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Conversando Com Seu Pai o Dia Todo
Vocês, orem assim: “Pai nosso, que estás nos céus! 

Santificado seja o teu nome. 
MATEUS 6:9 NIV

A verdadeira intimidade nos relacionamentos cresce à medida que 
conversamos — sobre tudo. Essa é uma das alegrias mais doces dos 
relacionamentos humanos, mas também é verdadeira em nosso 
relacionamento com Deus. A verdadeira intimidade com nosso Pai no 
céu pode ser ricamente fomentada conversando com Ele, seguindo 
o padrão da oração do Pai-Nosso. Jesus convida Seus seguidores 
devotados a conversar diretamente com Ele o tempo todo. Essa 
conversa persistente com Deus, sobre tudo o que está em nosso coração 
ao longo do dia, nos ajuda a desenvolver uma conversa íntima e diária 
com o Criador transcendente do universo, que também passa a ser 
nosso Pai compassivo. Surpreendentemente, Jesus observa em Mateus 
6:8 que nosso amoroso Pai se preocupa tanto conosco que sabe do que 
precisamos antes mesmo de pedirmos a ele!

No entanto, qual de nós ousa dirigir-se ao nosso Pai “santificado” de 
forma casual e persistente? A boa notícia neste período da quaresma é 
que o próprio Jesus é quem nos ensina a fazer isso. Ele nos dá permissão 
para nos dirigirmos ao Pai diretamente, sem a menor necessidade de 
conquistarmos esse privilégio. Todos os filhos de Deus são bem-vindos 
para se dirigir ao santo Criador do universo com as orações mais 
profundas dos nossos corações — com a frequência que quisermos! Já 
que o próprio Filho nos ensinou a nos aproximar do Pai diretamente por 
meio Dele, vamos persistir em fazê-lo com ousadia e confiança!

Enquanto você pensa sobre o seu dia, quais ocorrências comuns e 
repetitivas podem ser usadas como lembretes gentis para compartilhar 
seus pensamentos com seu Pai Celestial — a passagem de cada porta, 
a conclusão de cada conversa, ou mesmo algo tão perturbador quanto 

cada notificação recebida no seu telefone? Querido filho de Deus, você 
é bem-vindo na presença de seu Pai; busque a intimidade com Ele, 
compartilhando seu coração com Ele ao longo do dia!

Jeff Kamphausen, Líder de Equipe, TeachBeyond Tailândia e Diretor de 
Vida Espiritual na Grace International School em Chiangmai, Tailândia

Reflexões de Oração

1. Enquanto você espera pelo seu dia de hoje, o que poderia se tornar 
um singelo lembrete (como passar por uma porta ou ouvir o sino da 
escola tocar) que você pode escolher para lembrá-lo de falar com 
seu Pai Celestial?

 

 

2. Pense em uma área de sua vida sobre a qual você sempre resiste 
em falar com seu Pai Celestial. O que você acha que está impedindo 
você de falar com Ele sobre isso? Como você pode começar a 
recebê-lo nesta parte “fechada” de sua vida?

 

 

  

3. Como é “persistir em oração” com seu Pai que está nos céus em 
um dia normal? Pense em uma programação que você poderia 
estabelecer hoje para falar com Deus (talvez pela manhã, ao meio-
dia e / ou à noite antes de dormir).
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Louvor e Adoração



Deus é o Nosso Refúgio e Fortaleza
Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio 

sempre presente na adversidade.
Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os 

montes afundem no coração do mar,
ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os 

montes sejam sacudidos pela sua fúria.
Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o 

Santo Lugar onde habita o Altíssimo.
Deus nela está! Não será abalada! Deus vem em seu 

auxílio desde o romper da manhã.
Nações se agitam, reinos se abalam; ele ergue a voz, e a 

terra se derrete.
O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é a 

nossa torre segura.
Venham! Vejam as obras do Senhor, seus feitos 

estarrecedores na terra. 
SALMO 46:1-8 NIV

O Salmo 46 é uma declaração de confiança no Senhor. Esta passagem 
revela que apesar de todos os problemas, opressões, dificuldades e 
provações, o Senhor Deus Todo-Poderoso está com Seu povo — com 
aqueles que colocam sua confiança nele. Deus é nossa fortaleza e 
refúgio. Em momentos difíceis, muitas vezes nos sentimos angustiados 
e chateados. Nossa fé vacila e sentimos que estamos entrando em 
colapso. Mas Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio e abrigo, para 
onde podemos ir para estarmos seguros. O apóstolo Pedro nos convida 
a lançar nossas preocupações e ansiedades sobre o Senhor (1Pedro 5:7). 
Deus sempre está presente e governando o Seu Reino.

Dean Failor, Diretor Regional Associado, Ásia

Reflexões de Oração

1. De que forma esta passagem revela o reinado e o reino de Deus?

 

 

  

2. Quais atributos do relacionamento de Deus com Seu povo (nós) 
podem ser vistos aqui?

 

 

  

 

3. O que aprendemos sobre Deus aqui que pode ser divulgado por 
meio de nossos programas educacionais?

 

  

4. Durante este período de COVID-19, o que Deus está nos dizendo por 
meio dessa passagem?
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Presença do Evangelho



Senhor, Eu Sou Sua Ovelha
O SENHOR é o meu pastor; nada me faltará. 

SALMO 23:1  NAA

Um relacionamento pastor-ovelha com nosso Deus é um relacionamento 
de unidade, dependência, confiança, intimidade, rica comunhão e 
comunicação.

