxo de sangue 
havia sido restaurada, mas também restaurou sua vida social e religiosa. Agora 
aquela mulher poderia finalmente ir em paz.

Com essa história podemos compreender que Jesus é a esperança para quem perdeu 
toda a esperança. Aprendemos sobre a supremacia da santidade de Cristo. Pela 
lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contami-
na o que é puro. Mas com Jesus é diferente. Sua pureza é sem igual. Ele é a fonte de 
toda a genuína santidade. Por isso mesmo somente Ele pode transformar pecadores 
impuros e imperfeitos em filhos santificados de Deus, dando-lhes vestes brancas 
como a neve (Ap 3.5; 7.13,14). Aprendemos, também, que a fé é um instrumento 
para a manifestação do poder de Deus. Mas isso não significa que essa fé era fruto 
da própria capacidade pessoal daquela mulher. Muito pelo contrário, o próprio Jesus 
era a causa dessa fé! Sem Ele a mulher do fluxo de sangue jamais teria possuído e 
exercitado tamanha fé (cf. Ef 2.8; Hb 12.2). 

Além disso, ao enfatizar a fé como o instrumento desse milagre, Jesus automatica-
mente tratou de acabar com qualquer tipo de superstição de que sua peça de roupa 
teria contribuído para a cura da mulher do fluxo de sangue. Definitivamente quem 
cura e restaura é Jesus em resposta à fé, e não um tecido ou qualquer objeto suposta-
mente místico ou sagrado.

A pergunta é: Em meio as nossas fraquezas temos ido ao Senhor com fé? As nossas 
orações têm sido com fé? As nossas atitudes diante de Cristo demonstram fé? 
Lembre-se que a fé é um dom de Deus! Não podemos exercê-la sem a graça! Além 
disso, a fé sem obras é morta, esta é uma verdade, mas as obras sem fé é morte!

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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17 Leitura:  1 Crônicas 16.34
Louvor: Tu és Soberano - IBS Play 
Oração: “Nosso Pai, Santo Rei sobre a terra. Te louvamos por 
Tua grandeza e por Teu favor. Tu nos escolhestes e nos chamaste 
para Ti. Somos gratos por tamanha salvação e eleição. Tu és 
Soberano! Glórias Somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém.”

A escolha dos doze
Leia Mateus 10.1-15

Jesus, em seu ministério, era acompanhado por uma grande multidão. 
Apesar disso, Jesus escolhe doze homens para desempenharem um papel 
fundamental na proclamação do evangelho.

Doze discípulos são escolhidos fazendo menção direta as dozes tribos de 
Israel, na Antiga aliança. Em Jesus a ideia de que há uma distinção entre 
Israel e a Igreja é desfeita. A Igreja é o Israel de Deus. Jesus morre pelo 
povo de Deus. Nesse novo estágio da redenção, somos verdadeiramente 
povo de Deus. Justamente por este motivo a Igreja é representada pelos 
doze apóstolos.

Ao lermos o livro de Atos, percebemos que todos os apóstolos cumpriram 
a missão que Cristo os tinha confiado. Eles passaram as demais gerações, 
tanto de judeus, quanto de gentios, os ensinos deixados por Cristo, 
cumprindo o chamado divino que receberam (At 1.8). Essa eleição de 
Jesus é Soberana. Poderíamos dizer que Ele escolhe um por isso e outro 
por aquilo, mas isso seria especulação. Na verdade a eleição serve ao 
propósito do beneplácito da vontade de Deus (Leia Efésios 1).

Estes doze foram escolhidos, por Cristo, para darem continuidade a 
pregação das boas-novas, do evangelho de Cristo. Eles foram escolhidos 
para ensinar tudo aquilo o quanto aprenderam com Cristo, fazendo com 
que aqueles que Deus escolheu fizessem o mesmo, pregar o Evangelho, 
viver o Evangelho (Mateus 28. 18-20).
O que temos feito a respeito do nosso chamado divino? Temos sido 
propagadores das Boas novas?

Oração: Ore de maneira espontânea as verdades expostas acima.

Atividade prática: Retire do calendário a atividade correspondente ao 
dia do devocional.

https://www.youtube.com/watch?v=rFZLBcNqCrg
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18 Leitura:  Salmo 71.8
Louvor: Amigo de Deus - IBS Play 
Oração: “Bendito amigo! Santíssimo Deus! Não temos outro 
bem além de Ti e não há na terra algo que se compare a Ti. Só 
temos ao Senhor e amamos pertencer a Ti. Nos ajude a seguir-te 
a cada dia. Por Tua graça. Em nome de Jesus. Amém!”

