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INTRODUÇÃO

INTRO
Feliz Natal, Igreja B4! Este ano, nosso tema de Natal é Vejam. Nosso
objetivo é ajudá-lo a dedicar algum tempo para realmente ver quem é
Jesus e tornar-se consciente de seu amor e presença.
Parte desse esforço é o livro que você segura. Ele contém leituras
diárias que ajudarão a guiá-lo através de três feriados tradicionais da
igreja. Em primeiro lugar, celebraremos o Advento a partir de 28 de
novembro. Durante as quatro semanas que antecedem o Natal, os
cristãos em todo o mundo relembram o primeiro advento de Jesus,
ou a vinda, há mais de 2.000 anos. Eles também aguardam seu
retorno, seu segundo advento, quando ele fará novas todas as coisas.
Durante o tempo do Advento, olharemos para trás através do Velho
Testamento, a parte da Bíblia escrita antes de Jesus entrar em cena.
Leremos as histórias dos ancestrais de Jesus, pessoas que ansiavam
por um salvador, um Messias, aquele que Deus havia prometido que
consertaria as coisas. Nossa esperança é que suas histórias lhe dêem
uma melhor apreciação da Bíblia como um todo e que você veja seu
próprio anseio por Deus em suas histórias.
Em segundo lugar, vamos celebrar o Natal juntos. Tradicionalmente, o
Natal é mais do que apenas um dia. É uma temporada real que dura
12 dias começando em 25 de dezembro e durando até 5 de janeiro.
Durante este tempo, examinaremos a pessoa de Jesus mais de perto,
quem ele é, por que veio e o que isso significa para a humanidade.
Por último, encerraremos este devocional celebrando a Epifania. Este
feriado é o final oficial da temporada de Natal em 6 de janeiro. Na
última parte deste devocional, celebramos a revelação de quem Jesus
realmente é: Deus incarnado, um Messias para todos os povos, aquele
que um dia consertará o mundo.
Esperamos que essas leituras e as instruções e atividades do diário que
o acompanham ajudem você a ver Jesus com novos olhos neste Natal.
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SEMANA 01

INTRODUÇÃO

SEMANA
01
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Começamos esta jornada do Advento
bem no início: o livro de Gênesis. Esta
semana, olhamos para trás, para o
projeto original de Deus para a criação:
um mundo bom e harmonioso. Este
projeto foi prejudicado pela queda da
humanidade e a entrada do pecado.
Apesar do fracasso da humanidade,
vemos a fidelidade de um Deus bom
e amoroso que deseja ser restaurado
ao povo que criou. Ele anseia por nós
assim como ansiamos ser restaurados
à harmonia e paz para as quais fomos
criados. Algumas das primeiras
promessas que Deus fez a uma família
em particular prenunciam como
Ele consertaria todas as coisas ao
enviar um Messias desta família para
abençoar o mundo inteiro. Ao lermos
sobre como Deus atuou no passado,
podemos aprender como podemos
responder em nossa atual temporada
de anseios, tanto anseios pessoais
quanto nosso anseio final de viver em
um mundo restaurado e harmonioso.
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SEMANA 01

REFLEXÃO:

29 DE NOVEMBRO

Como você acha que seria viver no mundo descrito nesta passagem? Que
anseios essa imagem do mundo, como deveria ser, desperta em você? Que
parte da bondade original da criação você mais deseja neste período do
Advento?

SEGUNDAFEIRA
ESCRITURA:
Gênesis 1-2 (especificamente 1: 26-2:3 e 2: 19-25)
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INTRODUÇÃO:

RESPONDER:

No início, vemos que Deus criou um mundo bom. Era um mundo de
harmonia e paz entre a humanidade e a terra, entre homens e mulheres e
entre as pessoas e Deus. Não houve pecado, nem quebrantamento, nem
morte, nem vergonha. Essa passagem nos dá uma dica de por que todos
nós sabemos instintivamente que algo não está certo em nosso mundo.

Muitas pessoas usam um calendário do Advento para fazer a contagem
regressiva dos dias que antecedem o Natal. Este ano, faça seu próprio
calendário de orações do Advento. Primeiro, escreva 25 coisas que você,
sua família, seus amigos e/ou nosso mundo desejam. Podem ser coisas
grandes (ou seja, o fim da pobreza) ou pequenas coisas (ou seja, um novo
amigo) e devem ser coisas pessoais e também para outras pessoas ou para
o nosso mundo. Em seguida, comprometa-se a orar por um desses anseios
todos os dias de 1º de dezembro até o dia de Natal. Você pode postar a lista
em algum lugar onde possa vê-la ou pode criar uma forma mais criativa de
marcar os dias (como uma contagem regressiva de corrente de papel ou
lembretes diários em seu telefone).
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SEMANA 01

REFLEXÃO:

30 DE NOVEMBRO

TERÇAFEIRA

onde você vê desarmonia na leitura de hoje? Como Deus mostra seu cuidado
pela humanidade, apesar de sua rebelião? Onde você vê desarmonia e
quebrantamento em nosso mundo hoje? Existem maneiras pelas quais
Jesus faz ou restaurou parte dessa harmonia no mundo ou em sua própria
vida? Existem maneiras pelas quais essa harmonia não será restaurada até
que Jesus volte? Quais são algumas dessas maneiras? Como você viu Deus
mostrar seu amor e cuidado no mundo hoje?

ESCRITURA:
Gênesis 3 (em particular 3: 8-19)

INTRODUÇÃO:
nesta passagem, vemos como a serpente convence a mulher a duvidar
de Deus e desobedecê-lo. Isso leva a uma desarmonia instantânea entre
o homem e a mulher, entre os humanos e a criação e, o mais importante,
entre a humanidade e Deus. Morte, pecado, quebrantamento e injustiça
entram no mundo perfeito de Deus e o destroem para sempre. Apesar
disso, Deus ainda se preocupa com o homem e a mulher e promete que um
dia a descendência da mulher vencerá a serpente. O cumprimento dessa
promessa é algo pelo qual o povo israelita ansiava ao longo de sua história.
É uma das razões pelas quais eles valorizavam tanto ter filhos (e uma das
razões pelas quais veremos várias histórias sobre crianças neste devocional).
Cada criança nascida poderia ser aquela que cumpriria a promessa.
010
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RESPONDER:
Porque Deus ama tanto a humanidade, ele está sempre trabalhando em
nosso mundo destruído. Como cristãos, pessoas que tentam viver como
Jesus, Deus nos chama para fazer parte de seu trabalho restaurador. Tome
um tempo hoje perguntando a Deus como você pode ser um agente de
sua bondade neste período do Advento. Existem pessoas pelas quais você
poderia orar, organizações para as quais você poderia doar, lugares onde
você poderia se voluntariar ou outras ações que você poderia realizar para
tornar o mundo um pouco mais harmonioso e completo? Lembre-se de que
nenhuma ação realizada é muito grande ou muito pequena.
DEVOCIONAL DO ADVENTO
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SEMANA 01

REFLEXÃO:

1 DE DEZEMBRO

QUARTAFEIRA

O que o surpreende sobre Deus nessas passagens? Que anseio(s) de Deus
você vê nesta história? Que promessas Deus faz? Como essas passagens
desafiam ou encorajam você quando você pensa sobre o caráter de Deus?
Como Deus está revelando sua fidelidade à humanidade por meio dessa
história? Como o fato de que Deus anseia por um relacionamento restaurado
com toda a humanidade (incluindo você) afeta sua visão de Deus?

