




Seja bem-vindo(a) ao devocional “Raízes da Fé”!
Nos próximos 31 dias estaremos mergulhando nesta 
experiência que vai ampliar e fortificar as raízes da nossa fé. 
Assim, nossa oração é que Deus use estes devocionais para 
(1) firmar cristãos sérios de maneira mais profunda e 
decidida nos fundamentos de sua fé; (2) mobilizá-los a deixar 
a apatia que a subnutrição teológica e espiritual trouxe a 
tantos de nós; e (3) ajudar-nos todos a levar a sério a 
comissão dada pelo Senhor e seus apóstolos — de primeira-
mente sermos e, então, fazermos discípulos em todo lugar, a 
começar pelo local onde estivermos. Essa é a importante 
missão do cristão. Deus, faz com que a ela nos dediquemos 
com seriedade. 
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Pastores Auxiliares - Vanderson Pinheiro & Yan de Abreu
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01
DIA

Ouça uma
música aqui.

Amós foi chamado por Deus para cuidar do seu rebanho 
espiritual. Entretanto, o cenário era de pessoas que estavam 
muito satisfeitas consigo ao ponto de terem sido levadas à 
apostasia. Os ídolos das nações se apresentaram de forma tão 
atraente que acabaram por seduzir o povo de Deus, levando-os 
para a idolatria; E esse declínio moral trouxe consigo injustiça 
social e imoralidade. 
O profeta aqui prediz que o povo deveria procurar profetas dos 
quais pudessem ouvir a palavra de Deus, mas, ainda assim, 
nenhum seria encontrado! Além disso, Amós não nega que deva 
haver fome física, mas isso – por mais doído que seja – seria 
muito menos doloroso do que a fome por ele citada: “A Fome da 
palavra do Senhor”.  
Desta forma, vemos que a Palavra de Deus deve ser o nosso pão 
diário; Todavia, por vezes, a desprezamos como Israel fez com o 
maná no deserto (cf. Nm 21:5) e diariamente corremos atrás do 
pão, nos esquecendo que aos seus filhos Deus dá enquanto 
dormem (cf. Sl 127). Por isso, nunca esqueça: A pior e mais 
severa fome é a escassez da Palavra de Deus.

“Eis que vêm dias, diz o SENHOR Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não 
de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do SENHOR. Andarão de 
mar a mar e do Norte até ao Oriente; correrão por toda parte, procurando a 
Palavra do SENHOR, e não acharão.”

SOLA SCRIPTURA

Amós 8.11,12



02
DIA

Ouça uma
música aqui.

Nesse trecho, vemos que é a Voz Divina que traz o universo à 
existência, assim como é a Sua promessa que garante a 
continuidade da história (cf. Gn 3.15 – nesse trecho Deus 
promete Cristo, nascido de mulher, que esmagaria a cabeça da 
serpente).
Deus cumpre o que promete! Sua Palavra sempre será satisfeita 
e Seus decretos sempre serão cumpridos. É por sua Palavra que 
Deus prometeu abençoar Adão e sua posteridade caso           
obedecesse e não comesse do fruto e também por Sua Palavra, 
advertiu-o de maldição por quebrar o pacto solene. 
Portanto, a Palavra de Deus é o que é, admitamos ou não!

A Palavra de Deus é o centro da vida do seu povo, como tem sido desde a 
criação: “Disse Deus: Haja Luz.” 

SOLA SCRIPTURA

cf. Gênesis 1.3



03
DIA

MEDITE
EM
SALMO 19.1-14

SOLA SCRIPTURA

Ouça uma
música aqui.



04
DIA

Ouça uma
música aqui.

Moisés anunciou a todo Israel: “Aplicai o coração a todas as 
palavras que, hoje, testifico entre vós, para que ordeneis a 
vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. 
Porque esta palavra não é para vós outros cousa vã; antes, é a 
vossa vida”                     (Dt 32. 46,47).
Destacamos aqui pelo menos três verdades: 
1) A Palavra de que Moisés falou era escrita;
2) O povo podia e devia ouvi-la e aprendê-la;
3) Nessa Palavra o povo pode encontrar vida.

