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Sejamos Gratos a Deus
SALMO 103:  1–10

Graças a Deus, criador da minha vida e de tudo o que existe nos céus, na 
terra e debaixo da terra. Só a ele seja a glória por toda a eternidade.

Quando eu olho para o ambiente ao meu redor, eu digo, ‘Glória a Deus’.

Quando eu olho para minha família que apóia o meu trabalho em 
oração, eu digo, ‘Glória a Deus’.

Quando eu olho para os meus pais que me guiaram no caminho do 
Senhor, eu digo, ‘Glória a Deus’.

Às vezes eu caio ao longo do caminho. Mas Deus, na sua soberania, me 
levanta novamente. E eu digo: ‘Obrigado, Senhor’. 

O trabalho que tenho vem dele, a coragem e a força que me permitem 
dar o melhor de mim vêm de Deus. Então eu digo, ‘Glória a ti Senhor’. 

Mesmo quando passo por momentos difíceis na minha vida, como esta 
pandemia de Covid-19, dou graças a Deus que graciosamente me deu o 
fôlego de vida.

Nada do que tenho vem da minha própria força. Eu reconheço que 
tudo vem de Ti, ó Deus. Eu te bendigo por isso. Dá-me a tua maneira 
de amar os outros, conforme tu tens me mostrado teu favor sem 
distinção, parcialidade ou murmuração. Bendirei o teu santo nome 
continuamente. Ó Senhor, que meu coração nunca se levante contra ti e 
que eu nunca me esqueça das tuas boas obras na minha vida, conforme 
mandaste em Deuteronômio 8:14. Que minha alma sempre reconheça 
as tuas boas obras!

Heritier Fima, TeachBeyond RDC

Reflexões de Oração

1. O que o leva a agradecer a Deus?

 

 

 

 

2. Por que, apesar de suas falhas, Deus continua a dar testemunho do 
Seu amor?

 

 

 

  

3. Quando o castigo de Deus pode cair sobre nós?

 

 

 

4. Em que momento da nossa jornada você pode dar graças a Deus?
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Louvor e Adoração



Ainda…
Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o 

rosto no chão e orou: — Meu Pai, se é possível, afasta de 
mim este cálice de sofrimento! Porém que não seja feito o 

que eu quero, mas o que tu queres. 
MATEUS 26:39 NTLH

Quando peço a Deus que Sua vontade seja feita na terra como no céu, 
estou pronto e disposto a me submeter a qualquer coisa que seja? Até 
mesmo Jesus teve que lutar para aceitar a vontade de Deus quando 
passou pelo sofrimento no Calvário. A Sua angústia no Getsêmani foi 
real. Conforta-me saber que até mesmo Jesus lutou para aceitar a 
vontade de Deus, quando envolvia a dor humana.

Este ano me ensinou que a vontade de Deus às vezes envolve confiar 
Nele em situações difíceis, em que sinto dor e perda. No entanto, minha 
oração é que meu coração ecoe o desejo de Jesus — que a vontade de 
Deus, não a minha, seja feita.

Jennifer Helwig, Professora de Música, Faith Academy, Filipinas

Reflexões de Oração

1. Onde você tem lutado recentemente para aceitar a vontade de 
Deus?

 

 

 

  

 

2. O que o ajuda a confiar em Deus e abrir mão do controle?

 

 

  

 

 

 

3. Que bênçãos você poderia receber se desse esse passo e confiasse 
em Deus para que a Sua vontade fosse feita em qualquer situação 
difícil que enfrentar?

 

 

 

 

 

4.  Na prática, o que significa confiar em Deus para a Sua vontade seja 
na situação em que você se encontra agora?
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Venha a Mim
Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e 
perguntaram: “Quem é o maior no Reino dos céus?” 
Chamando uma criança, colocou-a no meio deles, 
e disse: “Eu asseguro que, a não ser que vocês se 

convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão 
no Reino dos céus. 
MATEUS 18:1–3 NVI

Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse 
nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando 

Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: “Deixem vir 
a mim as crianças, não as impeçam; pois o Reino de 
Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo 
a verdade: Quem não receber o Reino de Deus como 

uma criança, nunca entrará nele”. Em seguida, tomou as 
crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. 

MARCOS 10:  13-16 NVI

Fico surpreso com a quantidade de vezes que me lembro de levar minhas 
necessidades a Jesus somente depois de tentar satisfazê-las de muitas 
maneiras alternativas. O resultado desses esforços geralmente é uma 
inquietação tumultuada e frustração. Quando finalmente penso em “vir 
a Jesus”, como as crianças da nossa passagem de hoje, a sensação de 
alívio e conforto é quase imediata. Outra sensação interessante é que 
de repente a necessidade se torna menos urgente. Minha perspectiva 
muda. Acredito que isso é o que Jesus está dizendo aos seus discípulos: 
vocês pensam que a sua necessidade mais urgente é ser o maior no 
Meu reino, mas o que realmente precisam é vir a mim como crianças, 
buscando nada além da minha presença e do meu abraço.