ESCRITURA:
Gênesis 6: 5-8 e Gênesis 9: 8-17

INTRODUÇÃO:
Essas passagens nos dão uma visão interessante dos “bastidores” do
coração de Deus. Descobrimos que não somos os únicos a desejar que as
coisas sejam diferentes. Deus também deseja isso.
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RESPONDER:
Deus deu o arco-íris a Noé e à humanidade como um lembrete de Sua
promessa de que Ele nunca mais destruiria a Terra. Embora a humanidade
quebrou Seu coração, Deus prometeu ser fiel a ela. Você tem um lembrete
visível da fidelidade e do cuidado incondicional de Deus em sua vida? Em
caso afirmativo, gaste tome tempo extra nesta semana olhando para ele e
lembre-se do amor de Deus. Caso contrário, encontre algo que sirva como
um lembrete visual e coloque em algum lugar que você verá todos os dias.
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SEMANA 01

REFLEXÃO:

2 DE DEZEMBRO

você pode se identificar com a longa espera de Abraão? Existem aspectos
em sua vida em que Deus demorou mais do que você esperava para cumprir
uma promessa? O que você aprendeu sobre Deus nessas passagens? O que
te dá esperança? Como a história de Abraão o desafia ou encoraja quando
você pensa em esperar a volta de Jesus e a restauração de todas as coisas?

QUINTAFEIRA
ESCRITURA:
Gênesis 12: 1-7; 15: 1-6; 21: 1-7

INTRODUÇÃO:
Deus faz uma promessa em Gênesis 12 que remonta à sua promessa a toda
a humanidade em Gênesis 3. Deus fará algo grande por todas as pessoas
por meio da descendência de Abraão. No entanto, leva mais tempo do que
Abraão provavelmente imaginou para que essa promessa seja cumprida.
Se você ler outras partes da história de Abraão, verá que Abraão teve suas
dúvidas e até tentou “ajudar” Deus a cumprir sua promessa de um filho. Mas
Deus é fiel, mesmo quando Abraão duvida.
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RESPONDER:
Tome algum tempo hoje pedindo a Deus que ele lhe dê paciência na espera,
não importa o que você esteja esperando. Se você conhece outros que
estão no meio da espera, ore por eles também, para que Deus esteja com
eles enquanto esperam.
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SEMANA 01

REFLEXÃO:

3 DE DEZEMBRO

SEXTAFEIRA

Como deve ter sido para José quando ele parecia se distanciar cada vez
mais de seu sonho? Você já se sentiu assim? Deus já deu a você um anseio
ou sonho que ele realizou da maneira mais improvável? Você está nessa
temporada agora? Como foi/é essa experiência? Como a história de José
desafia ou encoraja você em como você vê seus próprios anseios e sonhos?
Você acha que a humanidade está em uma posição semelhante à de José
enquanto aguardamos a volta de Jesus? Por que ou por que não?

ESCRITURA:
Gênesis 37: 3-11, 18-28; 45: 1-11; 50: 15-21
(especificamente Gênesis 45 e 50: 15-21)
INTRODUÇÃO:
Em Gênesis 45, Deus dá a José (neto de Abraão) uma saudade, um
sonho. No entanto, isso não é bem recebido por sua família. Parece que
José também não tem a melhor atitude em relação a esse sonho. Assim
como Abraão, o caminho para o cumprimento do desejo de José é longo
e confuso (você pode ler sobre isso em Gênesis 39-45). No entanto, Deus
está com José a cada passo do caminho, no final das contas cumprindo seu
desejo e salvando toda a sua família.
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RESPONDER:
Esta semana, trabalhe em decorar Gênesis 50:20 para que esta Escritura
fique firmemente plantada em sua mente em quaisquer aventuras que
Deus o leve na vida.
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SEMANA 01

No final da primeira semana do
Advento, lembramos que a história
do Natal não começa com o
nascimento de Jesus. Da mesma
forma, nossas próprias histórias
não começam com nosso pecado e
quebrantamento. Nossas histórias
começam com Amor.
5 DE DICIEMBRE

VOLTAR
PARA O
JARDIM
BETHANY WOODARD
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Em
Gênesis,
capítulo
um,
encontramos nosso Criador. Toda a
criação, cada serra de montanhas,
cada espécie de planta, todos
os tipos de pássaros, são todos
produtos do Seu amor. Aprendemos
que Ele não para de criar depois
de criar as paisagens e os mares.
Deus, a partir de Seu amor imutável,
transbordante e profundamente
relacional, cria a humanidade à Sua
semelhança.
Aqui, no início, Deus nos mostra
um lugar de completa harmonia
e integridade. É um lugar onde o
Senhor e seu povo estão caminhando
juntos no jardim, se deleitando uns
com os outros e com toda a criação.
Esta é a intenção de Deus para nós.
Quando lemos sobre isso, podemos
imaginar como seria andar com o
Senhor no jardim algum dia.
No jardim, vemos as coisas que
ansiamos em sua plenitude: beleza,
unidade, paz, descanso, alegria e
pertença. No entanto, esta é apenas
uma foto. Nossa experiência vivida
nos diz que ainda não vimos a
totalidade da intenção do Senhor
para o Seu povo. Nós, junto com
a criação, temos uma história de
saudade. Gememos por voltar ao
jardim algum dia, na esperança de
voltar a caminhar ao lado de nosso
Criador (Romanos 8:22).