A Palavra de Deus, por ser nossa vida, dela devemos retirar a 
fonte de tudo o que precisamos. Leia, aplique, viva e dependa de 
Deus e de Sua Palavra. 

Deuteronômio 31.9 declara: “Esta lei, escreveu Moisés...” Moisés instruiu os 
israelitas escrevendo a lei e, em seguida, ordenou que ela fosse lida a eles “para 
que ouçam, e aprendam, e temam o SENHOR, vosso Deus, e cuidem de cumprir 
todas as palavras desta lei”

SOLA SCRIPTURA

Leia Deuteronômio 31.12



05
DIA

Ouça uma
música aqui.

Em 2 Timóteo capítulos 3 e 4, Paulo escreve a seu jovem irmão 
na fé, Timóteo, que fora instruído na fé por sua mãe e sua avó, 
aprendendo com elas, entre outras coisas, tudo a respeito do 
ensino paulino (3.10). Sabe-se que ele teve um grandioso auxílio 
teórico por meio de todo tipo de ensino verbal; inclusive, sendo 
alguns desses, sobre o apostolado. 
Entretanto, Paulo recorda a Timóteo o valor das Escrituras (Leia 
2 Timóteo 3.12 – 4.5). Perceba: (1) As Escrituras são aptas para 
fazê-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus (3.15); (2) As 
Escrituras são úteis para o ensino e repreensão, corrigindo e 
habilitando para educação na justiça (3.16); (3) As Escrituras 
habilitam plenamente o homem de Deus para toda a boa obra 
(3.17). 
Diante dessas verdades, Paulo incentiva Timóteo a pregar esta 
Palavra, muito embora se aproxime o tempo em que os que a 
ouvirem não aceitarão, antes buscarão mestres de acordo com 
sua própria conveniência, sendo instruídos em mitos em vez da 
verdade da Palavra (2 Tm 4. 1-4). 
Diante desse fato, reflita: As Escrituras têm te moldado,              
transformado o seu caráter ou sido somente uma comichão em 
seus ouvidos?

SOLA SCRIPTURA



06
DIA

LEIA MATEUS 4.1-11

Ouça uma
música aqui.

No começo do seu ministério público, Jesus enfrentou a 
tentação do Diabo no deserto; Ele a enfrentou como Filho de 
Deus mas também como o segundo Adão e o verdadeiro Israel. E 
como Ele enfrentou a tentação? Ele não recorreu à tradição de 
Israel, tampouco apelou a autoridade dos rabinos ou do sinédrio. 
Diante da tentação, nosso Salvador apoiou-se três vezes nas 
Escrituras dizendo: “Está escrito”. 
As Escrituras fizeram-no sábio, equipando-o para toda boa obra! 
Elas são tão claras que até mesmo o Maligno as conhece. 
Quando o Diabo citou a Escritura para tentá-lo, Jesus não 
recorreu a outra autoridade, senão a própria Palavra, afirmando: 
“Também está escrito. ”
Enquanto Satanás ou seus representantes distorcem a Bíblia ou 
insinuam que ela não é clara, Jesus nos ensina a olharmos com 
mais profundidade para a Palavra escrita e jamais nos afastar-
mos dela.
Usemos a Palavra de Deus para responder a tudo em nossas 
vidas. Cristo a usou para responder a tentação do Diabo, pois 
isso nos ensina que somente Ela pode nos livrar das armadilhas 
do inimigo, dos maus conselhos, de uma vida sem sentido.

SOLA SCRIPTURA



07
DIA

SOLA SCRIPTURA

Ouça uma
música aqui.