Beverley Durance, coordenadora de serviços para doadores, 
TeachBeyond US | Canadá

Reflexões de Oração

1. O que o impede de vir primeiro a Jesus, quando você tem uma 
necessidade?

 

 

 

2. Quais são algumas das necessidades percebidas que talvez não 
estejam de acordo com o que Deus deseja?

 

 

 

 

3. Identifique maneiras alternativas de tentar atender às suas 
necessidades e como evitar o padrão de autossuficiência no futuro.

 

 

  

4. Que disciplinas você poderia incorporar à sua vida que o lembraria 
de “vir a Jesus” diariamente primeiro?
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Acredite na Mudança!
Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos 

discípulos, mas todos estavam com medo dele, não 
acreditando que fosse realmente um discípulo. Então 
Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como,  
no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e  

como em Damasco ele havia pregado corajosamente  
em nome de Jesus.
ATOS 9:  26-27 NIV

É muito difícil acreditar nos outros. Muitas pessoas, decepcionadas, 
costumam dizer “quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu 
choro”. É ainda mais difícil acreditar que as pessoas possam mudar o 
comportamento anterior delas. Os cristãos de Jerusalém achavam difícil 
acreditar que Paulo havia mudado as suas práticas anteriores. Foi uma 
resposta lógica. Mas imagine a perda trágica para a igreja se ninguém 
tivesse acreditado que ele era um homem transformado, transformado 
por Jesus. Barnabé acreditou em Paulo e previu o trabalho potencial 
que Jesus faria por meio de Paulo para Sua glória.

Duarte Casmarrinha, Diretor Nacional da TeachBeyond Portugal

Reflexões de Oração

1. Você já enfrentou o que Paulo enfrentou?

 

 

 

 

 

2. Como Paulo foi transformado por Jesus?

 

 

 

 

 

3. Você consegue  confiar em outras pessoas como Barnabé fez? 
Como?

 

 

 

 

 

4. O que você precisa fazer para ser confiável?
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Saúde Integral de Vida



A Esperança por meio da Trindade
Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso 

Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no 
pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos 

do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que 
vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, 

as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a 
incomparável grandeza do seu poder para conosco, os 

que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. 
EFÉSIOS 1:17-19 NVI

O entendimento do Trino Deus é o caminho para vivenciar uma esperança 
única com relação ao nosso futuro. Após descrever o plano de Deus 
para este mundo e como Ele tem agido para concretizar este plano nos 
primeiros 14 versículos do capítulo 1 de Efésios, Paulo ora para que os 
efésios tenham um entendimento claro sobre Deus.

O pleno entendimento dEle é o que viabiliza o desenvolvimento de um 
olhar esperançoso, baseado no que Deus preparou para nós no futuro.

A Trindade em equipe nos capacita a não cairmos na tentação da 
desesperança de um olhar imediatista. Ela nos conduz a olharmos 
para um reino futuro perfeito, o que pode gerar em nós uma 
esperança única.

Arthur Vinicius Gottlieb Lupion, Diretor Nacional, Uruguay

Reflexões de Oração

1. Contemple e reflita sobre o grande Deus Trino descrito no texto.

 

 

 

2. O que pode tirar a nossa esperança atualmente? O que tem tirado a 
sua esperança?

 

 

  

 

 

3. Como a oração pode ser uma arma poderosa para viver esta 
esperança?

 

  

 

 

  

4. Que passos poderia dar para vivenciar essa esperança, mais 
claramente, após esses 40 dias?
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Salmo 115
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 115 
1Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós,
    mas sim ao teu nome,
    por teu amor e por tua fidelidade!
2Por que perguntam as nações:
    “Onde está o Deus deles?”
3O nosso Deus está nos céus,
    e pode fazer tudo o que lhe agrada.
4Os ídolos deles, de prata e ouro,
    são feitos por mãos humanas.
5Têm boca, mas não podem falar;
    olhos, mas não podem ver;
6têm ouvidos, mas não podem ouvir;
    nariz, mas não podem sentir cheiro;
7têm mãos, mas nada podem apalpar;
    pés, mas não podem andar;
    e não emitem som algum com a garganta.
8Tornem-se como eles aqueles que os fazem
    e todos os que neles confiam.
9Confie no Senhor, ó Israel!
    Ele é o seu socorro e o seu escudo.
10Confiem no Senhor, sacerdotes!
    Ele é o seu socorro e o seu escudo.
11Vocês que temem o Senhor,
    confiem no Senhor!
    Ele é o seu socorro e o seu escudo.
12O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará;
    abençoará os israelitas,
    abençoará os sacerdotes,
13abençoará os que temem o Senhor,
    do menor ao maior.
14Que o Senhor os multiplique,
    vocês e os seus filhos.
15Sejam vocês abençoados pelo Senhor,
    que fez os céus e a terra.
16Os mais altos céus pertencem ao Senhor,
    mas a terra, ele a confiou ao homem.
17Os mortos não louvam o Senhor,
    tampouco nenhum dos que descem ao silêncio.
18Mas nós bendiremos o Senhor,
    desde agora e para sempre!
Aleluia!
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