A Bíblia nos diz que Deus também
anseia por nós. Quando Deus envia
Adão e Eva para fora do jardim por
causa de seus pecados, Ele não o faz
sem um caminho para seu eventual
retorno. Fluindo de quem Ele é e do
amor que tem, Deus continuamente
faz promessas com Seu povo para
que um dia Ele possa estar conosco
novamente.
Deus promete a Abraão que
abençoará a ele e sua esposa. Por
meio de sua descendência, todos os
povos da terra serão abençoados.
É uma promessa improvável, mas
mesmo em seus questionamentos e
dúvidas, Deus lhes garante que fará
o que prometeu.
Em nossas vidas, muitas vezes
as
coisas
também
parecem
improváveis. Deus realmente abrirá
um caminho em minha vida? Como
minhas circunstâncias quebradas
e aparentemente sem esperança
podem apontar para o plano de
redenção de Deus? Como Abraão e
Sara, o tempo entre a promessa de
Deus e sua realização é o espaço em
que muitos de nós nos encontramos
atualmente.
É neste espaço que praticamos
a disciplina de lembrar. Aqui,
lembramos quem nos criou e para
que Ele nos criou. Lembramos
que Ele tem um plano para toda
a humanidade e nos encaixamos
perfeitamente nele. Lembramos que
nossas circunstâncias improváveis
não têm a última palavra. Somos
lembrados de que primeiro Deus
anseia por nós. Deus nos criou com
amor. Deus enviou seu filho com
amor. Deus nos redime em amor
para que possamos voltar ao jardim
e caminhar com Ele novamente.
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DIA DA GRAÇA

DIA DA
GRAÇA
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SEMANA 02

INTRODUÇÃO

SEMANA
02
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Esta semana, começamos a
ver como Deus cumpriu suas
promessas à família de Abraão.
Embora Deus tenha dado a Abraão
seu filho prometido durante sua
vida, a promessa de que sua família
teria uma terra própria não foi
cumprida antes de sua morte. A
jornada para o cumprimento dessa
promessa é longa. Tudo começa em
um lugar improvável: com o povo
israelita como escravo no Egito. No
entanto, Deus é fiel ao seu povo. Ele
usa Moisés para tirar os israelitas
da escravidão e levá-los à terra que
prometeu a eles. Apesar de tudo
que Deus faz por eles, os israelitas
nem sempre são fiéis ao Deus que
tanto fez. Essas histórias dos livros
de Êxodo, Números, Josué e Juízes
nos lembram que Deus é fiel a seu
povo, mesmo quando eles menos
merecem.
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SEMANA 02

REFLEXÃO:

6 DE DEZEMBRO

SEGUNDAFEIRA

O que o povo hebreu ansiava durante esse tempo? O que eles podem ter
pensado sobre essa reviravolta e o plano de Deus? O que a mãe de Moisés
estava desejando? Que ações foram motivadas por seu desejo? O que ela
deve ter pensado sobre os acontecimentos descritos em Êxodo 2? Como
Deus mostra seu cuidado nesta história? De que maneiras Deus mostra seu
cuidado hoje para com aqueles que estão sofrendo?

ESCRITURA:
Êxodo 1: 6-14, 22; 2: 1-10

INTRODUÇÃO:
Depois da época de José, o povo hebreu se viu em uma posição muito
semelhante à juventude de José. Eles são escravizados pelo rei do Egito.
Mais do que isso, o Faraó ordena que todos os meninos sejam mortos ao
nascer. O livro do Êxodo começa com a história do nascimento de um
bebê muito especial. Deus usará essa descendência (como a promessa em
Gênesis 3) para fazer algo grande por seu povo, para cumprir a promessa
de terra que ele fez a Abraão.
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RESPONDER:
a mãe de Moisés desejava que seu bebê sobrevivesse. Ela estava disposta
a correr um grande risco para dar uma chance ao seu bebê. Passe algum
tempo diante de Deus pedindo a ele para examinar seu coração e mostrarlhe todos os lugares onde você pode precisar correr um risco semelhante
para que Deus satisfaça o seu anseio. Então vá e faça! Pode ser útil pedir a
um amigo, membro da família ou membro de um pequeno grupo que ore
por você e o incentive enquanto você procura fazer isso.
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SEMANA 02

REFLEXÃO:

7 DE DEZEMBRO

Como Deus se descreve nesta passagem? Como ele descreve os israelitas e
sua situação atual? Como as palavras de Deus nesta passagem impactam
sua ideia de quem ele é? O que nesta passagem você acha reconfortante
ou desafiador? Que partes da leitura de hoje lhe dão esperança enquanto
espera pelo retorno de Jesus?

TERÇAFEIRA
ESCRITURA:
Êxodo 3 (especificamente 3: 1-10)

INTRODUÇÃO:
O bebê Moisés agora está crescido e se encontra como pastor na terra
de Midiã (você pode ler o restante de Êxodo 2 para descobrir como isso
acontece). Um dia, ele vê uma cena estranha: um arbusto que está pegando
fogo, mas não está queimando. Deus chama a atenção de Moisés por meio
dessa voz e, em seguida, dá a ele as boas novas: Deus vai cumprir o desejo
dos israelitas e vai usar Moisés para fazer isso.

026

| DEVOCIONAL DO ADVENTO

RESPONDER:
Deus deixa bem claro em sua conversa que viu o povo de Israel em toda a
sua miséria. Ele não os estava ignorando, embora pudesse parecer assim.
Hoje, lembre a alguém que Deus os vê. Pergunte a Deus quem em sua vida
precisa desse lembrete. Em seguida, envie uma mensagem de texto, ligue,
envie um e-mail ou escreva um cartão para lembrá-los de que são vistos e
amados por Deus.
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SEMANA 02

REFLEXÃO:

8 DE DEZEMBRO

QUARTAFEIRA

O que os israelitas desejavam nessas duas histórias? Como você descreveria
a atitude deles? Qual foi a resposta de Deus às reclamações deles? Que
lição você acha que Deus estava tentando ensinar a seu povo? Como esta
lição se relaciona com os anseios de sua própria vida? De que forma a igreja
às vezes se parece com esses israelitas resmungões? O que você acha
que podemos aprender com essa história enquanto esperamos por nossa
redenção em Jesus?

ESCRITURA:
Êxodo 16: 1-4 e Números 11: 4-6 e 18-20

INTRODUÇÃO:
Até agora, vimos os bons desejos que Deus deu ao seu povo. Hoje, veremos
o que acontece quando as pessoas desejam as coisas erradas. Deus cumpre
sua promessa aos israelitas. Eles são libertados da escravidão no Egito.
Então, Deus os leva pela “roteiro cênico” no caminho para a Terra Prometida
para que Deus e seu povo possam se conhecer melhor. Os israelitas então
sentem um novo anseio: primeiro por comida em geral e depois por carne.
Deus fornece comida para eles, mas ensina-lhes uma lição no processo.
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RESPONDER:
Os anseios que os israelitas tinham eram desejos bons e naturais (comida
é uma coisa boa e necessária). No entanto, sua atitude para com Deus
em meio a esses anseios não foi honrada. Passe algum tempo em silêncio
diante de Deus hoje, perguntando-lhe se essa mesma atitude resmungona
e desconfiada está presente em alguma parte de sua vida. Peça-lhe que
revele lugares onde você possa estar duvidando dele ou até mesmo tendo
desejos errados.
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SEMANA 02

REFLEXÃO:

9 DE DEZEMBRO

QUINTAFEIRA

o que se destaca para você no discurso de Josué? Que partes da história
de Israel são atribuídas a eles? O que é atribuído a Deus? Que aliança Josué
e o povo fazem com Deus? Que aviso Josué dá a eles? O que você acha
que as pessoas estavam pensando e sentindo quando finalmente tiveram
seu desejo pela terra cumprido e a promessa de Deus mantida? Como este
discurso o encoraja ou desafia enquanto você espera pela segunda vinda
de Jesus?