Devemos ouvir as Escrituras para podermos agir como a Palavra 
de Deus nos ensina. Consideremos a história de Paulo em Beréia, 
em Atos 17.10-12 onde ele pregava em uma sinagoga da cidade e 
muitos judeus responderam à sua pregação com avidez. 
Sabemos que após ouvirem Paulo dia após dia, eles examinavam 
as Escrituras para verificar se o que Paulo dizia era verdade. 
Como Paulo reagiu àquela atitude daqueles ouvintes? Veja bem! 
Disse ele que as Escrituras não eram claras? Que somente ele, 
enquanto apóstolo ou rabino ou membro do sinédrio, podia dizer 
a eles o que as Escrituras realmente queriam significar? Que 
eles não deveriam esperar encontrar a verdade nas Escrituras 
por serem elas incompletas e deveriam ser completadas com a 
tradição? Paulo disse que eles deveriam recorrer a Pedro como 
o único que poderia interpretar a Bíblia? Não! Não! Não! Ele não 
disse nenhuma dessas coisas! Pelo contrário, a atitude dos 
ouvintes de Beréia é louvada na Bíblia. Eles são chamados de 
Nobres porque avaliaram todas as coisas - inclusive os ensinos 
do próprio apostolo Paulo - com base na Palavra escrita de Deus.
Se somos filhos fiéis de Deus, se somos nobres, devemos 
proceder como os ouvintes de Beréia! Devemos seguir o exemplo 
de Moisés, de Paulo e de nosso Senhor Jesus. Não ponha sua 
confiança na sabedoria dos homens que alegam falsamente 
possuírem a infalibilidade, ou seja, que não falham nunca. 
Apoie-se, antes, no que escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 
4.6: “não ultrapasseis o que está escrito”.



08
DIA

Ouça uma
música aqui.

SOLA FIDE

Sabemos que muitas vezes a Fé é confundida com acreditar 
cegamente em alguma coisa irracional. Todavia, chamar a fé 
cristã de “fé cega” é menosprezar a pessoa de Deus! 
Veja bem, todas as vezes que a Bíblia fala sobre cegueira, ela 
usa esta imagem para se referir as pessoas que andam nas 
trevas por causa de seus pecados. O cristianismo faz exatamente 
o oposto do que o pecado faz, ou seja, o cristianismo retira as 
pessoas das trevas! A Fé é, portanto, exatamente o contrário da 
cegueira, a Fé é um chamado para ver a luz. Ela não é uma 
energia sobrenatural capaz de influenciar Deus a fazer nossas 
vontades e caprichos; Este conceito de fé é totalmente pagão! 
Deus é totalmente independente de influências externas como 
vemos em Êxodo 33:19: “… terei misericórdia de quem eu tiver 
misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer”. 
O termo Fé significa “confiança” e confiar em Deus não é um ato 
irracional. Existe uma enorme diferença entre Fé e credulidade. 
Ser crédulo é acreditar em algo sem necessariamente uma razão 
sólida. Em contrapartida, a Fé é estabelecida sobre a base sólida 
e consistente da autorrevelação de Deus. Pedro escreve: “não 
vos demos a conhecer o poder da vinda de nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós 
mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade” (2Pe 
1.16). Dessa forma, vemos que O Cristianismo não se apoia em 
mitos e fábulas, mas no testemunho daqueles que viram e 
ouviram com seus próprios olhos e ouvidos.



09
DIA

Ouça uma
música aqui.

A verdadeira Fé implica em uma completa renúncia de todas as 
nossas tentativas para alcançar a salvação!
A Fé autêntica nos leva a abandonar qualquer merecimento em 
nossos esforços e buscar os méritos de Cristo. Cremos, 
portanto, que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para nos 
salvar! Essa Fé só pode ser dada ao homem pelo próprio Deus 
(Leia Efésios 2) e Ele mesmo dá a capacidade a nós - pecadores 
- a exercitá-la para a salvação (Leia Romanos 10.9).  
Diante das Escrituras, Lutero descobriu a justiça de Deus em 
Rm 1.17 que diz “o justo viverá pela sua fé”; Foi ali que o monge 
lançou fora todas as suas vestiduras de obras carregadas de 
mérito próprio, rendendo-se, assim, à graça salvadora mediante 
a fé somente em Jesus Cristo. Portanto, não são as obras que 
salvam, mas a fé que nos é dada por meio da graça, ou seja, 
gratuitamente, por ação exclusiva do Senhor em nos conceder a 
salvação!
Viva a sua fé em dependência total de Cristo. Não somos 
capazes de nos salvar, nem de redimir nosso pecado, por isso, 
deposite toda sua fé no Senhor, Jesus Cristo, pois somente pela 
fé n’Ele é que somos salvos.

