
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 permiti apreciar o belo, o verdadeiro e o 
bom. Estamos diante de um calendário que não nos 

permite descansar.

Atenciosamente,
Equipe Pastoral.



Para realizarmos o advento 
de forma adequada, primeiramente 

temos que montar o nosso calendário. 
O modo que este calendário será

montado vai depender de nossa criatividade.
Contudo, para ajudarmos 

os pais nessa tarefa,
preparamos uma lista com 
dez sugestões, acompanhe!

INSTRUÇÕES



Pacotes de bondade

Envelopes das boas ações

Árvores de verdade

Saquinho de balas

Casinha de rolinhos
de papel



Calendário caixa de fósforo

Calendário de meias

Calendário de Vasinhos

Calendário de Sapateira

Calendário de bolinhas



Atividade prática
 

1. Monte um calendário do advento 
conforme os modelos propostos - Este 

calendário nos ajudará a contar os dias de 
maneira diferente. Ele nos orientará a não 

ansiar por coisas supérfluas ou banais, 
mas ansiarmos a vinda do salvador.

 
2. Escolha um modelo de calendário e 

monte-o! Vamos lá! Recorte as atividades 
que estão propostas ao final deste cader-
no, conforme a ordem proposta, a partir 
do dia dois, pois o primeiro dia é hoje   ! 

MONTE SEU CALENDÁRIO



NO RITMO
DA GRAÇA

DEVOCIONAIS DO ADVENTO 

SEMANA 1



Leitura:  Salmos 117:1-2
Louvor: Senhor Do Tempo – IBS Play
Oração: “Senhor, tu és Soberano sobre tudo, tu és Soberano 
sobre o tempo. Ò Santo e poderoso Deus não nos permita 
usarmos o tempo de forma vã, de maneira incoerente e inútil. 
Nos ajude a gastar cada segundo de nossas vidas para a tua 
glória! Em nome de Jesus, Amém!”

No ritmo da graça 

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito 
debaixo do céu.” (Eclesiastes 3.1)

Se Deus permitir que vivamos mais um ano. Ele estará nos presenteando 
com: 31.536.000 segundos; 525.600 minutos; 8.760 horas ou 365 dias. A 
pergunta é: como usamos esse tempo?
Em Efésios 5.15-17, o Apóstolo Paulo instrui quanto o nosso relaciona-
mento com o tempo. Ele diz, “Portanto, vede prudentemente como 
andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque 
os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai 
compreender qual a vontade do Senhor.”

Nós podemos evitar a tolice e compreender a vontade do Senhor, ao 
buscá-la na Sua Palavra – a vontade revelada de Deus. As coisas 
reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos (Dt 29.29) – então sabemos 
como podemos remir o tempo, não importa a temporada. Podemos fazer 
isso por andarmos sabiamente, por andarmos com Deus, até quando os 
dias são maus.

E em Colossenses 4.5, Paulo nos diz algo semelhante: “Portai-vos com 
sabedoria para com os que são de fora; aproveitai as oportunidades.” De 
novo, a sabedoria e a maneira que nós usamos o nosso tempo andam 
juntas. A verdade é que precisamos reconhecer que Deus tem controle, e 
precisamos nos submeter à Sua agenda.

Salomão diz que há um tempo para tudo (Leia Ec 3). Mas como sabemos 
quando é hora de chorar, e quando e tempo de se alegrar? 

Talvez não saibamos o que a passagem do tempo trará, mas o nosso 
Salvador sabe - e nós olhamos para Ele! Ao contrário de nós, ele sabe. Ele 
conheceu os tempos, e Ele não lutou contra os tempos que o Pai ordenou.
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Quando seus irmãos lhe perguntaram por que ele não estava indo 
à festa, em João 7.6-8, ele lhes disse:       

“O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente… 
subi vós outros à festa; eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo 
ainda não está cumprido.”

Quando chegou a hora da última ceia, Jesus disse: “O meu tempo está 
próximo” (Mateus 26.18). E enquanto os discípulos de Jesus confundiam 
o tempo de vigilância em oração com o tempo de sono, Jesus lhes pergun-
tou: “Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta. É chegada a 
hora.”

