
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 última 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 definitiva-
mente 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! Que possamos continuar a viver no 

RITMO DA GRAÇA!



NO RITMO
DA GRAÇA

DEVOCIONAIS DO ADVENTO 

SEMANA 4



Leitura:  Salmo 117.1-2
Louvor: Início do Culto – IBS Play
Oração: “Deus, Tu és tremendo e Soberano. Todo domínio está 
em Tuas mãos. O maior milagre já fizestes ao ressuscitar um 
morto como eu. Obrigado por Tua graça. Em nome do Teu Filho 
amado. Amém!”

Os milagres de Jesus

Leia Mateus 14.22-23, 15.32-39 e 20.29-34

Em todo seu ministério terreno, Jesus realizou inúmeros milagres. Mas 
por qual motivo? Não se deixem enganar pelo modo que os milagres hoje 
estão sendo comerciáveis. Viraram moeda de troca, apontando para o 
poder do “pastor” e não para Deus. Mas o real motivo de Jesus realizá-los 
é para apontar para Sua divindade. Os milagres revelam-no como o Filho 
de Deus, o verdadeiro Messias prometido.

Seus milagres não era uma indicação que Ele seria um líder terreno que 
iria libertar a nação da opressão estrangeira. Seus milagres indicavam que 
Ele era o único que poderia libertar o seu povo da condenação do pecado, 
satisfazendo a justiça de Deus através de seu auto sacrifício expiatório. 
Esta verdade também explica porque Ele operava milagres e perdoava 
pecados (Mc 2.5).

Jesus realizou inúmeros milagres como: a transformação da água em 
vinho (Jo 2.1-11), acalma uma tempestade (Mt 8.23-27; Mc 4.37-41; Lc 
8.22-25), a primeira multiplicação dos pães (Mt 14.15-21; Mc 6.35-44), a 
segunda multiplicação dos pães (Mt 15.32-38; Mc 8.1-9), andou sobre as 
águas (Mt 14.25-33; Mc 6.48-51; Jo 6.19-21), a moeda no peixe (Mt 
17.24-27), entre muitos outros inúmeros milagres. Somente nos evange-
lhos  podemos  ver  que  são  registrados  mais  de  30  milagres . Jesus 
realizou milagres sobre a natureza, sobre as doenças e demônios e sobre 
a morte.

Todos os milagres de Jesus provaram a fonte de sua mensagem. Assim 
como com Moisés ao Egito, Deus deu a ele sinais milagrosos para provar 
que sua mensagem era realmente divina (Êx 4.1-17). Além disso, os 
milagres de Jesus provaram seu poder para perdoar pecados (Mc 2.1-12).
Evangelho, ao invés de apenas ser um ouvinte, diferencia o prudente do 
insensato.
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Os milagres de Jesus tinham ausência de artes mágicas, de ações 
punitivas, de realizações em benefício próprio. Mas eram 
milagres que apresentavam a dignidade e coerência com o caráter 
de Jesus, manifestava a compaixão divina e eles são sinais de 
realidades espirituais que correspondem ao plano da salvação.

Jesus realizou muitos milagres e expulsou demônios em muitas ocasiões. 
Não há parâmetro melhor para examinarmos as doutrinas e práticas de 
nossos dias. É claro que ele continua agindo hoje, em sua providência 
divina. No entanto, não podemos fechar os olhos para o caráter especu-
lativo de grande parte das doutrinas de nossos dias sobre milagres e 
exorcismos , nem para o comportamento  destituído de fundamentação 
bíblica de parte dos evangélicos de nosso tempo. É preciso focar a vida e 
a obra de Jesus para que possamos separar o certo do errado, também 
nesta área do ensino bíblico.

Você consegue perceber semelhanças entre os milagres e as expulsões 
demoníacas realizadas por Jesus e o que acontece hoje em muitas 
igrejas? E diferenças, você consegue perceber? Quais?

