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DEVOCIONAL- "FAÇA SUA PARTE AINDA HOJE" - 1° PARTE
JESUS A LUZ DA MINHA VIDA
PROBLEMA: Como está a sua vida, o seu pensar, sentir, comportar, amizades, tem procedência nas palavras
de Deus ou nas suas construções humanas e
do mundo? Como lidar com essas ambiguidades nesta vida?
HIPÓTESE: Nossas vidas tem um grande valor para Deus. Todos nós merecemos viver dignamente.
Contudo, a "evolução social" no afã de melhorar…, muitas vezes transgridem o que Deus disse. Iludidos com
as propostas imorais, muitos são atraídos e bebem das ideias progressistas. A morte é lenta até a destruição
total, com o doce veneno do mundo aplicado pelo outro ser humano malévolo e dividido.
"Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo.
Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama Hoje, para que nenhum de
vós se endureça pelo engano do pecado.
Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao
fim." Hebreus 3.12-14
Veja estas possíveis soluções?
1°Decida-se seguir a Cristo a qualquer custo. Esta é a melhor e maior de todas as atitudes, pois, Ele sempre
nos conduzirá e nos dará direção para suportarmos os maus dias e os bons. Não viveremos uma vida que
achamos simplesmente ser nossa, mas sim uma vida de Cristo em nós.
2° Comprometa-se mais com Cristo. Não somos mais o dono das nossas vidas, mas Cristo quem vive em
nós. Por opção vivemos agora no corpo de Cristo, vivemos pela fé no filho de Deus que nos amou e se
entregou por nós"... participamos da vida de Cristo! Glórias a Deus.
Vamos orar: Nosso Deus todo poderoso, glórias damos a ti por seu amor tão grande em nos proteger.
Sempre estás conosco. Perdoe-nos por fazer as nossas vontades. Renove nosso interior. Que nossa
prioridade seja o Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Desejo que seu dia esteja iluminado pelas palavras do Senhor Jesus. Que sua família, seu lar estejam com a
luz do Senhor Jesus. Amém.
DEVOCIONAL - "FAÇA SUA PARTE AINDA HOJE" - 2° PARTE
JESUS A MINHA VERDADEIRA PAZ
PROBLEMA: Será que é possível ter a paz verdadeiramente em meio a tantos problemas, lutas e emoções
desgovernadas?
HIPÓTESE: A consciência de quem somos e para onde vamos faz com que nossas vidas sejam delineadas
de maneira mais harmônica e equilibrada.
3° MIRE em você e veja que és uma benção de Deus. "...E viu Deus que era muito bom" Gênesis 1.31; Tens
dentro de você um potencial gigantesco, que talvez ainda não foi revelado. Deus nos fez com suas próprias
mãos e deu seu Espírito, logo merecemos a recompensa de viver com nobreza e excelência. Não abandone
esta pessoa incrível. Redimensione tratar bem de si. Isto é, devemos deixar Cristo viver em nós, e não mais
vivermos conforme o mundo ensina com seus valores deturpados, relativizando tudo que acontece com as
emoções humanas. Pois se vivermos nossas vontades viveremos segundo a nossa carne pecaminosa…
consequentemente nos auto destruímos, você não merece isso mas, ter uma vida abençoada por Jesus com
a verdadeira paz.

DEVOCIONAL - "FAÇA SUA PARTE AINDA HOJE" - 3° PARTE
4°ARREPENDA-SE
"...Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao
arrependimento." II Pedro 3.9
JESUS MERECE MEU CORAÇÃO
Hoje é o dia que o Senhor está nos retratando, curando e transformando. Aleluia! Ainda dá tempo…eu e
você conseguimos. Arrependa-se de ter se permitido moldar-se ao mundo, aos amigos, a família, as
religiões… fale com o Senhor Jesus com fé obediente. Arrependa-se por desprezar a Bíblia em detrimento de
tantas coisas desta vida. Encare os seus erros como mestre do como fazer o certo. É possível e melhor,
sempre. Sem eles não teríamos o conhecimento do grande amor de Deus. Com essa decisão de seguir
somente as palavras do Senhor Jesus, comprometimento com a comunidade cristã, foco firme no grande
valor que temos e prontos para nos arrepender, tudo se torna mais leve e possível das soluções. Nossas
vidas são de Deus. Hoje é a melhor hora e a opção mais certa de toda sua vida, venha ser cheio da paz de
Jesus Cristo. Porque somente Jesus merece meu coração. Glórias a Deus.
Vamos orar: Senhor nosso Deus único. São inúmeras vezes que vemos o cuidado conosco de muito amor.
Basta prestarmos um pouquinho mais de atenção e vemos o quanto somos preciosos para Ti. Obrigado por
ter nos dado liberdade de escolha. Pois, assim descobrimos que mesmo errados, demonstra sua misericórdia.
Desta forma, conscientes dessa grandeza da sua misericórdia só podemos agradecê-Lo e servi-Lo por onde
for que andarmos. Em nome de Jesus. Amém