Vinde a mim
Leia Mateus 11.28-30

Jesus disse: “Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarre-
gados, e eu os aliviarei.” (Mt 11.28). Tal declaração é um terno convite do 
Senhor Jesus para que os pecadores creiam n’Ele. Somente nosso 
Salvador é capaz de aliviar e dar descanso ao que está cansado e sobrecar-
regado.

O início do convite é: “venham a mim”. Em outras passagens, a Bíblia 
não deixa qualquer dúvida quanto à importância de ir a Jesus. Em João 
14.6, por exemplo, lemos: “Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida; 
ninguém vem ao Pai senão por mim”. Em outro texto, também lemos: “Eu 
sou a Porta. Qualquer pessoa que entrar por mim, será salva. Entrará, e 
sairá; e achará pastagem” (Jo 10.9); ou ainda: “Eu sou a Luz do mundo; 
quem me segue não andará em trevas; pelo contrário, mas terá a luz da 
vida” (Jo 8.12).

Então obviamente, ir a Jesus é uma questão de vida ou morte eterna. Mas 
em outra ocasião, o próprio Jesus explicou muito claramente o que 
significa ir até Ele: “Eu sou o Pão da Vida; o que vem a mim jamais terá 
fome; e o que crê em mim nunca terá sede” (Jo 6.35). Isso quer dizer que 
ir a Jesus significa crer n’Ele, ou seja, “vinde a mim” equivale a “creia em 
mim”. Mas que tipo de fé demonstra aquele que vão a Jesus? Demon-
stram uma fé genuína, que creem que Ele é o único Senhor e Salvador, 
que confia totalmente n’Ele.

Antes de Jesus fazer o convite: “Venham a mim todos vocês que estão 
cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei.”; Ele disse: “Tudo me foi 
entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai; e 
ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser 
revelar.” (Mt 11.27). Então sim, Jesus tem toda a autoridade para convidar 
os homens a irem a Ele, e por isso Ele o faz.

https://www.youtube.com/watch?v=hIrw_wRXAfk
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Tal convite é estendido aos cansados e sobrecarregados, não aos fortes, 
poderosos ou supostamente qualificados. Jesus não está falando sobre o 
cansaço e da sobrecarga física, mas sim do cansaço que não se resolve 
com uma boa noite de sono, do cansaço e de uma sobrecarga que só 
podem ser supridas por Ele.

No contexto primário em que Jesus convidou: “Venham a mim”, os cansados e 
oprimidos eram todas àquelas pessoas que estavam oprimidas pelo pesado e 
cansativo fardo de regras e regulamentos de um tipo de religião imposta pelos 
escribas e fariseus que pregava a salvação com base na justiça própria. Quando a 
segurança da vida eterna é coloca sobre os méritos humanos, isso resulta numa carga 
impossível de suportar. Por isso o doce convite do Senhor Jesus é relevante ainda 
hoje. Independentemente da época, sempre haverá alguém cansado e oprimido que, 
ao ouvir o Salvador dizer: “Venham a mim”, através da fé entenderá que a verdadei-
ra segurança, o pleno descanso, e a bem-aventurança eterna só são possíveis estando 
n’Ele.

Os cansados e oprimidos que vão a Jesus recebem dele a extraordinária promessa: 
“eu os aliviarei”. A frase: “eu os aliviarei”, também pode ser traduzida por: “eu lhes 
darei descanso”, ou: “eu lhes darei refrigério”. 

Então que tipo de alívio ou descanso Jesus promete? A Bíblia responde esta pergunta 
dizendo que aquele que vai a Jesus, o Pão da Vida, jamais terá fome; aquele que 
toma da água que Ele dá, nunca terá sede; aquele que segue a Luz do mundo, em 
hipótese alguma andará em trevas (leia Jo 6.37).

A promessa: “eu os aliviarei”, significa nada menos que plena paz com Deus; 
certeza da salvação; confiança de que pelos méritos de Cristo podemos nos achegar 
com confiança ao trono da graça (Rm 5.1; Hb 4.16).

“Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os 
aliviarei.” (Mt 11.28). Definitivamente esse não é outro se não o maravilhoso 
convite que transforma a vida de cada pecador alcançado pela graça divina.
Como você pode descansar em Cristo em cada momento da sua vida?