O Senhor Jesus nos mostra como devemos viver na luz dos tempos 
ordenados por Deus – em submissão humilde a Ele. Jesus veio no tempo 
perfeito, ou melhor, na plenitude dos tempos! Vejamos o que diz Gálatas 
4.4 “Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu 
Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da 
Lei...”

Nós sabemos que horas são, como seguidores de Cristo. Conhecemos o 
tempo, já é hora de nos despertarmos do sono; porque o retorno do nosso 
salvador está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos. (cf. 
Romanos 13.11)
Nós sabemos que agora é o tempo oportuno para “buscar o SENHOR 
enquanto se pode achar, a invocá-lo enquanto está perto (Isaías 55.6).

Precisamos viver conforme a agenda de Deus. Precisamos da sabedoria 
de Deus para que nós possamos voluntariamente viver conforme esta 
agenda e não tentarmos a criar a nossa própria agenda. 

Qual tem sido o seu calendário? O que você tem priorizado neste 
calendário?Queremos te convidar a entrar no ritmo da graça, vamos lá? 
Oração: Ore de maneira espontânea as verdades expostas acima. 
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Leitura: Isaías 24:14-15
Música: Tu és Tremendo - IBS Play

Oração: “Senhor, santificado seja o teu nome! Toda a criação revela a tua 
glória, tu és indescritível. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome, tu 
conheces cada um dos teus eleitos. Estamos maravilhados diante de Ti, 
Deus criador! Nos permita te adorar verdadeiramente. Em nome de Jesus, 
Amém!”

O palco do teatro da glória de Deus

“No princípio Deus criou os céus e a terra” (Gn 1.1)

A declaração de abertura das Escrituras é majestosa: “No princípio Deus 
criou os céus e a terra”. Essa declaração não menciona diretamente a 
mensagem da redenção – a obra sacrificial de Jesus em favor de 
pecadores - mas aponta para a criação de um palco para que Deus se 
revele e para que a redenção seja realizada, tudo para a Sua própria glória. 
Um verdadeiro palco do teatro da glória de Deus.

Temos em Gênesis 1.1, um Deus que se revela, criador e pessoal – pois 
Ele se relaciona com a sua criação. É obvio que toda a criação deve 
manifestar a glória e a majestade d´Ele, e é óbvio que Ele criou cada coisa 
com um propósito determinado!

Além disso, nessa pequena porção de Gênesis, temos um vislumbre da 
eternidade e no ato da criação, temos a criação do tempo: “No princípio”. 
Ainda temos os céus e a terra, nos mostrando a vastidão dessa criação de 
forma que não conseguimos mensurar o tamanho do universo. Somado a 
estas verdades somos colocados diante de uma formidável e gloriosa 
cena, nesta cena está a ação de Deus: Ele criou, “Deus criou”!

Ninguém (a não ser que sejam cegos) poderia se enganar quanto ao 
objetivo da humanidade, a saber, Deus — conhecer, amar, manifestar 
Deus. Os anjos clamam em Isaías 6.3: “Santo, santo, santo é o SENHOR 
dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória”. 

Por que um mundo tão deslumbrante para nós vivermos? Por que um 
universo tão vasto? Você sabia que há mais estrelas no universo do que há 
palavras e sons que todos os seres humanos de todos os tempos já 
falaram. Por quê? A Bíblia diz claramente: “Os céus proclamam a glória
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de Deus” (Salmo 19.1).

Se alguém pergunta: “Se a terra é o único planeta habitado e o 
homem o único habitante racional entre as estrelas, por que um 
universo tão grande e vazio?”, a resposta é: Isso não é por causa 
de nós, é por causa de Deus. E essa é uma afirmação atenuada. 

Deus nos criou para conhecê-lo, amá-lo e manifestá-lo.

Música: Senhor da Criação - IBS Play

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: Salmo 30.1-3
Música: Sola Gratia - IBS Play

Oração: “Senhor, nosso Deus! Tu és um Pai Bondoso e tremendo. 
Sabemos que nada podemos fazer para merecermos tua salvação. 
Livre-nos de nós, livre-nos de nossas obras, livra-nos do homem mal que 
somos. Que o Senhor seja bendito! O Senhor é o Soberano, nós não! Teu 
é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém!”