SOLA FIDE



10
DIA

Ouça uma
música aqui.

SOLA FIDE

MEDITE
EM
HEBREUS 11.1-40



11
DIA

Ouça uma
música aqui.

O livro de Hebreus nos dá uma definição de fé: “Ora, a fé é a certeza de coisas 
que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem”.
Hebreus 11.1

A fé compreende a essência de nossa esperança futura. Em 
termos simples, significa que pela fé no que o Senhor já fez no 
passado, confiamos Nele quanto ao futuro. Crer que Deus 
continuará a ser digno de confiança não é uma fé infundada. 
Pelo contrário, há muitas razões para se crer que Deus será tão 
fiel às suas promessas no futuro quanto foi no passado! Veja, há 
uma razão concreta para a esperança que, inclusive, está dentro 
de nós. Este firme fundamento e esta capacidade de esperar são 
dons dados pelo próprio Senhor! 
Viver uma vida justa diante de Deus exige Fé, pois ela é 
essencial não somente para ser salvo mas para viver por meio 
dela uma vida para a glória de Deus. Com isso, torna-se claro 
que uma vida que não caminha por fé, não agrada ao Senhor! 
“Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que 
aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é 
galardoador dos que o buscam” (Hebreus 11:6) e “Mas o justo 
viverá pela fé; E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer 
nele” (Hebreus 10:38).

SOLA FIDE



12
DIA

Ouça uma
música aqui.

A Fé verdadeira é aquela que provém do Evangelho verdadeiro e 
esta requer arrependimento! Arrepender-se é um fruto da fé, 
pois significa virar as costas para o antigo eu, às velhas 
atitudes, aos antigos hábitos egocêntricos e escravos do 
pecado. Arrepender-se é trocar de rota, desviar-se do caminho 
antigo a fim de voltar-se para Cristo (Rm 2.4; 6.12-23; 
13.12-14). 
A Fé verdadeira também implica em Esperança, que por sua vez, 
implica em Perseverança (Rm 5.1-5; 8.23-25; 15.4-13) e por 
fim, mas não menos importante, a Fé implica em Amor. Amar a 
Deus é ser grato por sua graça. O fruto da fé é o amor e o amor 
resulta em boas obras (Rm 8.28; 12.6-13; 13.8-10; 14.13-22). 

A Fé vem da Compreensão do Evangelho, a qual decorre de seu Aprendizado, que 
por sua vez, resulta de seu Ensino.
Rm 1.16,17; 4.1 – 5.11; 10.5-17; 14.1-4, 20-23; Hb 2. 1-4; 3.1-6; 4.14-16; 5.11 – 6.12; 10.19 –12.2

SOLA FIDE



13
DIA

Amplie sua
experiência.

“Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor 
Jesus Cristo”
Romanos 5.1

“Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente 
por intermédio da fé e somente por causa de Cristo. Na 
justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como único 
meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos 
que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós 
possa ser achado ou com base numa infusão da justiça de Cristo 
em nós; ou que uma instituição que reivindique ser Igreja, mas 
negue ou condene o princípio da sola fide, possa ser reconheci-
da como Igreja legítima”.
A Fé vem pela palavra de Cristo ou proclamação de Cristo 
(Rm.10.17). Dentro do coração do ser humano há um senso de 
Deus ou senso religioso, entretanto esse senso está encoberto 
pelo pecado (2Co.4.3) e com isso, o homem é impedido de ter               
entendimento do Evangelho (2Co.4.4). Mas quando o Evangelho - 
a Palavra de Deus- chega ao coração, vem a Fé e com ela, a 
liberdade para o entendimento humano, até então, bloqueado 
por Satanás; assim, o ser humano volta-se confiante para Deus 
sob sua graça proveniente (Rm.1.16; Jo.8.32; 1Jo.5.4b,5).
Use sua liberdade em Cristo para exercitar sua fé somente no 
Senhor. Pregue o Evangelho, promova-o em seu lar e conduza 
sua família em adoração ao nosso Salvador. 

