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Pai Generoso
Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem 
será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o 
entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, 

todas as coisas? 
ROMANOS 8:31-32 NVT

Ao começarmos esta Semana da Paixão, nossos olhos estão corretamente 
focados em Jesus, nosso Salvador. Mas no pano de fundo está o Pai a 
quem oramos. Foi o seu coração paterno que  orquestrou os eventos 
que lembramos nesta Semana Santa. Ele é o Redentor, comprando 
de volta aqueles que são seus por direito pela criação. O custo foi 
surpreendente — a vida do Seu único Filho. Deus demonstrou Seu 
próprio amor por nós nisto: enquanto ainda éramos pecadores, Cristo 
morreu por nós. (Romanos 5: 8).

Ao longo da Semana Santa, vemos Jesus interagindo com Seu Pai em 
obediência, indo em direção a Jerusalém quando outros o avisam para 
não fazê-lo, reivindicando a casa de Seu Pai como um lugar de oração, 
dando graças na Última Ceia, suplicando no Getsêmani para que o 
cálice fosse tirado, ao se submeter ao custoso plano que o Pai havia 
planejado e ao clamar a Seu Pai na cruz.

Como pai, não consigo compreender a profundidade do amor por 
trás desse grande plano — trocar a vida de meu filho por pecadores 
rebeldes. Ao contrário de Abraão com Isaque, nenhum carneiro foi 
fornecido. Jesus foi o cordeiro pascal definitivo, pagando a dívida do 
pecado de uma vez por todas. Que nossos corações sejam preenchidos 
com um novo senso de adoração e gratidão nesta semana.

Mark Giebink, Diretor de Cuidado ao Membro, Global / EUA

Reflexões de Oração

1. De que coisa cara ou valiosa que você abriu mão em favor de outra 
pessoa?

 

 

2. Deus é POR você e provou isso dando seu único Filho. Como você 
reage ao ponderar sobre isso?

 

 

 

3. Com o que ou em que área da sua vida você precisa confiar em 
Deus, lembrando-se de que Ele já deu o seu melhor — Jesus?

 

 

 

4. Como seria a sua vida se os acontecimentos da Semana Santa 
nunca tivessem acontecido?
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Não Confie em si Mesmo, Confie Nele
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie 

no seu próprio entendimento.

Provérbios 3:5 NAA

Este provérbio é típico da escola dominical, memorizado por crianças e 
novos crentes em todos os lugares. No entanto, no ano passado, durante 
uma pandemia global, o Senhor me trouxe de volta a este versículo 
repetidas vezes. Em suma, o que eu tive que dizer a mim mesmo é o 
seguinte: não confie em si mesmo, confie Nele. Isso significa que eu 
realmente não posso confiar em minhas emoções para me dizer o 
que é verdade. Isso significa que não posso confiar em minha mente 
para perceber toda a verdade de uma situação. Só posso, e só devo, 
confiar que Deus, Sua Palavra e Seu Espírito Santo são a única fonte 
da verdade completa e vivificante que encontrarei nesta Terra. Então, 
quando coisas estão acontecendo ao meu redor que eu nem consigo 
entender, posso saber que Sua vontade é perfeita e que Ele é digno de 
minha confiança.

Danielle Summerfeldt, diretora associada da Elli Quito, Equador

Reflexões de Oração

1. Você tem confiado em suas emoções, ou percepções de uma 
determinada situação ou pessoa ao invés do Senhor? Reflita sobre 
isso aqui.

2. Como “não confiar em seu próprio entendimento” pode ajudá-lo a 
confiar mais na soberania de Deus em sua vida?

3. Deus é digno de sua confiança? Escreva algumas das maneiras 
pelas quais Ele demonstrou Sua fidelidade e confiabilidade em sua 
própria vida.

4. Quais são algumas maneiras pelas quais você poderia confiar 
menos em seu entendimento e mais Nele?
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Só Pão de Cada Dia?
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia

MATEUS 6:11  NVI

Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, 
estejamos com isso satisfeitos. 

1Timóteo 6:8 NVI

Jesus ensina seu povo a orar, “instruindo-os” a pedir pão a Deus. Sério? Ele 
não poderia prever que seus seguidores no mundo ocidental do século 
XXI veriam o pão como, digamos, enfadonho? Uma preferência pessoal, 
na melhor das hipóteses?

E se esse não for o pedido menos espetacular da oração do Senhor? E 
se nem tudo está sendo dito aqui, já que sofisticadamente nos referimos 
a pão como um termo coletivo para todas as necessidades da vida. 
Posso te desafiar? Deixe que esta instrução de pedir o pão de cada dia 
atrapalhe a sua oração hoje. E se você permitisse que Jesus deixasse 
que esse pedido de pão de cada dia nada mais fosse do que um pedido 
para o pão de cada dia? 1Timóteo 6:8 também pode ajudar.

Essa palavra volta à vida se permitirmos que seja um chamado ao 
recato, à parcimônia e a ter os pés no chão.

Falk T. Winter, Diretor Nacional, Alemanha

Reflexões de Oração

1. Como seu relacionamento com Deus seria afetado se Ele provesse 
apenas o pão de cada dia por cerca de um mês?

2. Quem, entre seus vizinhos, precisa de sua oração hoje porque 
possivelmente não entende a generosidade e a bondade de Deus?