O Pacto de Obras

Assim diz a Palavra do Senhor, em Gênesis 2.16 e 17:

“E o Senhor Deus ordenou ao homem:
- De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do 
conhecimento do bem e do mal você não deve comer; porque, no dia em 
que dela comer, você certamente morrerá.”

O homem recebe de Deus uma ordem e deveria assim obedecê-la. 
Condições que foram dadas gerando bênção, se obedecida, ou consequên-
cias, se desobedecida. Um pacto feito com o homem, um pacto de obras, 
com suas condições e restrições, dada por Deus ao homem.

O princípio do pacto de obras é provar que Deus é generoso e bondoso, ao 
permitir que o homem usufrua de toda criação de Deus. Tal pacto é 
condicional, ou seja, o homem ao cumprir a Lei de Deus receberia 
recompensas, mas por outro lado, também é verdade, caso desobede-
cesse, o homem receberia maldições (Rm 10.5). No Éden, Deus deu a sua 
lei, sua aliança, a Adão, o qual é chamado de o Pacto de Obras.

Tal Pacto está muito claro em Gênesis 2.16 e 17, onde Deus expõe sua lei 
ao dizer “De toda árvore do jardim você pode comer...” e “da árvore do 
conhecimento do bem e do mal você não deve comer”. Além de ser claro 
o Pacto de Obras de Deus a Adão, existe outro significado: O de 
confirmar a autoridade de Deus sobre toda a criação. Deus não deixa com 
que o homem, através de sua vontade ou próprio capricho, determine os 
termos de Sua aliança. O Senhor estabelece todos os limites da bênção e 
da responsabilidade do homem em Sua aliança.

O Pacto de Obras não parte da iniciativa de Adão, ele não barganhou, não 
propôs uma contraproposta, pois ele entendeu que tal aliança é divina e 
administrada soberanamente. Isso quer nos ensinar que somente Deus
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pode estabelecer os termos de seus compromissos com os 
homens.

O Pacto de Obras possuí uma grande importância para todos nós. Primei-
ramente, sem ele não teríamos como compreender biblicamente a queda e 
toda sua consequência para a humanidade. Por isso, a compreensão de tal 
pacto torna claro o que é o pecado e em que ele implica para toda a 
criação. Chamamos a condição do homem após a queda de depravação 
total, e uma compreensão adequada do pecado é essencial para que 
possamos compreender a redenção. Tal pacto demonstra que é necessária 
uma perfeita obediência a Deus sem a menor transgressão para que o 
homem alcance a vida eterna. Após a queda, somente uma perfeita 
obediência poderia evitar a punição de morte eterna, pois o pecado, tendo 
entrado no mundo, deveria ser punido por Deus. Nós nunca poderíamos 
cumprir com essa exigência (Salmos 53.3, Salmos 14.3, Rm 3.12). Esse é 
o motivo pelo qual o segundo Adão se tornou “obediente até à morte, e 
morte de cruz” (Filipenses 2:8).

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: Salmo 145.1-3
Música: Tu és Deus - IBS Play

Oração: “Deus, ó santíssimo! Nos perdoe, pois te desobedecemos. Sim, 
Deus a história de Adão é a nossa história, a história de Eva é a nossa 
história. Nos perdoe, conceda a Tua graça para a nossa família. Em nome 
de Jesus. Amém!”

O drama da queda

“No princípio criou Deus os céus e a terra...” (Gn 1.1), “Façamos o 
homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança” (Gn 1.26), “Então 
o Senhor Deus formou o homem do pó da terra...” (Gn 2.7), “E o Senhor 
Deus ordenou ao homem: - De toda a árvore do jardim você pode comer 
livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não 
deve comer...” (Gn 2.16-17), “E da costela que havia tirado do homem, o 
Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele” (Gn 2.22), “Ora, um e 
outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam” 
(Gn 2.25).

O relato da criação, de forma resumida, nos apresenta a história de como 
Deus, em toda a Sua soberania, criou tudo belo, verdadeiro e bom. Mas, 
apesar de toda a beleza aqui apresentada, o homem e a mulher tomaram 
uma trágica decisão. Eles desobedeceram a Deus. A Bíblia relata com 
clareza todo o drama da queda da humanidade (leia Gênesis 3). Adão 
representavam toda a humanidade, nele todos pecaram (cf. Rm 5.12, Rm 
3.23).