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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Leitura:  Isaías 24.14-15
Louvor: Brilho Celeste 456 CC - IBS Play 
Oração: “Santo e majestoso Deus. Nós te louvamos e reconhecemos 
Cristo como nosso salvador  perfeito. O Teu Filho é Rocha inabalável 
e somente nele temos verdadeira paz. Amém. ”

A confissão de Pedro

Leia Mateus 16.13-17

Nos Evangelhos conseguimos notar algo chamado de “segredo messiânico”. Por 
vezes, Jesus faz um esforço de ainda não ser reconhecido como O Messias, isto é: o 
ungido de Deus. Essa realidade do segredo messiânico aparece principalmente no 
relato de Marcos, vejamos:
a) Com relação aos demônios: Mc 1,34; Mc 3,11;
b) Com relação aos doentes: Mc 1, 44 – 45; Mc 5,43; Mc 7,36; Mc 8,26;
c) Com relação aos discípulos (Incompreensão e não entendimento das ações de 
Jesus): Mc 6,52; Mc 8, 29-30; Mc 9,9;
d) Na incompreensão das parábolas: Mc 4,10-13; 

Dentro dessa realidade, temos que quando a hora chega, Jesus se revela como aquele 
que fora prometido desde o princípio (cf. Gn 3.15; Isaías 9. 6,7; Mq 5:2; cf. Mt 
2:1-12; Ag 2:6-9; cf. Lc 20:41-44; Isaías 53:3-7). 
Jesus no texto de Mateus chega com os discípulos a fim de ouvir o que estava sendo 
dito sobre Ele. Perceba no texto como as opiniões daqueles que só veem Jesus vão 
em desencontro ao que Ele realmente é. Contudo, Ele nesta ocasião não queria 
apenas saber o que as diversas pessoas pensavam a respeito d´Ele, mas o que seus 
discípulos pensavam a respeito d´Ele: “E vós, quem dizeis que eu sou?”. 
Sabemos que as pessoas possuem diversas opiniões a respeito de Jesus. Aliás, 
infelizmente, as pessoas fabricam o jesus que lhes agrada, o jesus ao gosto do 
cliente. Entretanto, Jesus não é um pacote de satisfação pessoal. Quem é Jesus para 
você? (Pergunte-se sinceramente!). Como você tem visto Jesus? Quem é Ele para 
você? O que Ele requer de você? 
A resposta de Pedro representa a resposta de todos os discípulos.  Deve representar 
também a resposta de todo verdadeiro seguidor de Jesus: “Tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo”. Sim! Essa é uma resposta sintética, porém profunda. Ele é o próprio 
Filho de Deus, aquele que tudo que veio a existir só veio a existir por meio d´Ele (Cl 
1. 12-23, João 1. 1-5; Hb 1.1-2). Ele é O Cristo, isto é: Aquele que foi ungido, 
consagrado por Deus. Jesus é aquele que sendo Filho de Deus cumpre sua missão de 
resgatar pecadores como um servo humilde. 
Ao final Jesus diz a Pedro: “não foi sangue, nem carne que te revelaram”. Uma 
compreensão verdadeira de quem Jesus é só pode vir do próprio Espírito de Deus, 
que habita nos regenerados, nos salvos, nos eleitos de Deus. Novamente devemos 
perguntar: Neste ano quem foi Jesus para você? Neste natal quem será Jesus para 
você? E no próximo ano? Jesus é o Filho de Deus, o redentor, o Cristo aguardado, o 
verdadeiro natal!
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Atividade no fim do devocional

https://youtu.be/aUMyZxPoT4k
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23 Leitura:  Salmo 34.1-3
Louvor: Benedictus - IBS Play 
Oração: “Senhor, como Tu és grande e teus mistérios são sábios. 
Te somos gratos por ter nos dado a compreensão e dádiva 
graciosa da salvação. Louvamos-te Deus, pois pelo teu Espírito 
compreendemos a Tua sabedoria, a saber Cristo Jesus, o nome 
sobre todos os nomes. Amém.”

As parábolas de Jesus 

Leia Mateus 18

Jesus ensinava através de parábolas. Com elas, Cristo proclamava o 
Reino de Deus às multidões. Por meio delas, o Senhor chamava o povo ao 
arrependimento e à fé. Além disso, exortava seus seguidores acerca da 
necessidade da vigilância, e indicava o modo de vida que agrada a Deus.
Pelas parábolas, Jesus ensinava os mistérios do Reino em uma linguagem 
bastante acessível. As boas novas da salvação eram anunciadas de forma 
clara e objetiva. Em suas parábolas, Jesus utilizava exemplos da vida 
cotidiana de sua época. Várias figuras foram usadas por Cristo com tal 
finalidade.