ESCRITURA:
Josué 24: 1-28

INTRODUÇÃO:
O livro de Josué conta a história de como Deus cumpriu sua promessa de
dar ao povo de Israel a Terra Prometida. O livro termina com os israelitas
estabelecidos em segurança na terra, seu desejo realizado. Neste último
capítulo do livro, Josué, o líder que veio depois de Moisés, lembra o povo de
Israel de sua história, de tudo o que Deus fez por eles.
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RESPONDER:
Faça uma lista das promessas e anseios que Deus cumpriu em sua vida.
Poste isso em algum lugar que você verá diariamente ou em um lugar para
o qual possa facilmente olhar para trás quando precisar de alguma garantia
de que Deus cumpre suas promessas. Se você quiser ir mais longe com este
exercício, faça-o com sua família, alguns amigos ou até mesmo com seu
Grupo da Comunidade.
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SEMANA 02

REFLEXÃO:
Onde você vê o anseio de Deus revelado nesta passagem? Como você vê
a fidelidade de Deus mesmo em meio ao fracasso de Israel? Como Deus
tem sido fiel a você quando você não tem fé ou está longe dele? Como esta
passagem desafia ou encoraja você?
10 DE DEZEMBRO

SEXTAFEIRA
ESCRITURA:
Juízes 2: 6-23

INTRODUÇÃO:
Assim como Josué havia avisado, o livro de Juízes nos diz que os israelitas
se afastaram rapidamente do Senhor e seguiram seus próprios caminhos e
outros deuses. Apesar de sua infidelidade, Deus é fiel a Israel, fornecendolhes vários juízes que garantem que eles não sejam completamente
derrotados por seus inimigos.
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RESPONDER:
Hoje, esteja sozinho ou com outras pessoas, passe algum tempo agradecendo
a Deus pelas várias maneiras pelas quais ele tem sido fiel a você quando
você menos merece. Se essa é uma verdade que você tem dificuldade em
aceitar, passe algum tempo em oração esta semana, pedindo a Deus que
ele o ajude a receber a misericórdia e a graça que ele tão livremente oferece
a você.

DEVOCIONAL DO ADVENTO

|

033

SEMANA 02

11 DE DEZEMBRO

EU ESTOU
BEM AQUI
JOE KURKINEN

Deus não está de férias! Ele não
está se escondendo em alguma
cabana remota do Airbnb tomando
cafés artesanais e ignorando seus
telefonemas. Ele está bem ciente
de você e de suas circunstâncias.
Ele está bem aí com você. Vivemos
em uma cultura que questiona a
presença de Deus diariamente.
Somos bombardeados com notícias
de guerras, dor e sofrimento em
todo o mundo.
Em Êxodo 1-17, vemos Deus
responder ao clamor dos israelitas,
que também se perguntaram onde
Deus estava. Ele demonstra sua fúria
contra seus opressores como uma
mãe ursa protegendo seus filhotes.
Cada praga infligida à terra e ao
povo do Egito era um sinal de que
o Deus dos israelitas não era apenas
real e poderoso, mas que estava com
eles. Eles não são apenas libertados
de sua escravidão, eles são enviados
com as riquezas da terra. Deus não
está apenas preocupado com suas
necessidades imediatas e bem-estar,
Ele também está trabalhando para
cumprir suas promessas de uma
terra para Seu povo e descendentes
que não podem ser contados.
Deus estava com eles no meio de
sua dor. Ele não os abandonou.
Ele estava com eles quando José
os trouxe para o Egito durante a
fome. Ele estava com eles deixando
o Egito sob a liderança de Moisés
e Aarão. Ele estava com eles na
nuvem durante o dia e no fogo à
noite. A presença de Deus sempre
foi constante.
A história deles começou a parecer
um espelho gigante apontando na
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sua direção? Você pode se ver na
situação deles clamando a Deus:
“Você não vê nossa dor, nossa
opressão, nossa necessidade de
algo melhor do que o que você está
nos oferecendo?” `
Freqüentemente, perdemos a beleza
de quem Deus realmente é nos vales
de nossa vida. Não reconhecemos
Sua obra e Sua presença porque
abominamos a dor e o desconforto.
Nestes vales, sentimos uma miríade
de emoções que muitas vezes são
difíceis de expressar em palavras.
Nós nos agarramos às promessas de
Deus como um oásis à distância. Se
conseguirmos chegar lá, tudo ficará
melhor.
E se, em vez disso, aprendêssemos
a ver A JORNADA QUE FAZEMOS
COM DEUS como a promessa? E
se nos agarrássemos à promessa
de Deus em Deuteronômio 31: 8: “O
próprio SENHOR vai adiante de você
e estará com você; ele nunca deixará
você e nem o abandonará. Não tenha
medo; Não seja desencorajado.”
Sejamos um povo que pode apontar
outros para Deus, porque Ele está
ao nosso redor. Ele está conosco na
dor e na alegria. Ele está conosco
no trabalho ou quando estudamos
na escola. Quando nos sentimos
absolutamente
desamparados
como pais, cônjuges ou membros
da família, que nossos pedidos de
ajuda se transformem em canções
sobre a fidelidade e o amor de Deus.
Quando o mundo está um caos, que
possamos ser um povo conhecido
pela paz e unidade.
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Esta semana, começamos com outra
história de nascimento, uma história
que mostra que Deus cuida de nossos
anseios, grandes e pequenos. Uma mulher
chamada Ana deseja desesperadamente
um filho. Deus a ouve e seu filho, Samuel,
é o último dos juízes, o homem que guia
Israel na transição para a realeza. Um
dos reis de Israel é um homem chamado
Davi. Deus lhe fez uma promessa muito
especial. Essa promessa foi finalmente
cumprida em Jesus. Embora Israel
quisesse um rei, é apenas uma questão
de tempo antes que esses reis desviem
o povo. Isso eventualmente leva ao
povo de Deus sendo derrotado por seus
inimigos e levado para o exílio. Vemos
novamente nesta semana que Deus é
consistentemente fiel e cumpre suas
promessas mesmo quando a humanidade
é tudo menos isso. Essas histórias nos
lembram que Deus é confiável e que
ele nos ama incondicionalmente. Eles
também podem nos ensinar algumas
lições importantes sobre o que fazer com
nossos anseios e desejos não satisfeitos.
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REFLEXÃO:
O que se destaca para você sobre Ana? Qual é o seu desejo e como o Senhor
o cumpre? Você pode se relacionar com a história dela de alguma forma?
O que se destaca para você sobre a música dela? Quais palavras/frases são
mais significativas para você?
13 DE DEZEMBRO