No Éden, ambos foram dominados por um sentimento de vergonha (Gn 
3.7), mas antes da queda eles não se envergonhavam (Gn 2.25), antes eles 
tinham consciência da nudez, mas não tinham vergonha, pois o resultado 
de comerem o fruto não foi a aquisição de uma sabedoria sobrenatural, 
como prometido pela serpente, ao contrário, eles descobriram que 
estavam em um estado de miséria, pois essa nudez não era somente física, 
mas uma nudez espiritual. Além do sentimento de vergonha, eles sentiram 
o peso de uma consciência culpada (Gn 3.7), pois os olhos de ambos 
foram abertos, não se trata aqui do olho físico, pois os mesmos já estavam 
abertos, mas o que o texto realmente trata são os olhos espirituais, os 
olhos do entendimento, da consciência que agora passavam a ver e se 
acusarem. O pecado estava pesando em suas costas. Eles não estavam 
mais aptos a perceberem a Deus, pois o pecado os havia cegado, a nudez 
de ambos aponta para a perda da justiça de Deus original que foi colocada
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no ato da criação, por isso todos, a humanidade, nasce nessa 
condição (cf. Sl 51.5). A condição física de Adão e Eva espelhava 
a sua condição espiritual. Após o pecado, eles fugiram (Gn 3.8),

pois a consciência culpada gera esse medo, essa fuga, mas era mera tolice, 
pois ambos pensavam que podiam se esconder de Deus. Assim somos 
nós, sempre buscando inúmeras maneiras de camuflar nossas faltas e nos 
escondermos de Deus. Após o pecado, eles procuraram maneiras de 
camuflá-lo, “colheram folhas de figueira...” (Gn 3.7), eles fugiram de sua 
responsabilidade, do seu erro, do seu pecado (Gn 3.10), logo eles transfer-
em a responsabilidade da culpa para o outro, além de arranjar justificati-
vas de seus pecados (Gn 3.12-13).

A queda levou o homem a estar distante de Deus e buscar todos os meios 
possíveis para diminuir o peso e a culpa do mesmo. O reflexo da queda 
afetou os nossos lares. Vemos lares “destruídos”, fora dos padrões de 
Deus. Lares afetados pelo pecado. Mas o Senhor, apesar de todo o drama 
encontrado nesse relato de Gênesis 3, nos deu uma esperança, nos trouxe 
a salvação.

O pecado do homem promoveu a queda. Mas o que é pecado? O conceito 
de pecado é inseparável do mal. O pecado é um ato de desobediência 
expressa contra a autoridade legítima. Pecados são atitudes, pensamentos 
e ações de desobediência. O pecado tem suas raízes no mal; o mal moral 
se expressa por meio de atos de desobediência, rebelião, ódio, inveja, 
destruição e assassinato. O mal e o pecado penetraram no Éden. 

Muitos cristãos falam sobre o pecado como se este fosse apenas uma 
contenda relacional entre Deus e o homem, e o que nós precisamos é 
apenas pedir e aceitar o perdão de Deus. Essa ideia de pecado como uma 
contenda entre amantes distorce o relacionamento que temos com Deus. 
Ela nos diz que não há quebra de lei, violação da justiça, ira justa, 
julgamento santo - e, portanto, em última análise, não há também 
qualquer necessidade de um substituto para receber nosso julgamento. O 
ensino da Bíblia é que o pecado é realmente uma quebra de relacionamen-
to com Deus, mas essa quebra consiste numa rejeição da majestade de 
Deus. É não somente adultério (embora seja isso também), mas também 
rebelião. É não somente infidelidade, mas também traição. Se reduzirmos 
o pecado à mera quebra de relacionamento de um súdito amado contra seu 
Rei justo e bondoso, nunca entenderemos porque a morte do Filho foi 
exigida para resolver o problema.
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“Visto que a morte veio por um homem, também por um homem 
veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como, em Adão, 
todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo”

(1 Co 15.21). Aqui está nossa esperança. Por meio de Cristo temos vida, 
por meio de Cristo, somos justificados, por meio de Cristo somos 
restaurados. Suas obras trouxeram a graça sobre nós.

