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Um pai pródigo
Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: 
sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos! 

Por isso o mundo não nos conhece, porque não o 
conheceu. 

1  JOÃO 3:1  NIV

Ao chegarmos a esta terceira segunda-feira, vamos nos concentrar 
novamente em Mateus 6:9: “Pai nosso que estás nos céus, santificado 
seja o teu nome.” A oração do Pai-Nosso é dada aos discípulos no meio 
do primeiro grande sermão de Jesus. Imagine Jesus sentado em uma 
montanha com os seus discípulos ao seu redor. Este é o início do tempo 
de Jesus com eles e Ele está lhes contando muitas verdades sobre o 
Reino dos Céus. Como seria isso? Eles tinham acabado de ser chamados 
para seguir Jesus e estavam tendo sua primeira visão sobre o que 
significaria ser Seus discípulos.

E então Jesus vem à oração orar. Veja como Jesus deixa claro que 
isso não é apenas um ritual (Mt 6:7–8). Os discípulos provavelmente 
já tinham visto esse tipo de oração antes. Veja como Jesus os ensina 
a virem ao Pai; para dar-Lhe honra e adoração. Esta deve ser 
uma confissão diária (v. 11) de nosso relacionamento com o Pai e o 
reconhecimento de quem Ele é.

Katherine Koop, Serviços de Cuidado do Missionário, Alemanha

Reflexões de Oração

1. Jesus começa com “Pai Nosso”. Que relações são sugeridas pelo uso 
do pronome “nosso” por parte de Jesus?

 

 

2. 1 João 3:1 nos dá uma imagem comovente de Deus. Escreva este 
versículo como o Pai estivesse falando diretamente a você. Escreva 
a sua reação.

 

 

  

3. Leia Salmo 145:1-3 NVI. “Eu te exaltarei, meu Deus e meu rei; 
bendirei o teu nome para todo o sempre! Todos os dias te bendirei e 
louvarei o teu nome para todo o sempre! Grande é o Senhor e digno 
de ser louvado; sua grandeza não tem limites.” Leia novamente 
em uma  tradução diferente. Como esses versículos expandem sua 
compreensão da frase de Jesus “santificado seja o seu nome”?

 

  

 

4. Dedique um tempo para expressar sua gratidão e louvor.
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Louvor e Adoração



O convite diário
Ponham em ação a salvação de vocês com temor e 

tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer 
quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. 

FILIPENSES 2:  12B–13 NVI

Sendo cristãos ocupados, podemos acreditar naturalmente que a 
frutificação dos nossos ministérios depende da força e consistência de 
nossa iniciativa. Mas Paulo lembrou aos filipenses de que foi a obra de 
Deus neles que formou a base da sua perseverança esperançosa.

Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar de acordo com a 
boa vontade dele. Deus inicia e nós respondemos. Jesus nos convida a 
nos encontrarmos com Ele diariamente, para que Ele nos dê descanso e 
nos ensine os seus caminhos (Mateus 11:28–30). Que Seu Reino venha e 
Sua vontade seja feita ao respondermos a Ele hoje!

Dean Failor, Diretor Regional Associado, Ásia

Reflexões de Oração

1. Como ser um cristão ocupado pode me impedir de ser um cristão 
frutífero?

 

 

 

   

  

 

2. Qual é a sensação de saber que Jesus me convida a encontrar-me 
com Ele a cada dia?

 

 

  

 

 

 

3. Como minha vida muda quando sinto Deus trabalhando em mim?

 

 

 

 

 

4. Qual é o passo que posso dar para pôr em ação a minha salvação?
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Presença do Evangelho



Javé-Jiré
Abraão deu àquele lugar o nome de JAVÉ-JIRÉ (Deus 

Providenciará). Foi daí que veio a expressão: “No monte 
do Eterno, ele providenciará.” 
GÊNESIS 22:14 A MENSAGEM

Isaque perguntou ao pai: “Aqui estão a pedra de fogo e a lenha, mas onde 
está o cordeiro para a oferta queimada?” Abraão respondeu: “Filho, 
Deus vai providenciar o cordeiro para a oferta queimada” Que provisão 
Deus fez! Abraão chamou esse lugar de JAVÉ-JIRÉ (Deus Providenciará).

O sacrifício no Monte Moriá prenuncia como o nosso Pai Celestial 
cuidaria de nossa necessidade absoluta de uma oferta pelo pecado. Ele 
atendeu à nossa necessidade de salvação, dando-nos o seu único Filho, 
Cristo Jesus.

Paulo escreve que, se nosso Pai Celestial não poupou seu próprio Filho, 
“como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas?” (Rm 8:32 NVI)

Ele proverá as nossas necessidades diárias. Esta é a nossa confiança — 
Deus cuidará disso!

Carmen Gunderson, Professora de Inglês, Níger

Reflexões de Oração

1. Como nosso Pai Celestial supriu as suas necessidades espirituais? 
Tire um tempo para elogiá-lo.

 

  

 

 

2. De que forma ele atendeu às suas necessidades físicas? Com ação 
de graças, converse com o seu Pai Celestial.

 

 

 

  

 

3. Como o seu Pai Celestial se revelou a você por meio da Sua provisão 
para suas necessidades diárias?

 

 

   

 

  

4. Deus graciosamente nos dará todas as coisas. Peça a Ele para suprir 
suas necessidades —espirituais, físicas, emocionais — hoje.
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MUITO SATISFEITO



Perdoe e esqueça
Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial 

não perdoará as ofensas de vocês. 
MATEUS 6:15 NIV

O perdão não é natural ou fácil. É da natureza humana proteger as nossas 
ações e ponto de vista. Mas Deus nos pede para perdoar e buscar 
perdão. Por quê? Porque isso nos ajuda a viver sem amargura e nos 
aproxima dEle.