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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19 Leitura:  2 Samuel 7.22
Louvor:  Grande é o Senhor - IBS Play 
Oração: “Te louvamos grande Rei, pois Tu dominas toda a 
existência. Colocamos nossos corações diante de Ti e rogamos 
por teu perdão. Usamos para a Tua glória e faz de nós teus 
servos. Em nome de Jesus. Amém!”

Jesus se retira
Leia Mateus 12.14-21

Lucas 6.11 diz: “Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si 
quanto ao que fariam contra Jesus”. Os fariseus, ao saírem dali se 
juntaram aos herodianos com o intuito de verem formas de matarem Jesus 
Cristo (Mc 3.6). O verso 14 apresenta a primeira menção explícita de seus 
desígnios assassinos. Seu ódio a respeito de Cristo era tão grande que o 
fizeram se unir com aqueles que eles consideravam infiéis, os herodianos, 
por causa do inimigo em comum (Mt 22.15-16). Jesus, ao saber dessa 
conspiração para matá-lo, se retira do meio deles, mas a multidão o 
seguia, pois o mesmo já havia curado muitos e continuou a curar o povo. 
A cada cura, Jesus ordenava que não o tornassem conhecido, pois ainda 
não era tempo.

Jesus é o ungido de Deus, escolhido por Ele para ser Santo mediador. 
Jesus, por ser o ungido de Deus, não entraria em discussões, como os 
fariseus tentavam diversas vezes o fazer entrar, muito menos gritaria a 
fim de fazer sua voz ser ouvida nas praças públicas, alcançando fama. A 
grandeza e completude das vitórias do Messias seriam, ao que parece, não 
mais maravilhosas do que o silêncio discreto com o qual elas seriam 
alcançadas. 

Ao ouvir o Evangelho de Cristo, os gentios colocariam toda sua esperança 
n´Ele, o Salvador, Intermediador entre Deus e nós. Por isso Cristo se 
retira, para cumprir a promessa de Deus que foi dita pelo profeta Isaías 
42.1: “Eis aqui o meu servo, a quem sustenho; o meu escolhido, em quem 
a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu Espírito, e ele promulgará o 
direito para os gentios”. Cristo obedeceu a Deus em toda a sua Lei.

Oração: Ore de maneira espontânea as verdades expostas acima.

Atividade prática: Retire do calendário a atividade correspondente ao 
dia do devocional.

https://www.youtube.com/watch?v=4_rv9Jmgc78
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20 Leitura:  Salmo 71.8
Louvor:  Tua Palavra - IBS Play 
Oração: “Deus, não nos permita nos distanciarmos de Tua 
Palavra. Nos ajude a preservar teus retos conselhos em nossos 
corações. Nos ajude a viver para a Tua glória em nome de Jesus. 
Amém!”

A parábola do semeador
Leia Mateus 13.1-23

A parábola do semeador é uma parábola que o próprio Senhor Jesus 
explicou claramente seu significado (Mt 13.18-23; Mc 4.13-20; Lc 
8.11-15). Aqui, o Senhor fala sobre um certo homem que saiu a semear. 
Enquanto semeava uma parte das sementes caiu pelo caminho, outras 
caírem entre as pedras, outras entre os espinhos e outras caíram em boa 
terra.

Jesus contou a toda multidão essa parábola, mas sua explicação foi 
somente dada aos seus discípulos. Assim ele explicou que aquela semente 
que caiu no meio do caminho, eram aqueles que quando ouvem a 
mensagem do Reino, mas não entendem, o maligno vem e arrebata o que 
foi semeado em seu coração, assim como as aves que comeram essas 
sementes.

Quanto ao solo rochoso, no qual as sementes caíram, representa aquelas 
pessoas que, ao ouvir a mensagem do Reino, respondem com alegria, mas 
de forma rápida e impulsiva. Mas pela falta de raiz na Palavra de Deus, 
isso tudo dura muito pouco. Logo ao surgir as aflições ou perseguições, 
são os primeiros que se ofendem e abandonam essa mensagem.

Quanto as sementes que caíram entre os espinhos, são aqueles que ouvem 
a mensagem do Reino, mas quando vem as preocupações deste mundo e 
a sedução das riquezas, elas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera.
Entretanto, apesar desses três exemplos negativos, o Senhor Jesus 
apresenta aquela semente que caiu em bom solo e gerou frutos. Esse 
representa aqueles que ouvem a mensagem, dando fruto, produzindo a 
cem, sessenta ou trinta por um.