Como o cenário da queda têm afetado a realidade ao nosso redor? Como 
a confiança na obra de Cristo nos tem dado esperança? 

Música: Liberta-me de mim – IBS Play

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: Êxodo 15.2
Música: És o Rei que Vem - IBS Play

Oração: Conduza sua família mediante a Orações Puritanas “Cristo é 
Tudo”.

Uma mensagem de esperança

“E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua 
semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.” (Gn 3.15).

No devocional anterior, vimos que muitos cristãos falam sobre o pecado 
como se este fosse apenas uma contenda relacional entre Deus e o 
homem, e o que nós precisamos é apenas pedir e aceitar o perdão de Deus. 
Essa ideia de pecado como uma contenda entre amantes distorce o 
relacionamento que temos com Deus. Ela nos diz que não há quebra de 
lei, violação da justiça, ira justa, julgamento santo - e, portanto, em última 
análise, não há também qualquer necessidade de um substituto para 
receber nosso julgamento. O ensino da Bíblia é que o pecado é realmente 
uma quebra de relacionamento com Deus, mas essa quebra consiste numa 
rejeição da majestade de Deus. É não somente adultério (embora seja isso 
também), mas também rebelião. É não somente infidelidade, mas também 
traição. Se reduzirmos o pecado à mera quebra de relacionamento de um 
súdito amado contra seu Rei justo e bondoso, nunca entenderemos por 
que a morte do Filho foi exigida par resolver o problema. Contudo, 
mesmo no jardim do Éden, Deus havia dado a Adão e Eva uma mensagem 
de esperança – algumas boas notícias em meio ao desespero deles.

Deus queria que Adão e Eva, embora fossem rebeldes, entendessem que a 
história não tinha acabado. Ali houve um vislumbre de um novo pacto, o 
pacto de graça através da cruz de Cristo. Ali houve um evangelho, 
algumas boas-novas em meio à catástrofe (cf. Gn 3.15).

Inimizade entre as sementes

Satanás feriria o calcanhar (Cristo seria colocado no madeiro), mas Cristo 
esmagaria a cabeça da serpente (A vitória de Cristo sobre o mal). O resto 
da Bíblia nos conta a história de como essa pequena semente de boas-no-
vas germinou e cresceu. Durante milhares de anos, Deus preparou o 
mundo inteiro por meio da lei e da profecia para o seu surpreendente 
cálice da graça contra a serpente, na vida, morte e ressureição de Jesus 
Cristo (Hb 1.1,2). Os salmos apontam para essa realidade: “Deus Meu,
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Deus Meu, por que me desamparaste?... Transpassaram-me as 
mãos e os pés. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam 
sortes sobre a minha roupa” (Salmo 22: 1,16,18).

Os tipos – apontando para algo além!
Desde então, após a promessa, por diversas vezes o próprio Deus 
providenciou figuras ou sombras para apontarem para a realidade da 
vinda de seu próprio filho como propiciação pelos nossos pecados, tipos 
são imagens pequenas que apontam para uma figura maior:

Mt 12:40: “Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no 
ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três 
noites no coração da terra.” (Jonas permaneceu três dias e três noites no 
ventre do grande peixe; Jesus esteve morto por três dias).
Jo 19:36: “E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: Nenhum dos seus 
ossos será quebrado.” (os ossos de Jesus não seriam quebrados).
Jo 3:14, 15: “E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, 
assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que 
nele crê tenha a vida eterna.” (Jesus seria levantado assim como Moisés 
havia levantado a serpente no deserto).
Rm 5:14: “Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo 
sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o 
qual prefigurava aquele que havia de vir.” (Adão prefigurava Aquele que 
havia de vir).
Jo 1:29: “No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: 
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!” (João Batista 
identificou Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo).
“Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir; a realidade, 
todavia, encontra-se em Cristo.” Colossenses 2.17
A Bíblia conta a história da grande ofensiva de Deus contra o pecado. Ela 
é a grande narrativa de como Deus resolveu a situação, como Ele a está 
resolvendo e como um dia Ele a resolverá definitivamente e para sempre. 
Maranata!

Como essa promessa traz conforto e esperança para você e para sua casa? 