SEGUNDAFEIRA
ESCRITURA:
1 Samuel 1: 1-20; 1 Samuel 2: 1-10

INTRODUÇÃO:
1 Samuel 1 nos conta outra história sobre um bebê, uma criança que Deus
usará para cumprir sua promessa a seu povo e a toda a humanidade. O
livro começa com a história de Ana, uma mulher comum com um desejo
desesperado.
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RESPONDER:
leia a canção de Ana em 1 Samuel 2: 1-10. Escolha um versículo ou frase
que se destaque para você. Escreva este versículo ou frase e coloque-o em
algum lugar onde possa vê-lo (ou crie um gráfico para o seu telefone ou
computador). Seja tão criativo (ou não criativo) quanto quiser! Passe esta
semana refletindo sobre esse versículo e perguntando a Deus o que ele
gostaria de dizer a você por meio dele.
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REFLEXÃO:

14 DE DEZEMBRO

TERÇAFEIRA

O que você nota sobre a atitude das pessoas nesta passagem? Como Deus
tenta orientar e cuidar deles? Você já se moveu em uma direção diferente
da que Deus gostaria? Quais foram as consequências disso? Como Deus
cuidou de você mesmo quando você tinha anseios ou desejos contrários
ao plano dele? Como Deus cuidou de sua igreja e de seu povo ao longo da
história, mesmo quando foram infiéis a ele?

ESCRITURA:
1 Samuel 8

INTRODUÇÃO:
Samuel cresce e se torna o último dos juízes. Conforme ele envelhece, as
pessoas pedem para ter um rei. Eles querem ser como as outras nações
ao seu redor. Eles fazem esse pedido, apesar do fato de que Deus, desde o
início, quis que eles fossem um povo separado para ele. A resposta de Deus
no versículo 7 mostra seu desejo de ser desejado por seu povo e sua tristeza
por sua rejeição. Assim como com o maná e a codorna, Deus dá o que eles
querem, mas avisa que haverá consequências.
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RESPONDER:
De que maneiras sua sociedade/cultura/país/família rejeitou os caminhos
de Deus? Quer você esteja ou não diretamente envolvido nessas ações,
passe algum tempo em oração e arrependimento diante de Deus, pedindo
que Deus redima essas situações.
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REFLEXÃO:

15 DE DEZEMBRO

QUARTAFEIRA

Que promessa Deus fez a Davi? Como esta promessa é semelhante ou
diferente das outras promessas que vimos Deus fazer? Como Deus descreve
como será seu relacionamento com a família de Davi? O que você acha
sobre o fato de que um desejo menos do que justo (o desejo de Israel por
um rei) leva ao cumprimento da promessa de Deus em Gênesis 3 (por meio
do nascimento de Jesus, a descendência de Davi)? Como isso desafia ou
encoraja você?

ESCRITURA:
2 Samuel 7 (especificamente versículos 8-16)

INTRODUÇÃO:
Deus pode redimir até mesmo nossos anseios quebrados em algo bom.
Isso é o que ele faz com o desejo de Israel por um rei. O primeiro rei, Saul,
coincide com o que se espera dos reis daquela parte do mundo na época,
mas acaba sendo um fracasso. Então Deus escolhe Davi, um tocador de
harpa, irmão mais novo e pastor, para ser o próximo rei. Davi é descrito na
Bíblia como “um homem segundo o coração de Deus”. Ele está longe de ser
perfeito, mas deseja de todo o coração seguir a Deus. Deus faz uma aliança
com Davi assim como fez com Noé, com Abraão e com o povo de Israel.
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RESPONDER:
Esta semana, passe algum tempo sozinho ou com a família, amigos ou o
seu grupo comunitário refletindo sobre como Deus redimiu os erros do seu
passado para a glória dele e o seu bem. Se for útil, reúna algumas dessas
histórias para encorajá-lo (e sua família/amigos/grupo) quando estiver
desanimado por suas próprias escolhas.
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REFLEXÃO:

16 DE DEZEMBRO

QUINTAFEIRA

Como Salomão foi infiel ao Senhor? Como Deus reagiu à desobediência
de Salomão? Quais foram as consequências das ações de Salomão? Como
essas consequências foram consistentes com a maneira como Deus disse a
Davi que trataria sua família? De que forma Deus permaneceu fiel a Salomão,
apesar de sua desobediência? Como essa história pode se relacionar com
sua própria vida/circunstâncias? Como essa passagem pode se relacionar
com a igreja e o mundo hoje?

ESCRITURA:
1 Reis 11: 1-13

INTRODUÇÃO:
Esta história contém outro exemplo da nação de Israel e de um indivíduo,
Salomão, sendo incapaz de seguir ao Senhor completamente. Apesar das
falhas de Salomão, o Senhor ainda é fiel a ele. Ele não revoga as promessas
que fez a Davi.
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RESPONDER:
Hoje, passe algum tempo com Deus, arrependendo-se das vezes em que
você não deu ouvidos a seus avisos e o desobedeceu. Em seguida, agradeça
a ele por sua fidelidade a você, mesmo quando você for infiel. Peça para
aprender bem com as consequências de suas ações.
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REFLEXÃO:

17 DE DEZEMBRO

SEXTAFEIRA

Que promessas Deus faz ao seu povo nesta passagem? Como ele os
tranquiliza? O que ele diz a eles para fazerem enquanto esperam? Que
anseios do povo hebreu você vê delineados nesta passagem? Que anseios
de Deus são sugeridos aqui? O que você aprende com esta Escritura sobre
o que você deve fazer e o que Deus faz quando você está em um período
de espera e anseio? Como esta Escritura pode informar como interagimos
com nosso mundo enquanto esperamos por nossa redenção final quando
Jesus voltar?

ESCRITURA:
Jeremias 29: 1-14

INTRODUÇÃO:
Salomão é apenas o primeiro de muitos reis a rejeitar o caminho de Deus
e desviar o povo hebreu. Assim como Deus os advertiu em Levítico 26,
Israel é capturado por seus inimigos e removido da terra por causa de sua
desobediência. Apesar de permitir que sejam conquistados por inimigos e
exilados, Deus não os abandonou. Ele ainda é fiel ao seu povo. Ele envia o
profeta Jeremias para dizer-lhes o que acontecerá e qual é o seu bom plano
para eles.
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RESPONDER:
Deus promete a seu povo (e a nós) que seus planos são bons, mesmo
quando estamos presos em um lugar desconfortável. Ele instrui seu povo a
fazer duas coisas enquanto estiverem lá: buscar o bem do lugar onde estão
e buscá-Lo de todo o coração. Como seria para você fazer essas duas coisas
em sua atual temporada de vida? O que você pode fazer esta semana para
fazer o bem enquanto espera e busca a Deus?
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18 DE DEZEMBRO

DEUS
ESTAVA
LÁ
JAMIE ROBISON

Em Gênesis, Deus criou os
humanos com livre arbítrio, pelo
desejo de conexão e proximidade.
Ele criou todas as coisas para
funcionarem juntas e ele foi e
está em todas as coisas (Efésios
4: 6). Portanto, uma maneira
útil de compreender o Antigo
Testamento é através das lentes
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dos relacionamentos e onde Deus
existe no meio deles.
Mas os relacionamentos humanos
são
complicados.
Complicado.
Eles estão cheios de expectativas,
guiados por fortes desejos e oscilam
em termos de comprometimento.
Quando
nossas
expectativas

são atendidas e nossos desejos
atendidos, o compromisso vem
facilmente. Mas o que acontece
quando ficamos sem respostas ou
nossas expectativas estão distantes
de nossa realidade ou formamos
anseios prejudiciais a partir de nosso
quebrantamento?

seu povo. Ele está em todas as coisas.
Mesmo através da infidelidade e
exílio de Israel - os resultados de
seus anseios menos que justos por
um rei terreno - Deus acabaria por
redimir suas bagunças e erros e
trazer Jesus Cristo, nosso salvador,
da mesma linhagem de reis.

