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Porque Eu o Conheço …
Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus 

verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
JOÃO 17:3 NIV

Você já teve acesso a um lugar restrito porque alguém que você conhecia 
lhe deu as boas-vindas? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. É 
incrível estar nos bastidores de um show, ou ser convidado para uma 
área especial, simplesmente porque você está com alguém que já tem 
acesso. Bem no início do Pai-Nosso, Jesus nos convida a entrar porque 
Ele tem acesso.

“Pai Nosso”, Abba em aramaico, lança o convite a um relacionamento 
através da oração.

Em João 17:3 podemos presenciar uma das cenas mais íntimas possíveis: 
uma conversa entre o Filho e o Pai, momentos antes de o Filho dar a Sua 
vida por nós. Por causa do Filho, temos acesso ao Pai. Enquanto Jesus 
ora por nós, Seu desejo é que você e eu possamos conhecer o Pai e o 
Filho.

Gary M. Burge comenta que “A noção hebraica de ‘conhecer’ abrange 
experiência e intimidade”. Jesus não está orando para que tenhamos 
apenas uma compreensão cognitiva do Pai. Em vez disso, ele ora para 
que tenhamos um conhecimento relacional, pois ele tem conhecimento 
relacional de seu Pai. Esta é a vida eterna! Esta é a oração de Jesus por 
você hoje.

Você está apenas começando 40 Dias de Oração 2021, e este presente de 
acesso ao Pai que Jesus que está lhe dando é incrível! Que dádiva é ter 
o Espírito conduzindo você! A vida eterna começa com o conhecimento 
íntimo do Pai, do Filho e do Espírito, pelo qual Jesus ora. Responda ao 
convite e à oração de Jesus, participando dos 40 Dias de Oração.

Brian Delamont, Diretor Global de Desenvolvimento Espiritual, Canadá

Reflexões de Oração

1. O que esta passagem revela sobre o caráter e a natureza de Deus? 
(Criação)

 

 

 

 

2. O que é revelado para mim, para os outros ou para o mundo que 
precisa de transformação? (Queda)

 

 

 

3. Onde estão as boas novas de salvação e da ação redentora de Deus 
podem ser vistas? (Redenção)

 

 

 

4. Como o Reino de Deus já está ocorrendo ou sendo prefigurado, e 
qual é a minha parte nisso? (Restauração) 
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Passaporte, Por Favor!
Vocês, orem assim: “Pai nosso, que estás nos céus! 

Santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino; seja feita 
a tua vontade, assim na terra como no céu.” 

MATEUS 6:  9-10 NIV

Ao viajar ou cruzar uma fronteira, geralmente é necessário mostrar o seu 
passaporte. Você pode ter apenas um, mas se for cidadão de vários 
países, você precisa pensar antes de mostrar o seu documento. Quantas 
vezes pensamos sobre a cidadania do Reino dos Céus e oramos por sua 
vinda?

Desde o verão passado, a República da Bielorrússia vem sofrendo 
com uma profunda crise política, repressão, violência, desigualdade e 
injustiça. A igreja não se afastou. Fizemos a única coisa que podíamos 
fazer: jejuar e orar. Como devemos orar quando estamos amedrontados 
e inseguros? Que consolo ouvir a voz de Jesus no fundo da alma: “Orem 
assim”. Isso traz muita paz, esperança e conforto!

A situação aqui ainda é difícil, talvez até pior do que antes. Mas eu 
acredito que Seu Reino está vindo. Ele está em nosso meio e a Sua 
vontade será feita. Isso transforma a minha atitude e ajuda a lidar com 
a raiva e com o desejo de vingança. Ele sabe e se importa! Que dádiva 
reconhecer que sou um cidadão de Seu reino!

Irena Stepnova, Coordenadora de Projeto, Bielorrússia

Reflexões de Oração

1. Reflita sobre uma situação em que você não sabia como orar. Como 
o Espírito Santo o guiou naquela vez? 

 

 

 

  

 

2. O que significa para você ser um cidadão do Reino dos Céus?

 

 

  

 

 

 

3. Como você aplica essa verdade à sua vida diária?
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Presença do Evangelho



Duas Coisas
Duas coisas peço que me dês antes que eu morra: 

Mantém longe de mim a falsidade e a mentira; não 
me dês nem pobreza nem riqueza; dá-me apenas o 

alimento necessário. 
PROVÉRBIOS 30:7-8 NIV

Poucos dizem que querem ser pobres. E quanto a ser rico? Quantos dizem 
que não querem ser ricos? Como cristão, você já orou por riquezas? 
Parece um tabu, não é? E orar pela pobreza também não faz sentido. 
Às vezes me pergunto se é mais difícil para um homem pobre louvar 
a Deus quando não tem nada, ou para um homem rico louvar a Deus 
quando tem tudo. (O versículo 9 pode ter a resposta caso você esteja 
curioso.)

O escritor de Provérbios 30 orou, pedindo nem pobreza, nem riqueza. 
Essa é uma oração ousada. Nesta época de sua vida, você poderia orar 
o mesmo? Enquanto continuamos os nossos 40 dias de oração, se você 
estiver disposto, experimente esta oração.