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: Salmo 100
Música: Êxodo - IBS Play

Oração: “Salvador, salvador e Salvador! Tu nos amaste! Enquanto 
procurávamos o mal Tu nos destes uma promessa! Nós cremos em Ti, 
confiamos em Ti. Confiamos em Teu Filho Jesus. A salvação pertence ao 
Senhor. Amém!”

O plano da redenção

Deus criou todas as coisas (Êx 20.11; Sl 19.1; Cl 1.16), assim criou o 
homem a sua “imagem e semelhança” (Gn 1.27), mas por causa do 
pecado nós estamos destituídos da glória de Deus (Rm 3.23).
Apesar de nosso estado atual, por causa do pecado. Deus orquestrou um 
plano de redenção (Leia Efésios capítulo 1).

Deus orquestrou um plano (vf. Ef 1.9). Esta verdade está presente no 
decorrer deste capítulo. Primeiro, Deus nos Elegeu e nos predestinou, 
vejamos: “Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo” 
(v4) - Deus orquestrou um plano antes de criar todas as coisas. Antes da 
fundação do mundo Ele nos dá a certeza que n’Ele mesmo podemos 
depositar toda a nossa confiança. Este plano realizado antes da fundação 
do mundo é anunciado no que chamamos de protoevangelho (Gn 3.15). 
Em sua infinita bondade, em sua total soberania, Deus nos escolheu. Ele 
mesmo nos chamou para sermos seus filhos e isso antes mesmo de tudo 
ser criado. Deus soberanamente já havia nos escolhido, escolhido para 
glorificá-lo e deleitar-se n’Ele para sempre. 

Esta última verdade fica evidente nos versos seguintes. Fomos separados 
para Deus: “para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em 
amor;” (v4) – O objetivo dessa eleição é para que Deus em tudo seja 
glorificado. Não temos nenhuma participação em nossa redenção. Aliás, 
na redenção nós só contribuímos com o pecado, todo o restante é por 
conta do próprio Deus. Tudo que Deus fez, todo o seu plano foi proposto 
“Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro 
esperamos em Cristo;” (v.12).

Toda essa verdade fica evidente no fato de Deus “[E] nos predestinou para 
filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito 
de sua vontade,” (v4) – Além desta eleição, somos predestinados para 
sermos filhos, por meio do sacrifício de Jesus Cristo.

06

https://youtu.be/_Lqhh2dmNBc


Temos então que Deus é aquele que na eternidade planeja a 
nossa salvação e Jesus Cristo, seu Filho, é Aquele que realiza 
esse plano (vf. João 1. 1-5, Gl 4.4).  Cristo é aquele “Em quem 
temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, 
segundo as riquezas da sua graça” (v7). 

O plano de Deus, que estava em secreto nos é revelado: “Descobrin-
do-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito, que 
propusera em Si mesmo,
De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da 
plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na 
terra;” (vs 9,10). 

Nesse plano de redenção, o Espírito Santo é aquele que sela os eleitos. Ele 
habita nos filhos de Deus. Perceba: “Para que o Deus de nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de 
sabedoria e de revelação;” (v17). Essa revelação é a iluminação da 
verdade que outrora estava oculta, a verdade que Deus tinha um plano 
para a nossa salvação (1 Co 2. 1-16) e que estávamos mortos (Ef 2.1).

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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DEVOCIONAIS DO ADVENTO

NO RITMO
DA GRAÇA



ATIVIDADES DA SEMANA 01

QUA

MONTE UM
PRESÉPIO

TER

MONTE 0
CALENDÁRIO

QUI

FAZER UM BOLO
PARA O VIZINHO

SEX
MONTAR UM ACAMPAMENTO NA 
SALA (PARA QUEM TEM FILHOS) 

OU ASSISTIR O FILME
“ESTRELA DE BELÉM”

SÁB
PREPARAR UMA LEMBRANÇA

SURPRESA PARA SE
PRESENTEAREM MUTUAMENTE NO

PRÓXIMO ENCONTRO

DOM
LER UM CAPÍTULO 

DE UM LIVRO CRISTÃO
SUGESTÕES: LIVRES DA TIRANIA DA URGÊNCIA;

REFRESH OU RESET