Nas leituras desta semana, vemos
como Deus se relaciona com seu
povo com compaixão, firmeza e
propósito, tanto como indivíduos
únicos quanto como “um povo”.
Ana, Samuel, Davi, Salomão, todo
o povo da nação de Israel, estavam
perseguindo seus desejos e anseios.
Alguns eram puros de coração,
alguns rebeldes de coração e alguns
simplesmente surdos à voz de
Deus. Afinal, eles eram humanos
em relacionamentos como nós,
irmãos e irmãs, amigos, pais e avós
em situações difíceis, ansiando pela
totalidade, mas espalhados em
pedaços.

Deus havia prometido que moraria
com seu povo e os conduziria de
maneiras vivificantes. Ele os lembra
que tem um plano intencional, mas
para segurar firme, para criar raízes
profundas bem onde eles estão,
mesmo no exílio, e permitir que os
momentos mundanos da vida se
tornem os próprios milagres onde
eles buscam e encontram Deus.

Nossos anseios e expectativas
centrais em Deus hoje não são tão
diferentes. Ainda temos tendências
para ser facilmente influenciados
ou cativados por nosso ambiente
ou relacionamentos. Assim como os
israelitas, ansiamos por resultados
imediatos e respostas às orações,
às vezes até tomando decisões
prejudiciais que achamos que
atenderão a essas necessidades.
A parte única sobre as leituras
desta semana é que através de
milagres e devastação, Deus estava
lá, reencaminhando e elaborando o
mesmo lindo plano para o bem de

Porque Deus estava lá, em tudo.
Deus estava no milagre da primeira
respiração do bebê de Ana. Ele
estava em sua espera e em sua
canção. Ele estava nas advertências
e na sabedoria para Israel. Ele estava
no maná e na codorna. Ele estava
no sol da manhã quando Davi se
levantou e se tornou rei. Ele estava
sofrendo quando Israel deixou suas
casas. Ele estava no fim e no começo,
no plantio de jardins e famílias no
exílio. Deus estava lá.
O mesmo Deus, aquele que foi e
está em todas as coisas, aquele que
mais tarde viria como Jesus, como
Emanuel, permanece em e conosco
hoje.
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À medida que entramos na última
semana do Advento e nos movemos para
o Natal, mudamos ligeiramente nosso
foco. Nesta semana, leremos apenas
uma passagem do Antigo Testamento,
uma última profecia sobre quem é
Jesus e o que Deus está fazendo. Então,
passaremos para o Novo Testamento
e a história da entrada de Jesus no
mundo. É importante notar e lembrar
que entre o final do Antigo Testamento
e o início do Novo Testamento, o povo
de Israel experimentou 400 anos de
silêncio de Deus. Enquanto Deus estava
trabalhando durante este tempo, ele não
deu a seu povo nenhum novo profeta
ou revelação. É com esse pano de
fundo em mente que lemos as histórias
de nascimento de duas pessoas muito
importantes: João Batista e Jesus. Por
fim, Deus está fazendo a coisa nova que
prometeu, cumprindo os anseios do
povo de Israel e de toda a humanidade.
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REFLEXÃO:

20 DE DEZEMBRO

SEGUNDAFEIRA

O que Deus diz que fará nesta passagem? Quais imagens desses versículos
são mais significativas para você na temporada atual? Por que Deus diz que
fará essas coisas? Como Jesus é o cumprimento dessas palavras? Como
sua vinda foi diferente da vinda dos juízes, reis ou profetas sobre os quais
lemos? Como isso desafia ou encoraja você?

ESCRITURA:
Isaías 43: 16-21

INTRODUÇÃO:
Isaías, como Jeremias, foi um profeta enviado ao povo hebreu para advertilo sobre o castigo que viria por sua desobediência. No entanto, ele também
lhes deu esperança de que Deus acabaria por redimi-los e consertar as
coisas. Nesta passagem, Deus lembra seu povo do que ele fez por eles no
passado (ajudando-os a cruzar o Mar Vermelho), mas diz a eles que algo
maior está por vir. Onde antes vemos um padrão consistente de Deus
cuidando de Israel, Israel rejeitando a Deus, eles tendo que viver com as
consequências disso e então Deus os restabelecendo, Deus diz que as
coisas no futuro serão diferentes. Deus vai cumprir os anseios de seu povo.
Embora eles tenham passado por uma estação do deserto, uma estação de
fecundidade e vida está chegando. Jesus está vindo e vai estabelecer um
novo caminho.
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RESPONDER:
Ao entrarmos na última semana do Advento, que coisa nova você espera
que Deus faça em sua vida neste Natal? Passe algum tempo refletindo sobre
essa questão esta semana. Sinta-se à vontade para discutir o assunto com
um amigo, membro da família ou com o seu grupo comunitário. Apresente
este pedido ao Senhor e fique atento para saber como ele o atenderá.
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REFLEXÃO:

21 DE DEZEMBRO

Que semelhanças você vê entre esta história e algumas das outras histórias
de nascimento que lemos? Quais são as diferenças nesta história? Como
o anjo descreveu o futuro filho de Zacarias? Como Elizabeth reagiu a sua
gravidez milagrosa? Onde você vê a bondade de Deus nesta história?

TERÇAFEIRA
ESCRITURA:
Lucas 1: 5-25

INTRODUÇÃO:
no Antigo Testamento, vimos que quando uma nova era da história de Israel
começa, a história geralmente começa com o nascimento de um bebê. O
Novo Testamento continua essa tendência. O livro de Lucas começa com o
anjo Gabriel dizendo a Zacarias, um padre idoso, que ele e sua esposa estéril
vão ter um filho. Esta história é uma reminiscência da história de Abraão e
Sara de algumas maneiras. É tanto uma história de Deus respondendo aos
anseios de um casal em particular quanto Deus se movendo para cumprir
os anseios de toda a humanidade.
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RESPONDER:
O anjo Garbiel disse a Zacarias que o trabalho de seu filho era preparar o
caminho para o Senhor, para Jesus. Ao nos aproximarmos do Natal, como
você pode preparar seu coração para Jesus e a celebração de sua vinda
neste Natal? O que você pode fazer esta semana para ajudá-lo a lembrar o
motivo pelo qual comemoramos em meio a toda a loucura do feriado?
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REFLEXÃO:

22 DE DEZEMBRO

QUARTAFEIRA

Como Gabriel descreve a criança que Maria terá? Que evidência do poder
de Deus Gabriel dá a Maria? Como Maria responde ao anjo? O que acontece
quando Maria e Isabel se encontram? Que emoções você vê ao longo desta
história? Você já experimentou emoções semelhantes quando Deus realizou
seus anseios e sonhos?