Às vezes, vivenciamos interações que nos prejudicam, ou que 
involuntariamente prejudicam outra pessoa, quando fomos mal 
compreendidos ou quando simplesmente dissemos a coisa errada.

Certa vez, uma irmã em Cristo orou comigo, pedindo ao Senhor que 
removesse a amargura de minha falta de perdão. Com lágrimas e um 
coração arrependido, o Senhor permitiu que eu seguisse em frente e 
esquecesse a dor de ser mal interpretado. Houve outra época em que 
tivemos que escrever uma carta para expressar as nossas frustrações 
e mágoas, então orar sobre a carta, rasgá-la e entregá-la a Deus para 
nos curar e nos ajudar a seguir em frente.

Deus usa o perdão para nos ajudar a lidar com a dor. Com o tempo, 
Deus amorosamente oferece outras oportunidades para nos ajudar a 
esquecer a dor.

Mary Reed, Cuidado do Missionário Global, Reino Unido

Reflexões de Oração

1. Você está abrigando algo que precisa perdoar ou pedir perdão?

 

 

  

 

2. Existe algo que você precisa dar a Deus para ajudá-lo a seguir em 
frente?

 

 

 

3. Escreva um poema, carta ou música para refletir o que você passou 
e ofereça-o como um sacrifício ao Senhor.

 

 

 

 

4. Encontre alguns versículos da Bíblia que você pode usar para ajudar 
no futuro.
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Saúde Integral de Vida



Livra-nos!
Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado e no dia de 

sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E 
levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta 

Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito:

“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me 
ungiu para pregar boas-novas aos pobres. Ele me enviou 
para proclamar liberdade aos presos e recuperação da 

vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o 
ano da graça do Senhor”.

Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e 
assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos 
nele; e ele começou a dizer-lhes: “Hoje se cumpriu a 

Escritura que vocês acabaram de ouvir”. 
LUCAS 4:16–21 NVI  (CITANDO ISAÍAS 61)

A missão de Jesus na terra trouxe o Reino de Deus para estar entre 
nós e disponível para toda a criação. A declaração da missão de 
Jesus em Lucas expressa que a salvação e a justiça de Deus estão 
intrinsecamente interligadas.

Como embaixadores do Reino de Deus, somos “o povo da cruz e o povo 
do Reino”. Deus nos libertou de nossos pecados por meio da morte e 
ressurreição de Cristo, e a inauguração do seu Reino na terra significa 
que toda a criação está sendo redimida (Romanos 8). Os pobres e 
oprimidos estão sendo libertados, os cegos recuperam a visão, os coxos 
andam e as conversas mudas, os famintos são alimentados e assim por 
diante (Mateus 11:4).

É uma tentação esquecer que o Reino de Deus tem a intenção de trazer 
a dimensão plena de Sua redenção para todas as esferas das nossas 
vidas. As boas novas trazem salvação para as nossas almas e nova 

vida para nós como indivíduos e para nossas comunidades; bem como 
transforma as nossas comunidades de fé em “câmaras de eco” do Reino 
de Deus (Atos 2:42–47).

Que Ele nos livre de qualquer tentação de viver a nossa salvação dentro 
do Reino de Deus de forma menor do que Ele quer para nós.

Andre Marotto, Diretor Nacional, TeachBeyond Sérvia

Reflexões de Oração

1. Como a passagem de Lucas traz luz à nossa própria compreensão 
da nossa missão como indivíduos e como comunidades?

 

 

 

2. Identifique áreas de sua vida em que você pode estar lutando contra 
a tentação. Peça a Deus para libertá-lo deles.

 

 

 

3. Identifique áreas onde podemos ser tentados como comunidades 
(igrejas, organizações missionárias, grupos domésticos, etc.) a não 
refletir os valores do Reino de Deus? Peça a Deus para nos livrar 
deles.

 

  

   

4. Ore para que Deus capacite você e a sua comunidade a serem 
grandes embaixadores do Reino de Deus.
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Vitória Espiritual



Salmo 116
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 116 
1Eu amo o Senhor, porque ele me ouviu
quando lhe fiz a minha súplica.
2Ele inclinou os seus ouvidos para mim;
eu o invocarei toda a minha vida.
3As cordas da morte me envolveram,
as angústias do Sheol
vieram sobre mim;
aflição e tristeza me dominaram.
4Então clamei pelo nome do Senhor:
Livra-me, Senhor!
5O Senhor é misericordioso e justo;
o nosso Deus é compassivo.
6O Senhor protege os simples;
quando eu já estava sem forças, ele me salvou.
7Retorne ao seu descanso, ó minha alma,
porque o Senhor tem sido bom para você!
8Pois tu me livraste da morte,
livraste os meus olhos das lágrimas
e os meus pés de tropeçar,
9para que eu pudesse andar diante do Senhor
na terra dos viventes.
10Eu cri, ainda que tenha dito:
Estou muito aflito.
11Em pânico eu disse:
Ninguém merece confiança.
12Como posso retribuir ao Senhor
toda a sua bondade para comigo?
13Erguerei o cálice da salvação
e invocarei o nome do Senhor.
14Cumprirei para com o Senhor os meus votos,
na presença de todo o seu povo.
15O Senhor vê com pesar
a morte de seus fiéis.
16 Senhor, sou teu servo,
Sim, sou teu servo, filho da tua serva;
livraste-me das minhas correntes.
17Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão
e invocarei o nome do Senhor.
18Cumprirei para com o Senhor os meus votos,
na presença de todo o seu povo,
19nos pátios da casa do Senhor,
no seu interior, ó Jerusalém!
Aleluia!
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