O motivo d’Ele usar parábolas é para que seus discípulos pudessem 
conhecer os mistérios do reino dos céus (Mt 13.10; Mc 4.11). Isso signifi-
ca que através das parábolas Jesus estava revelando aos seus discípulos 
algo que até então era desconhecido. Ao dizer isso, obviamente Jesus 
estava se referindo ao caráter inédito de seu ministério. A encarnação do 
Filho de Deus trouxe a manifestação do reino do céu na terra. Era o 
cumprimento das Escrituras e a revelação sobre um futuro glorioso para 
os redimidos pela obra redentora de Cristo. Portanto, esses mistérios 
acerca do reino de Deus dos quais as parábolas falam, podem ser entendi-
dos como sendo todas as verdades reveladas no Novo Testamento. Eles 
incluem tanto o caráter presente do reino de Deus, quanto seu cumpri-
mento pleno por ocasião da segunda vinda de Cristo e a bem-aventurança 
eterna dos salvos.

Outra razão para usar parábolas, era que ela servia de esclarecimento para 
alguns e, também, para aprofundar a ignorância de outros (Mt 13.11-13). 
Perceba que mesmo para aqueles a quem foi dado compreender esses 
mistérios, tal compreensão não depende de sua própria capacidade. A 
compreensão das coisas espirituais é um dom gracioso concedido por 

https://youtu.be/5PwgmjznQCQ
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Deus àqueles que são seus (Jo 3.3). Aos demais, Jesus indica que eles são 
entregues a sua própria descrença, cegueira e rebeldia. Eles veem, mas 
não enxergam; ouvem, mas não escutam.

Enquanto os genuínos seguidores de Cristo recebem a compreensão do reino de 
Deus através das parábolas, os incrédulos se afundam cada vez mais em sua 
incompreensão. Aqueles que se recusam a ver e a ouvir as coisas de Deus, 
endurecendo-se a si mesmos, o próprio Deus acaba por endurecê-los ainda mais. 
Com seu comportamento impenitente, essas pessoas atraem sobre si mesmas o 
julgamento de Deus.

Nos dias de Jesus esse comportamento era facilmente percebido entre os fariseus 
(cf. Mc 3.22). Essa verdade é cumprimento das Escrituras (Is 6.9). Por isso Jesus 
pronunciava suas parábolas às multidões, incluindo os escribas e fariseus, mas o 
significado dessas parábolas era confiado apenas aos seus seguidores.
Bem-aventurados aqueles que, pela graça soberana de Deus, são receptivos à 
mensagem de Cristo (Mt 13.16). Aqueles que fazem a vontade do Senhor recebem 
prazerosamente a sua Palavra. Eles se interessam pela mensagem das parábolas, e a 
escutam com entendimento.

Para essas pessoas as parábolas são muito mais do que simples histórias. Elas 
possuem significados valiosos, e por isso eles meditam nelas diligentemente. Assim
, podemos  concluir  dizendo  que  as parábolas  fazem  aumentar  a compreensão 
acerca  do reino  de Deus  para aqueles  que têm um relacionamento  genuíno  com 
Cristo.

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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24 Leitura:  1 Crônicas 16.8-9
Louvor: Gênesis - IBS Play 
Instrução: Realizar na ocasião da ceia. Reúna a família para refletir a luz 
das Escrituras, diante da mesa, a obra redentora de Cristo por meio de sua 
morte e ressureição.  
Oração: “Santo, Santo, Santo. Assim os anjos te louvam. Tu estás sobre 
tudo e todos e a tudo governa e domina. Tens majestades e glória, és um 
Deus revestido de todo louvor. Nós te agradecemos por em Cristo termos 
morrido para os nosso pecados e em Cristo termos ressucitado para uma 
nova vida. Nós te louvamos, por tamanha salvação. Em nome de Jesus. 
Amém.”