ESCRITURA:
Lucas 1: 26-45

INTRODUÇÃO:
Para enfatizar a importância dessa nova coisa que Deus estava fazendo,
o livro de Lucas contém 2 histórias de nascimento. O anjo Gabriel vai até
uma jovem virgem chamada Maria e diz que ela vai dar à luz um filho
extraordinário, Jesus. Essa criança será o meio pelo qual Deus cumprirá os
anseios de seu povo, os israelitas, e de toda a humanidade.
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RESPONDER:
Esta história é cheia de alegria! O que te traz alegria? O que você pode fazer
esta semana para entrar em um espírito de alegria e gratidão a Deus? Faça
algo individualmente, mas, se puder, faça algo em comunidade com sua
família, amigos e/ou Grupo da Comunidade.

DEVOCIONAL DO ADVENTO

|

061

SEMANA 04

REFLEXÃO:
Quais frases nesta música chamam sua atenção? Que palavras ou frases lhe
dão esperança? Alguma palavra o desafia? O que Deus pode estar tentando
dizer a você hoje por meio desta passagem?
23 DE DEZEMBRO

QUINTAFEIRA
ESCRITURA:
Lucas 1: 46-56

INTRODUÇÃO:
Depois que Maria conhece Isabel e Isabel a abençoa, Maria começa a cantar.
A música dela é semelhante à música de Ana, que lemos antes. Sua música
fala do poder, cuidado e justiça de Deus.

RESPONDER:
À medida que o Natal se aproxima, passe algum tempo nesses dias
preciosos dando glória a Deus pelo que ele fez. Você pode fazer isso
adorando canções (muitas canções de natal são ótimas canções de louvor),
escrevendo seu louvor e gratidão em um diário ou passando um tempo
com a família, amigos ou seu grupo comunitário, agradecendo a Deus pelas
coisas que ele tem feito por você e coisas que você sabe que ele fará por
você.
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REFLEXÃO:

24 DE DEZEMBRO

SEXTAFEIRA

O que se destaca para você sobre o nascimento de João? O que você pensaria
se estivesse lá? Que eventos lemos neste devocional são mencionados na
música de Zacarias? Como saber um pouco mais sobre esses eventos ajuda
você a apreciar melhor as palavras de Zacarias? Qual será o propósito de
Zacarias de João na vida?

ESCRITURA:
Lucas 1: 57-80

INTRODUÇÃO:
Hoje lemos sobre o nascimento de João, filho de Zacarias e Isabel (e prima
de Jesus). Embora Zacarias não pudesse falar desde seu encontro com
o anjo Gabriel, sua boca se abriu novamente após confirmar qual seria o
nome de João. Assim que sua boca é aberta, ele começa a cantar um louvor
a Deus, agradecendo-o por manter suas promessas a seu povo.
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RESPONDER:
Zacarias irrompe em uma canção de louvor, listando maneiras que Deus
cumpriu e está cumprindo suas promessas à nação de Israel e a toda a
humanidade. Hoje ou nas próximas semanas, faça algo semelhante. Escreva
uma música (ou poema ou pedaço de prosa ou apenas uma lista) que
mostre como Deus tem sido fiel a você, sua família, seu grupo de amigos
ou seu Grupo da Comunidade. Se você precisar de ajuda para concentrar
sua escrita, apenas liste as maneiras pelas quais Deus tem sido fiel no ano
passado, à medida que ele chega ao fim.
DEVOCIONAL DO ADVENTO
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25 DE DEZEMBRO

O PRESENTE
QUE
CONTINUA
SENDO
OFERECIDO
USHIRIKA JOHNSON
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Bem-vindo ao final do Advento!
Enquanto pondero as reflexões
desta semana, vejo um tema de
“presentes”. Isso me lembra de um
momento especial que ocorreu em
um dos meus aniversários. Recebi
uma caixa de papelão com um
furo cortado na parte superior e
um barbante pendurado do lado
de fora da caixa. Minhas instruções
foram simplesmente puxar a corda.
Ao fazer isso, percebi que havia
dinheiro preso ao cordão. Cada
puxão sucessivo rendeu mais e
mais dinheiro. Para ser sincero,
inicialmente me senti indigno desse
presente. No entanto, porque eu
conhecia o amor do meu Pai terreno
por mim, tornei-me mais receptivo
e grato. Nesta semana, lemos sobre
quatro personagens bíblicos que
também receberam um presente
especial.
Vamos começar com Isabel. que não
tinha filhos, mas cujo marido orou
para que ela concebesse. Por fim, ela
recebeu o dom da oração atendida,
um filho. Com o coração alegre,
Isabel não conteve sua gratidão,
mas expressou gratidão ao Senhor
por tirar sua esterilidade. Anos mais
tarde, essa criança receberia o dom
de preparar o povo para a vinda
do Messias e cumprir a profecia da
vinda de Elias em Malaquias 4: 5.
Em seguida, temos Zacarias.
Ele recebeu o presente de uma
promessa entregue diretamente a
ele pelo anjo Gabriel. No entanto,
por causa de sua incredulidade, ele
foi silenciado e incapaz de falar.
A Escritura não nos diz a duração
exata do tempo em que Zacarias
foi silenciado. Você pode imaginar
a tristeza de não poder falar com