Nessa parábola a semente é a Palavra de Deus, o semeador é uma figura 
do próprio Cristo e, consequentemente, de todo aquele que se ocupa do 
serviço de proclamar o Evangelho, e os solos citados é uma indicação do 

https://www.youtube.com/watch?v=teKTKiMinGM
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coração humano. 
Ela nos traz lições importante, sendo elas o ensinamento que a semente do 
Evangelho alcança diferentes solos e apresenta distintos resultados em 
cada um deles. Ela mostra que a maioria das pessoas que ouvem a 
mensagem do Reino, não a recebe. Outra lição, é que essa parábola 
destaca, entre outras coisas, a responsabilidade humana. 

A responsabilidade pelo resultado da germinação da semente é colocada na 
condição do solo. Na Bíblia Sagrada a soberania de Deus jamais é vista como um 
problema à responsabilidade humana. Na verdade, a Parábola do Semeador trata 
essa questão com muita naturalidade. Enquanto a responsabilidade humana é 
enfatizada na forma com que cada pessoa responde à mensagem do Evangelho, a 
soberania de Deus é enfatizada na verdade de que o bom solo que recebe apropriada-
mente a semente é aquele que, primeiro, foi preparado.

O coração cujo Evangelho cria raízes é comparado ao bom solo. Obviamente o bom 
solo de uma plantação é aquele devidamente arado e tratado para receber a semente. 
Nesse ponto é possível dizer que a Parábola do Semeador aponta para a obra do 
Espírito Santo. Ele é quem prepara e regenera o coração do homem, tornando-o boa 
terra para a semente do Evangelho. Ele é quem aplica a obra redentora de Cristo no 
pecador.

Por último, a parábola mostra que a frutificação é evidente na vida do verdadeiro 
cristão. Todo genuíno discípulo de Jesus Cristo necessariamente irá frutificar para a 
glória de Deus. O próprio Jesus fala claramente disso na alegoria da Videira e os 
Ramos (Jo 15). Todavia, o grau de frutificação não é igual para todos. Uns produzem 
cem por cento; outros sessenta; e outros trinta.

A pergunta é: Seu coração se assemelha a qual desses solos? Como você recebe a 
Palavra de Deus? Aliás, com o seu contato com a Palavra de Deus? Você a ama?

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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ATIVIDADES DA SEMANA 03

TER
DEMONSTRE

GRATIDÃO A ALGUÉM
DE SUA FAMÍLIA

SEG
CONTINUE A

LEITURA DO LIVRO
CRISTÃO ESCOLHIDO

QUA
FAÇA UM DESENHO,
PINTE UM QUADRO,

COMPONHA UMA MÚSICA,
SEJA CRIATIVO

QUI
ORE EM FAVOR DE SUA VIDA/FAMÍLIA.

FAÇA UMA LISTA OBJETIVA DE
COMO O EVANGELHO PODE SE FAZER

PRESENTE EM CADA ATITUDE DA
SUA VIDA/FAMÍLIA. PREPARE-SE

PARA O JEJUM NO DOMINGO.



FAÇA UMA RESERVA
DIARIAMENTE COM O
OBJETIVO DE AJUDAR
ALGUÉM NECESSITADO
NO PERÍODO DO NATAL

ESCOLHA UM IRMÃO DA IGREJA,
FORA DO SEU CICLO DE CONTATO,

E ENTRE EM CONTATO COM ELE.
(VOCÊ PODE SOLICITAR O NÚMERO

VIA SECRETARIA) 

ATIVIDADES DA SEMANA 03

SÁBSEX
FAÇA UMA RESERVA
DIARIAMENTE COM O
OBJETIVO DE AJUDAR
ALGUÉM NECESSITADO
NO PERÍODO DO NATAL

DOM
MANTENHA UM JEJUM EM FAVOR DO SANTO NOME DE DEUS, O 
REINO D´ELE E SUA VONTADE. ORE PARA QUE OS ELEITOS DE 

DEUS SEJAM SALVOS, ORE POR SUA SANTIDADE PESSOAL E ORE 
PELO ANO QUE VIRÁ PARA QUE VOCÊ POSSA SERVIR A IGREJA 

COM TODO CORAÇÃO E ENTREGA.