SOLA FIDE



14
DIA

A Fé inclui crer que Deus existe, embora esse tipo de fé não seja 
particularmente digna de aplausos.
Tiago escreve: “crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os 
demônios creem e tremem” (Tg 2.19). Aqui podemos ver 
sarcasmo nas palavras de Tiago! Crer na existência de Deus 
simplesmente nos equipara aos demônios, eles também criam 
assim. Uma coisa é crer que Deus existe, outra completamente 
diferente é crer em Deus. Crer em Deus, ou seja, confiar Nele e 
confiar a Ele toda a nossa vida é a própria essência da fé cristã. 
O Cristianismo é uma Fé porque se baseia num conjunto de 
conhecimentos revelados por Deus. Fé, portanto, não é um salto 
no escuro, de olhos fechados, mas a confiança em Deus que nos 
move para fora das trevas!
A Fé é simples, mas não é simplista! A Fé é muito mais do que 
acreditar que Deus existe, é crer em Deus e confiar n’Ele             
completamente. 

SOLA FIDE

Ouça uma
música aqui.



15
DIA

Ouça uma
música aqui.

A salvação é um presente (dom) de Deus que jamais poderia ser 
conquistado pelas boas obras. A salvação só pode vir de Deus e 
através do seu ‘favor imerecido’, ou seja, por meio daquilo que 
as Escrituras chamam de Graça. 
Assim, quando o assunto é salvação, sabemos que não há mérito 
algum no homem que o faça ser desejado para salvação, não há 
nada em nós que pudesse justificar o sacrifício de Cristo em 
nosso favor. Desta forma, somente a graça de Deus é a ponte 
que nos permite, por meio da fé, atravessar o enorme e terrível 
abismo que nos separa do nosso Senhor: O pecado (Romanos 
3.23). Mas a maravilhosa Graça nos atrai para Ele e ela é tão 
extraordinária que Davi afirma a seu respeito: “a tua graça é 
melhor que a vida” (Salmo 63.3).

SOLA GRATIA



De que maneira podemos enxergar a graça de Deus na 
salvação? 
Nós a vemos em evidência quando Deus faz com que o morto 
passe a ter vida em Cristo. Em Efésios, identificamos o que 
significa estar “morto” e o que significa estar “vivo” (Leia 
Efésios 2:1-10). 
Quem são os “mortos” retratados nessa passagem? Vemos que 
os Efésios estão incluídos (v.1). Paulo e seus companheiros 
judeus também (v. 3). Fica evidente que, de fato, estão incluídos 
todo homem, mulher e criança em Adão (v.3). Deus disse a Adão 
em Gênesis 2 que a morte é a penalidade para o pecado. Logo, 
percebe-se que quando violamos a lei de Deus, nós somos 
culpados perante este Deus Santo e responderemos perante a 
Sua justiça. A palavra “mortos” inclui pessoas como você e eu! 
Porém, pela graça, temos em Cristo vida e vida em abundância 
(Gl 2.20, Rm 6.23)!

Ouça uma
música aqui.

16
DIA

SOLA GRATIA



17
DIA

MEDITE
NA MÚSICA
MARAVILHOSA
GRAÇA

Ouça uma
música aqui.