3. Como você poderia estar envolvido na resposta a esta oração por 
seu vizinho?
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Fomos feitos diferentes de propósito
Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, 

conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os 
peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes 

animais de toda a terra e sobre todos os pequenos 
animais que se movem rente ao chão”. Criou Deus o 
homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; 

homem e mulher os criou. 
GÊNESIS 1 :26-27 NVI

Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora 
tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo 
sendo muitos, formam um só corpo, assim também 

com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós 
fomos batizados em um único Espírito: quer judeus, quer 
gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado 
beber de um único Espírito, O corpo não é feito de um só 

membro, mas de muitos. 
1  CORÍNTIOS 12:  12-14 NVI

Em Gênesis, Deus ordenou que o mundo fosse criado, e isso aconteceu 
somente por Sua palavra. Ainda assim, quando Ele decidiu criar a 
humanidade, Ele disse “Façamos ...”. Isso ilustra que a criação de 
Deus envolveu a Santíssima Trindade, criando-nos em comunhão e 
comunidade com Jesus e o Espírito Santo.

Outra diferenciação na criação aconteceu quando Deus criou a 
humanidade à Sua imagem, dotando-nos de bondade e outros 
aspectos de Seu caráter para refletir Sua imagem na terra. Da mesma 
forma, fomos designados para trabalhar em união uns com os outros, 
contribuindo com os dons que Deus deu a cada um de nós.

Em sua carta aos Coríntios, Paulo usou a analogia de ser “o corpo de 
Cristo” porque somos partes um do outro com o propósito de ajudar um 
ao outro a trabalhar em uníssono em direção à totalidade. Atenção é 

dada às peças em momentos de adversidade e momentos de força. Da 
mesma forma, quando um membro de nossa comunidade está sendo 
desafiado ou é vitorioso, somos chamados a ajudar ou celebrar, e não 
ignorar ou ter inveja. Assim como um olho e um pé nunca poderiam 
tomar o lugar um do outro e são partes vitais do corpo, também é com 
todas as nossas diferenças e dons únicos que somos capazes de viver 
em comunidade como fomos projetados para ser.

Monica Bonifield, Global People Services, EUA

Reflexões de Oração

1. Com quais dons exclusivos você foi abençoado?

2. Como Deus tem chamado você para estar em comunidade 
recentemente?

3. O que você conseguiu realizar usando seus dons em uníssono com 
Deus e os outros?
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Um Deus Santo
Disse ainda o Senhor a Moisés: “Diga o seguinte a toda 

comunidade de Israel: Sejam santos porque eu, o Senhor, 
o Deus de vocês, sou santo”

LEVÍTICO 19:1-2 NAA

Deus separou os israelitas como seu povo escolhido. No entanto, ao longo 
de sua história, vemos uma narrativa repetida de seu fracasso em 
obedecer às leis que Deus amorosamente providenciou, ao escolherem 
adorar os deuses de outras nações. Deus, em sua santidade, respondeu 
com julgamento e misericórdia.

É tentador ler essas histórias e tornar-se hipócrita ou desanimado. No 
entanto, a libertação de Deus continuou! Ele enviou Jesus para redimir a 
narrativa e demonstrar como resistir à tentação, vivendo com o coração 
totalmente consumido por um Deus santo, não pela lei. Que Seu 
exemplo seja aquele que imitamos enquanto aguardamos a libertação 
completa!

Laura Ames, professora simpática da El Camino Academy, Colômbia

Reflexões de Oração

1. Se Deus, como criador de tudo, é santo, o que isso implica sobre sua 
criação? Como uma visão contaminada da criação nos tenta a fazer 
mau uso dela?

2. As leis eram um lembrete constante do estado decaído dos israelitas 
e da necessidade de expiação. Na sua vida, o que o leva a orar por 
forças para resistir à tentação e por um coração que seja totalmente 
consumido por nosso santo Deus?

3. Deus ordena que seu povo seja santo, mas também fornece um meio de 
redenção. Quando essa verdade se torna mais evidente em sua vida?

4. Estamos vivendo na tensão do “já, mas ainda não”, de ter as leis agora 
escritas em nossos corações, mas ainda precisando ser libertados do 
pecado. Ore para que Deus abra seus olhos para ver as evidências de 
sua santidade e restauração em pequenos momentos ao longo do dia.
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Salmo 16
Este salmo messiânico, que lemos no Sábado Santo, nos direciona para a 
obra de Deus, demonstrada de forma pungente neste dia.

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 16 NVI

Poema epigráfico davídico.

1Protege-me, ó Deus,
pois em ti me refugio.
2Ao Senhor declaro: “Tu és o meu Senhor;
não tenho bem nenhum além de ti”.
3Quanto aos fiéis que há na terra,
eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer.
4Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses.
Não participarei dos seus sacrifícios de sangue,
e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes.
5 Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice;
és tu que garantes o meu futuro.
6As divisas caíram para mim em lugares agradáveis:
Tenho uma bela herança!
7Bendirei o Senhor, que me aconselha;
na escura noite o meu coração me ensina!
8Sempre tenho o Senhor diante de mim.
Com ele à minha direita, não serei abalado.
9Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto;
mesmo o meu corpo repousará tranquilo,
10porque tu não me abandonarás no sepulcro,
nem permitirás que o teu santo sofra decomposição.
11Tu me farás conhecer a vereda da vida,
a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita.
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