Que venhamos a conhecer e confiar no coração do nosso Bom 
Pastor. Se Yahweh (ou O SENHOR) é nosso Pastor, temos tudo de que 
precisamos. Podemos ficar satisfeitos, calmos e descansar, porque o 
SENHOR prometeu suprir nossas necessidades. Nada nos faltará, nem 
agora, nem nunca. Se nós temos Deus, cada detalhe de nossa vida está 
sob Seu controle e direção.

Se o SENHOR é nosso pastor, ficaremos contentes com o que temos, sem 
reclamações, sem medo e sem resmungos. Viveremos com um coração 
agradecido porque confiamos que Ele proverá tudo o que precisarmos.

Maribel Ayos, Diretora da Escola SCCLC, Bolívia

Reflexões de Oração

1. O seu relacionamento com o SENHOR é um relacionamento pastor-
ovelha?

 

  

 

  

 

2. Em tempos de necessidade e dificuldade, você confia que o SENHOR 
é o seu pastor? (Fp 4:11–12)

 

 

 

 

   

 

3. Como saber que Deus é o seu pastor afeta seus temores sobre o futuro?

 

 

   

 

  

4. Como o Grande Pastor restaurou a sua vida?
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MUITO SATISFEITO



“Com”
Pois o Senhor, seu Deus, está em  seu meio; ele é um 
Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com 

exultação e acalmará todos os seus medos com amor; 
ele se alegrará em vocês com gritos de alegria!”.

SF 3:17 NVT

Com. Eu não estava procurando a palavra do ano, mas “com” sempre vinha 
à mente. Talvez isso tenha resultado de não poder estar muito com as 
pessoas devido ao contexto atual e de estar ansiosa para estarmos 
juntos!

As Escrituras estão cheias de evidências de que Deus está correndo 
atrás do Seu povo. Yahweh tabernaculou entre os israelitas (Êx 25:8), 
Jesus era “Deus conosco” (Mt 1:23) e o Espírito — nosso Auxiliador — 
habita em nós (Jo 14:17).

E ainda, repetidamente, o povo escolhido de Deus se afastou, 
esquecendo rapidamente o Seu resgate e provisão. De que forma 
também somos culpados disso? Vergonha, medo, autoconfiança, 
descontentamento — eles nos distanciam d’Aquele que nos chama de 
amados.

Independentemente das circunstâncias, o nosso amoroso Pai está 
conosco. E isso muda tudo.

Heather Brown, Mobilização, EUA

Reflexões de Oração

1. Onde nas Escrituras você vê Deus correndo atrás das pessoas?

 

 

 

2. Como você viu Deus correndo atrás de você no ano passado?

 

 

 

 

3. O que está impedindo você de estar com Deus?

 

 

  

4. Sinta o chão abaixo de você e seu coração batendo. Ao respirar 
profundamente, medite nas verdades de Sofonias 3:17:

• Inspire lentamente: “O SENHOR, meu Deus, está comigo.”

• Expire: “Ele acalmará todos os meus medos.”

• Inspire: “Yahweh é um Salvador poderoso.”

• Expire: “Ele se alegra em mim.”

18
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Saúde Integral de Vida



Acordos e Compromissos
Assim vocês tratarão essas nações: derrubem os seus 
altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os 
seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois 

vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O 
Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da 
face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal.

DEUTERONÔMIO 7:5-6 NIV

Deus ordenou a Israel que destruísse todos os vestígios de adoração 
estrangeira das outras nações, a fim de permanecerem santos. O 
Senhor tomou medidas proativas para evitar o desvio espiritual. Apesar 
desses passos, Israel caiu em decadência espiritual.

Ao longo da história, a resistência humana entrou em colapso diante 
da tentação e da adversidade. Quando permitimos que objetos, 
ideias e imagens profanos penetrem em nosso perímetro sagrado e 
permaneçam, perdemos nosso poder como influenciadores retos neste 
mundo decaído.

Você é o Israel de hoje. Agora é sua vez. Deus ordena que você não faça 
acordos ou concessões. Você está pronto para atender o chamado de 
Deus para uma vida santa?

MN, Diretor Nacional, Sudeste Asiático

Reflexões de Oração

1. Como você descreveria a santidade? Qual é a aparência de um 
seguidor santo de Deus?

 

 

2. Quais são os três exemplos de objetos, ideias e imagens profanos 
que você permitiu, no passado ou no presente (de preferência no 
presente), que penetrassem e permanecessem no seu perímetro? 
Quais foram as consequências?

 

 

 

3. Que passos você tomou ou vai tomar para romper com esses hábitos 
profanos, fortalecer seu relacionamento com Abba, e reconquistar 
seu chamado para ser um influenciador reto neste mundo caído?

 

   

4. Como você viu Deus trabalhando para restaurar o relacionamento 
com você? Que circunstâncias  ou pessoas Ele usou ou está usando 
para atraí-lo de volta para Si mesmo?
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Vitória Espiritual



Salmo 117
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 117 
Louvem o Senhor, todas as nações;
exaltem-no, todos os povos!
Porque imenso é o seu amor leal por nós,
e a fidelidade do Senhor dura para sempre.
Aleluia!

O Salmo de hoje é breve, mas poderoso. Como seguidores de Jesus 
servindo na TeachBeyond, desejamos ver as nações louvando ao 
SENHOR (Salmos 117:1).

Você está convidado hoje (20 de março) para se juntar à equipe 
de Mobilização para o terceiro Dia Anual de Oração 3:20! Estamos 
pedindo a Deus que faça “infinitamente mais” de tudo o que podemos 
imaginar (Ef 3:20) ao fornecer trabalhadores para a colheita. 

VISITE TEACHBEYOND.ORG/DAY-OF-PRAYER PARA MAIS 
INFORMAÇÕES.

Heather Brown, Mobilização, EUA
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VITÓRIA ESPIRITUAL