SOLA GRATIA



Leia Efésios 2.1-10

Por que Deus fez o morto reviver? 
Sem sombras de dúvidas, como afirmam as Escrituras: Não é 
por nosso merecimento! Não temos em que nos gloriar nesta 
vida, nenhum feito nosso é motivo suficiente para que sejamos 
salvos, caso contrário, poderíamos ter motivo para “nos gloriar” 
(v. 9).
A grande verdade é que Deus nos deu vida por causa de Sua 
“misericórdia”, de Seu “grande amor com que nos amou” (v. 4). 
Paulo sai do seu caminho para nos mostrar claramente que o 
próprio amor e a misericórdia de Deus são a fonte da nossa 
salvação. Não somos salvos por nenhum outro motivo além da 
Pura e Maravilhosa Graça de Deus. 
Portanto, viva sua NOVA VIDA para a glória de Deus. Pois Ele, 
através de sua misericórdia nos deu vida, nos salvou e nos 
redimiu do peso da culpa do pecado!

18
DIA

Ouça uma
música aqui.

SOLA GRATIA



19
DIA

Ouça uma
música aqui.

Leia Efésios 2.1-10

Com que propósito Deus fez o morto reviver? 
A razão de Cristo nos fazer reviver é para que possamos 
mostremos, tanto agora como na eternidade, as “riquezas 
imensuráveis da sua graça, em bondade para conosco, em 
Cristo Jesus” (v.7).
Como podemos fazer isso? 
Através da exposição em nossas vidas da obra prima de nosso 
Criador e Redentor. Fomos “criados em Cristo Jesus para boas 
obras, as quais Deus de antemão preparou para que andásse-
mos nelas” (v. 10).

SOLA GRATIA



20
DIA

Ouça uma
música aqui.

O que fazemos de bom não é suficiente para ganhar a Graça! E o 
que fazemos de mau não é suficiente para a perdermos (Efésios 
2.7-10), uma vez que a tenhamos recebido. 
A Graça não é para os vencedores, mas sim para aqueles que 
reconhecem sua incapacidade, através da fé. É para gente como 
o ladrão da cruz, que pediu: “Jesus, lembra-te de mim quando 
entrares no teu Reino”. Ao que o Senhor respondeu: “Hoje você 
estará comigo no paraíso” (Lucas 23.42-43). A Graça é para 
quem perdeu, para quem já não é como vemos em Marcos 2.17: 
“Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os 
doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores”.
Reconheça o quanto somos pecadores, o quanto precisamos da 
graça de Deus e que, sem ela, não seríamos capazes de 
salvar-nos a nós mesmos!

SOLA GRATIA



21
DIA

Ouça uma
música aqui.

A morte é uma certeza, pois em razão do pecado o nosso salário 
é a morte (Rm 3.23; 6.23)!
Para recebermos vida, é preciso que Deus aja em nós, sem 
qualquer mérito nosso, dando-nos aquilo que não merecemos. É 
justamente esse favor que recebemos de Deus sem merecer que 
se chama “graça”. A salvação, segundo a Escritura, bem como a 
teologia reformada, não é fundamentada nos esforços humanos, 
mas na graça de Deus. Assim, não somos salvos por causa dos 
nossos merecimentos, mas apesar dos nossos deméritos, ou 
seja, dos nossos descréditos, desmerecimentos. A salvação não 
é uma conquista das obras, mas uma oferta da graça. Não 
somos salvos pela obra que realizamos para Deus, mas pela 
obra que Deus realizou para nós, na pessoa do seu Filho, Jesus 
Cristo.

SOLA GRATIA



22
DIA

“Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o 
descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar.”

Gênesis 3.15

Em Gênesis 3.15, temos no protoevangelho (o primeiro Evangel-
ho) a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a 
cabeça da serpente. Outras profecias messiânicas notáveis são: 
Salmos 2 que fala da vitória de Cristo; Isaías 7.14 que prenuncia 
o nascimento virginal de Jesus; Isaías 9. 6-7 que deixa claro que 
o Messias seria Deus; Isaías 11.1-10 que revela que o Messias 
viria da linhagem de Davi; Isaías 42.1-9 que profetiza a 
expansão do Evangelho aos gentios; Miquéias 5.2 que identifica 
a cidade do nascimento de Jesus e Zacarias 9.9 que retrata a 
entrada triunfal de Cristo.  
Em cada uma dessas passagens das Escrituras, Deus provê 
tipos, sinais ou indicações de sua intenção de enviar alguém que 
assumiria o lugar de seu povo a fim de produzir satisfação para 
Si. Assim, encontramos textos no Antigo Testamento que 
apontam claramente para a expiação. 
Deus sempre nos deu sinais informando que seu Filho viria e 
sofreria a morte vicária em favor do seu povo!