Luke Reyhl, Diretor Associado da Ásia, Japão

Reflexões de Oração

1. Se você pudesse pedir algumas coisas para que Deus lhe 
concedesse antes de morrer, quais seriam duas delas?

 

 

 

 

2. Como seria sua vida, ou a de sua comunidade, se a falsidade e as 
mentiras fossem raras?

 

 

 

 

 

3. Quanto mais generosos somos, mais precisamos do pão de cada 
dia. Você concorda ou discorda? Por quê?

 

 

 

 

 

  

4. Criação, Queda, Redenção e Consumação são nossos temas para 
os 40 dias de oração. De que forma esses temas interagem com as 
escrituras ou a reflexão de hoje?
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Uma Árvore Firmemente Plantada
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos 
ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se 
assenta na roda dos zombadores! Ao contrário, sua 
satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita 

dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas 
correntes: Dá fruto no tempo certo e suas folhas não 

murcham. Tudo o que ele faz prospera!
SALMOS 1:1-3 NIV

A árvore firmemente plantada no Salmo 1 é uma imagem incrível de uma 
vida enraizada em Cristo. A imagem da árvore alta e forte, enquanto 
correntes de água fluem suavemente ao seu lado, pode nos lembrar do 
que significa permanecer na Videira Verdadeira. Permanecer em Cristo 
é o que nos permite produzir frutos e ter uma vida espiritual saudável 
( João 15). 

Ore para que cada um de nós na TeachBeyond seja como essa árvore 
plantada junto às águas correntes, que nossas vidas produzam bons 
frutos e que tenhamos uma caminhada espiritual saudável com o 
Senhor e com os outros.

Dan Bishop, Líder de Equipe, Hungria

Reflexões de Oração

1. O que os outros podem dizer sobre você e a lista de ações no Salmo 
1:1-2?

 

 

 

 

 

2. Em João 15, como o permanecer afeta o relacionamento da Videira 
(Jesus) e os ramos (você)?

 

 

 

 

 

3. Considere o fruto: o que especificamente você está fazendo para 
produzir fruto espiritual?

 

 

 

 

 

4. Considere a folha: o que especificamente você está fazendo para 
melhorar sua vida espiritual?
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Saúde Integral de Vida



Sendo Livrado da Tentação
Orem pedindo que vocês não sejam tentados. 

LUCAS 22:40B NTLH

Essa oração significa que estamos pedindo que Deus nos afaste de 
situações em que somos vulneráveis e temos a oportunidade de pecar. 
Jesus instrui os Seus discípulos sobre como encontrar um escape e ser 
livrado das tentações. Essa estratégia é claramente exemplificada por 
Jesus no jardim do Getsêmani. No relato detalhado de Lucas, Jesus diz 
aos discípulos para orarem antes que caiam em tentação. Jesus conhece 
as nossas fraquezas e, felizmente para nós, temos um Auxiliador que 
nos convencerá dos nossos pecados quando oramos (João 16:8). Que 
sejamos um povo que não apenas ora depois de cair, mas que confia na 
ajuda de que dispõe para sermos livrados dessas situações tentadoras.

Lisa McQueen, Administradora da Elwa Sunrise Schools em Lira, Uganda

Reflexões de Oração

1. Tiago 1:14-15 nos diz que a tentação vem de nossos próprios maus 
desejos. A imagem do v. 15 é de uma gestação. Os nossos maus 
desejos engravidam, dão à luz ao pecado, que crescem até a idade 
adulta e levam à morte. Existem “pecados bebês” em sua vida que 
você está alimentando e permitindo que cresçam e levem à morte?

 

 

 

  

2. 1 João 1:9 nos diz que Deus nos perdoará quando confessarmos 
nossos pecados a Ele. Pense em uma ocasião em que você foi 
tentado e cedeu. Peça ao Senhor que lhe mostre como essa tentação 
começou, para que você possa acompanhar sua progressão. 
Finalmente, confesse esse pecado a Ele.

 

 

 

 

3. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar quais áreas da vida podem 
se tornar tentações, e anote-as. Agradeça ao Senhor por revelar 
essas áreas a você e peça-lhe para afastá-lo dessas situações em 
que você é vulnerável e tem a oportunidade de pecar.

 

 

 

  

4. Tente visualizar Jesus segurando sua mão e conduzindo você para 
longe das tentações da sua vida. Se você estiver se sentindo criativo, 
desenhe esta imagem em um post-it ou diretamente em sua Bíblia e 
coloque-a perto de Lucas 22:40. Ore continuamente para que essa 
imagem o ajude na sua busca por Ele.
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Salmo 114
Os Salmos 113-118 são conhecidos como Salmos de Hallel (em hebraico, a 
palavra hallel significa louvar), pois geralmente vem enquadrados pela 
“Aleluia”. Enquanto as pessoas viajavam para Jerusalém por ocasião 
da festa da Páscoa, essas canções estavam nos seus lábios. Aproveite, 
todos os sábados, para refletir sobre um desses Salmos e sobre a 
semana que passou.

1. Reveja a semana passada em espírito de oração.

2. Qual passagem da Escritura chamou a sua atenção?

3. O que esta passagem revela sobre o evangelho (criação, queda, 
redenção, consumação)?

4. Como você vai se preparar para adorar e se reunir com outras 
pessoas amanhã?

Salmo 114 
1Quando Israel saiu do Egito
    e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira,
2Judá tornou-se o santuário de Deus;
    Israel, o seu domínio.

3O mar olhou e fugiu,
    o Jordão retrocedeu;
4os montes saltaram como carneiros;
    as colinas, como cordeiros.

5Por que fugir, ó mar?
    E você, Jordão, por que retroceder?
6Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes?
    E vocês, colinas, porque saltaram como cordeiros?

7Estremeça na presença do Soberano, ó terra,
    na presença do Deus de Jacó!
8Ele fez da rocha um açude,
    do rochedo uma fonte.
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