Morte e ressurreição de Jesus 

Leia Mateus 27.45-61 e 28.1-15

O relato da morte de Jesus sempre nos leva a reflexão profunda. O Santo Deus está 
pregado em um madeiro pra salvar pecadores como nós. A profundidade do relato da 
morte de Jesus sempre nos leva a pensar: “Sou pecador, porém amado!”. Nada 
fizemos e nada poderíamos fazer para obter tamanha graça (cf. Ef 2.8,9). 
Discuta juntamente com sua família: Qual foi o significado da morte de Cristo? (cf. 
1Co 15.3). Por quem Cristo morreu? (cf. Mt 1.21; Cl 1.20-22). Para que Cristo 
morreu? (cf. 1Pe 3.18). 
Jesus morreu por sua igreja; pelos pecados de seu povo; para nos conduzir a Deus. 
Contudo, em seu grande poder, majestade e glória. O Cristo ressuscitou! (cf. Mt 28. 
1-15).  A ressurreição garantiu a nossa justificação (cf. Rm 4.25)! Ao ressuscitar, 
Jesus mostrou que Deus aceitou sua morte na cruz e por isso, nós que tememos o Seu 
nome podemos viver sem medo da condenação, que já não existe para que os que 
estão em Cristo (Rm 8.1). Assentado a destra do Pai, Jesus é nosso Sumo Sacerdote 
(Hb 8.1) e nosso Advogado (1 Jo 2.1), intercedendo pela Igreja que Ele comprou 
com seu sangue. Ainda por causa da ressurreição, quando Cristo voltar, todos os 
eleitos que morreram na fé ressuscitarão (1 Co 15.52), para uma vida eterna ao lado 
do Pai Celestial.

Glorifique a Deus pela ressurreição do Salvador que venceu a morte por amar a mim 
e a você!
Quão importante é a saber dessa verdade de que Cristo ressuscitou? Como podemos 
nos  alegrar  hoje  na ressurreição  de Cristo ? Hoje  recordamos  o Cristo  que 
nasceu, morreu e venceu para  a glória de Deus!

Oração: Ore de maneira espontânea as verdades expostas acima.

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

https://youtu.be/9vwQfxnLFgg
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025 Leitura:  1 Crônicas 16.8-9
Louvor: Muitos virão Te louvar - IBS Play   
Oração: “Deus, por tua misericórdia, amor e cuidado. Não nos permita 
sermos omissos e desobedientes. Nos ajude a sermos testemunhas vivas 
de toda Tua santa obra, nos ajude a proclamar o Teu Evangelho de 
salvação. Em nome de Jesus. Amém.”

A grande comissão 

Leia Mateus 28.18-20

Quando Jesus estava pronto para subir aos céus, Ele aproximou-se de seus 
discípulos e disse: “Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e 
façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei 
sempre com vocês, até o fim dos tempos". (Mateus 28:18-20)

Sabemos que este texto se refere a Grande Comissão. A grande comissão é um 
imperativo: Ide e Fazei discípulos! . Por isso chamamos de Grande Comissão e não 
“Grande Sugestão”. 

Essas palavras foram dadas para todos os seguidores de Jesus. Se eu sou um 
discípulo, recebi o comando para ir e fazer discípulos. Por outro lado, se não estou 
fazendo discípulos, então não estou sendo o discípulo que Deus quer que eu seja.

Para muitos de nós a Grande Comissão se transformou na Grande Omissão. Tem 
sido assim com você? Dias úteis atarefados e finais de semana cheios de 
programações? Não dá tempo de compartilhar o Evangelho, de apresentar a fé, de 
falar da salvação. Cuidado, não podemos ser omissos! 

Somos chamados a testemunhar (At 1.8). Então como poderemos viver o Evangelho 
na vida real? 

Pergunte-se: Com quem você tem compartilhado o Evangelho? A quem você tem 
discipulado? A quem você tem anunciado o Salvador? A quem você presta contas? 
E você, que parte tem na realização da Grande Comissão?

Oração: Ore de maneira espontânea as verdades expostas acima.

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

https://youtu.be/H3fe7Slarog
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ATIVIDADES DA SEMANA 04

TER
 PROSSIGA NA

LEITURA DO LIVRO 
ESCOLHIDO

SEG
APRENDA ATÉ O NATAL A

CANTAR A MÚSICA GÊNESIS
DO PROJETO SOLA

QUA
ENVIE MENSAGEM PARA IRMÃOS
RECÉM-CHEGADOS NA IGREJA

 SOLICITE JUNTO A SECRETARIA

QUI
CANTE A MÚSICA

GÊNESIS COMO LOUVOR
DE GRATIDÃO A DEUS



 COMPARTILHE O 
POTE DE GRATIDÃO 

COM ALGUÉM ESPECIAL

ATIVIDADES DA SEMANA 04

SEX

O ADVENTO TERMINOU, MAS VIVER NO RITMO DA GRAÇA 
PRECISA SER CONTINUADO. EM 2021, MANTENHA O  POTE 
DE GRATIDÃO. SERÁ UMA BÊNÇÃO PARA VOCÊ E/OU PARA 

TODA SUA FAMÍLIA.