Ouça uma
música aqui.

SOLUS CHRISTUS



“Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar 
a sua vida em resgate por muitos.”

23
DIA

Ouça uma
música aqui.

Em Jesus, Deus coloca-se em nosso lugar e em nosso favor, paga 
a nossa dívida (Mc 10.45; Jo 12.20-36; 1Tm 2.6); Derrota os 
poderes do mal (Cl 2.15; 1Jo 3.8); Suporta a maldição da ira 
divina (Mt 27.45; Gl 3.13; 1Jo 2.2; 4.10); Garante-nos salvação 
pela graça e não por nossas ‘boas ações’ (Ef 2.8,9; 2Tm 1.9) e, 
além de tudo isso, se torna um exemplo para nós (1Tm 1.16; Hb 
12.2; 1Pe 2.21). 
Assim, podemos ver nitidamente que as Escrituras afirmam 
como a substituição encontra-se no centro de toda a teologia 
genuinamente bíblica. Portanto, a verdade que ecoa é esta: 
Cristo salva pecadores, Cristo morreu em seu lugar!

Marcos 10.45

SOLUS CHRISTUS



24
DIA

MEDITE
NA MÚSICA
SÓ EM JESUS

Ouça uma
música aqui.

SOLUS CHRISTUS



25
DIA

Ouça uma
música aqui.

Cristo é o único Redentor, o Eterno Filho de Deus em quem o 
próprio Deus tornou-se homem e suportou - por amor aos 
eleitos - a penalidade do pecado. As Escrituras verdadeiramente 
declaram: “porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus 
e os homens, Jesus Cristo” (1Tm 2.5). 
Jesus pagou um alto preço para nos redimir da culpa do pecado. 
Dívida essa tão alta que Lhe custou entregar Sua própria vida 
sobre a cruz por todos que se arrependem de seus pecados e 
confiam n’Ele. Ele é o nosso Redentor! Veio à Terra e deliberada-
mente entregou no madeiro a Sua própria vida em nosso lugar. 
Seu ato foi de amor e de obediência total a Deus. Ele se 
entregou inteiramente por nós, para ser - como diz a Bíblia - 
nosso Redentor, Aquele que nos resgata.
Faça essa oração: “Precioso Redentor, antes de começar o 
mundo, tu nos amaste. Entregaste a tua glória para suportar 
nossa vergonha. Glorificaste teu Pai ao obedecer a ele até a 
cruz. Tu mereces nosso louvor, gratidão e culto. Não temos 
esperança senão em ti. Amém.”

SOLUS CHRISTUS



26
DIA

“Este evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da 
descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o 
Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso 
Senhor.”

Jesus Cristo é o Filho de Deus; Uma Pessoa distinta dentro da 
unidade divina que deve ser adorada assim como o Pai (Rm 1.4; 
9.5; Hb 1.1-14). Ele é o Filho de Deus encarnado, integralmente 
divino em sua humanidade, a quem em amor o Pai enviou a este 
mundo para salvar os pecadores (Rm 1.3-7; 16.25-27; Hb 
2.5-18).
Jesus Cristo deu a Sua vida - conforme a vontade do Pai - como 
sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Ele foi ressuscitado 
dentre os mortos pelo poder de Deus, hoje vive e reina e um dia 
voltará para o julgamento final e para completar a nossa 
salvação de todo pecado e de todo o mal.

Ouça uma
música aqui.

SOLUS CHRISTUS



27
DIA

“Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a 
satisfazer os desejos da carne.”

Ouça uma
música aqui.

Por meio de Jesus Cristo, o mediador, seres humanos pecadores 
são reconciliados com Deus; Justificados e perdoados por Ele,             
conferindo-lhes, assim, acesso permanente. Pelo fato de Cristo 
os ter alcançado, são adotados como filhos de Deus,               
tornando-se herdeiros de Deus com Cristo e recebendo a 
garantia do Eterno amor do Pai. Jesus Cristo é o Senhor 
entronizado a quem os cristãos devem adorar e invocar, em cujo 
socorro devem confiar e a quem devem servir por toda a vida 
(Rm 10.8-13; 13.14; 14.17, 18; Hb 4.14-16; 12.1-3; 13.7-15).

SOLUS CHRISTUS

Romanos 13.14



28
DIA

Ouça uma
música aqui.

Jesus Cristo confere aos que Nele creem Sua própria vida 
ressurreta, por meio da fé que os une a Ele. Essa contínua 
transformação dos cristãos rumo a plena semelhança de Cristo, 
tanto no agir como no pensar, é efetuada pelo Espírito Santo e 
expressa pelo batismo (Rm 6.1-7 – 7.6; Hb 8.10-12).
Como você tem crescido em direção à semelhança com Cristo?

SOLUS CHRISTUS



29
DIA

“Deus criou-nos homem e mulher à sua própria imagem para conhecer, amar, 
viver com ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, 
vivamos para sua glória.”

Ouça uma
música aqui.

A glória de Deus é a primeira coisa que os filhos de Deus 
deveriam desejar. É o objeto de uma das orações de nosso 
próprio Senhor: “Pai, glorifica o teu nome” (Jo 12.28). É o 
propósito pelo qual o mundo foi criado; É o fim pelo qual os 
santos são chamados e convertidos; É o principal alvo que 
devemos buscar, como diz em (1Pe 4.11):  “para que em tudo 
Deus seja glorificado por Jesus Cristo” fazer tudo para que 
possamos glorificar a Deus; Um talento, nossos dons, nossa 
influência, dinheiro, conhecimento, saúde, força, tempo, 
sentidos, razão, intelecto, memória, afetos, privilégios como 
membros da Igreja de Cristo, nossas vantagens como 
possuidores da Bíblia,  tudo isso é talento! De onde vieram tais 
coisas? Qual mão as concedeu? Por que somos o que somos? 
Por que não somos os vermes que rastejam pela terra? Só 
existe uma resposta a essas questões: 
Tudo que temos nos foi emprestado por Deus. Somos seus 
guardiões e devedores Dele. Que esse pensamento penetre 
profundamente em nossos corações!

Gênesis 1.27

SOLI DEO GLORIA



Ouça uma
música aqui.

Certamente, o lugar no qual a Glória de Deus se mostra com 
mais clareza é o Evangelho em que Cristo morre; o Filho de 
Deus, Justo,  morre por pecadores. Digo isso porque em 2Co 4.4 
é dito:  “o deus deste século (ou seja, Satanás) cegou os 
entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a 
luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus”. 
Você quer saber onde a Glória de Deus brilha com mais 
intensidade? Sem dúvidas, ela brilha esplendorosamente em 
Cristo no Evangelho. Assim, se quisermos ser plenamente 
conformados à Sua imagem e demonstrar aos outros Sua glória, 
há um versículo pouco antes desse que diz: “Refletindo como 
um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória 
em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor” (2 
Co 3.18), logo, vemos que isso vem do Espírito!
Assim, olhamos para Jesus, tendo-o como Tesouro, amamos a 
Ele e estamos sendo moldados segundo a Sua imagem!

30
DIA

SOLI DEO GLORIA



31
DIA

MEDITE
EM
SÓ EM JESUS

Ouça uma
música aqui.

SOLI DEO GLORIA





SOLI DEO
GLORIA
SOMENTE A DEUS A GLÓRIA
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