sua esposa ou família e amigos
sobre a alegria de ser pai? Eu só
posso imaginar o tipo de elogio
que Zacarias proclamou quando
sua boca foi aberta e sua língua
libertada! As Escrituras nos dão um
vislumbre quando Zacarias irrompe
em uma profecia de louvor (v. Lucas
67-79).
Por último, temos Maria. Ela
também foi visitada por Gabriel.
Embora profundamente perturbado
com a saudação inicial de Gabriel a
ela, o medo de Maria se transformou
em aceitação do presente que Deus
estava lhe dando. Ela reconheceu
sua posição como uma serva e
respondeu “que tudo o que você
disse sobre mim se cumpra (Lucas
1:38).” Em Lucas 1: 46-55, vemos
a expressão de louvor e gratidão
de Maria por este belo presente de
Jesus.
Qual foi sua reação ao (s) presente (s)
que você recebeu este ano? Nossas
escrituras semanais nos lembram
que nós também recebemos
muitos dons de Deus: redenção
do pecado e da escravidão, oração
respondida, Sua presença, Seu
favor, o Espírito Santo e muito mais.
Você pode tomar um momento
para identificar o presente pelo qual
está mais grato hoje? Em seguida,
expresse generosamente seu louvor
e gratidão a Deus. O presente que
recebi no meu aniversário foi incrível,
mas acabou chegando ao fim. Jesus
Cristo é um presente que continua
sendo oferecido e nossos louvores a
Ele nunca devem terminar.
Feliz Natal!
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Entramos agora na época do
Natal! Na próxima semana,
leremos sobre o nascimento
de Jesus. No resto da semana,
leremos várias passagens que
nos dizem quem é Jesus. Essas
passagens nos lembram o que
Jesus fez enquanto estava aqui
na terra, mas também nos darão
dicas e lembretes do que Jesus
fará quando vier pela segunda
vez. Ao nos lembrarmos das
maneiras como Deus cumpriu
tantos anseios com o nascimento
de Jesus, somos encorajados
a confiar que ele será tão fiel
enquanto esperamos Jesus voltar
e fazer novas todas as coisas.
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SEMANA 05

REFLEXÃO:

27 DE DEZEMBRO

SEGUNDAFEIRA

Como você acha que Maria e José devem ter se sentido com a chegada de
Jesus? Você acha que foi como eles esperavam? Como os anjos descreveram
o menino Jesus aos pastores? Como o pastor reagiu? Você acha que os
pastores ficaram surpresos com a notícia e que lhes foi confiada esta
mensagem? Por que ou por que não? Quais são as maneiras em sua própria
vida pelas quais Deus satisfez seus anseios de maneiras inesperadas?

ESCRITURA:
Lucas 1: 57-80

INTRODUÇÃO:
Finalmente, o tão esperado Messias veio para a nação de Israel e para toda
a humanidade. O tempo de saudade acabou. Deus fez o que prometeu. No
entanto, sua vinda não é o que se esperava.

RESPONDER:
à medida que você continua a se reunir com a família e amigos nas próximas
semanas, faça questão de fazer esta pergunta: “Qual é o desejo que você
teve que foi realizado de uma forma inesperada?” Como Maria, encorajamos
você a refletir sobre essas coisas em seu coração.
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SEMANA 05

REFLEXÃO:

28 DE DEZEMBRO

Como esta passagem descreve João? Qual foi o seu papel único no plano
de Deus? Como a passagem descreve Jesus, a Palavra? Das maneiras que
Jesus é descrito nesta passagem, qual é a mais significativa para você nesta
temporada? Porque?

TERÇAFEIRA
ESCRITURA:
João 1: 1-18

INTRODUÇÃO:
No resto desta semana, estaremos olhando para quem a Bíblia nos diz que
este Jesus, esta criança tão desejada, realmente é. Esta passagem em João
nos dá maior clareza não apenas quem é Jesus, mas também quem é João
e por que ele veio.

RESPONDER:
Esta semana, faça uma caminhada noturna (ou dirija) em sua vizinhança
(ou em uma vizinhança que você saiba que tem ótimas luzes de Natal) e
passe algum tempo olhando para as luzes. Use as luzes como um lembrete
visual de que Jesus é a luz do mundo. Ao caminhar, ore por cada uma das
casas por onde passar, pedindo que Deus revele sua luz às pessoas que
vivem lá este ano. Ouça o Espírito Santo. Se ele pedir que você faça ou ore
qualquer coisa específica enquanto caminha e ora, faça!
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SEMANA 05

REFLEXÃO:

29 DE DEZEMBRO

QUARTAFEIRA

Quais são algumas das maneiras pelas quais Isaías descreve Jesus nesta
passagem? Que palavras ou frases se ligam a outros eventos na história
de Israel sobre os quais lemos durante esta jornada do Advento juntos?
Que descrição de Jesus lhe dá mais esperança enquanto você anseia pelo
retorno de Jesus?

ESCRITURA:
Isaías 9: 1-7

INTRODUÇÃO:
O livro de Isaías contém muitas profecias sobre Jesus. Algumas dessas
profecias são sobre sua primeira vinda (quando ele nasceu em Belém)
e algumas sobre sua segunda vinda (quando ele retornará no final dos
tempos para fazer novas todas as coisas).

RESPONDER:
Muitas vezes, as pessoas pedem a Deus uma palavra ou frase no início do
ano. Passe algum tempo em silêncio com Deus esta semana, perguntando
a ele se há alguma palavra ou frase que ele tem para você na sua próxima
temporada. Você pode até querer examinar a passagem de hoje e considerar
qual palavra ou frase usada para descrever Jesus pode ser relevante para
o seu próximo ano. Escreva esta palavra ou frase em algum lugar onde
você a verá com frequência. Então, viva em uma expectativa esperançosa,
esperando para ver o que Deus tem para lhe ensinar por meio de qualquer
palavra ou frase que ele lhe dê.
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SEMANA 05

REFLEXÃO:

30 DE DEZEMBRO

QUINTAFEIRA

Como esta passagem descreve Jesus? Que pessoas ou promessas de Deus
sobre as quais lemos neste devocional estão presentes nesta passagem?
Como o mundo descrito no final desta passagem é semelhante ou diferente
de como era a vida no Jardim do Éden? Que palavras ou frases nesta
passagem lhe dão esperança e consolo? O que nesta passagem faz você
ansiar pelo mundo que Isaías está descrevendo?

ESCRITURA:
Isaías 11: 1-10

INTRODUÇÃO:
Hoje olhamos para outra passagem do livro de Isaías, outra profecia sobre
quem é Jesus e o que ele fará. Essa profecia descreve quem era Jesus
quando estava na terra, mas também descreve como as coisas serão
quando ele voltar.

RESPONDER:
Nesta época do ano, muitas vezes olhamos com expectativa para o Ano
Novo. No entanto, muitas vezes não passamos muito tempo pensando e
sonhando sobre como serão os Novos Céus e a Nova Terra quando Jesus
vier para fazer novas todas as coisas. Hoje, gaste um pouco de tempo
sonhando acordado sobre como você acha que esse mundo será. Use a
passagem de hoje como inspiração, mas deixe sua imaginação correr solta
enquanto pensa sobre a beleza, paz e alegria que estarão presentes lá.
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SEMANA 05

REFLEXÃO:

31 DE DEZEMBRO

SEXTAFEIRA

O que se destaca para você nesta passagem? Como você acha que o tema
aqui é semelhante ou diferente da ideia de anseios que temos visto neste
devocional? O que esta passagem diz sobre Jesus? O que o autor incentiva
o leitor a fazer? Como essa mensagem o encoraja ou desafia ao pensar nas
coisas que deseja?

ESCRITURA:
Hebreus 11: 1-12: 3

INTRODUÇÃO:
Hebreus 11 às vezes é chamado de “O Hall da Fama da Fé”. Neste capítulo,
o autor do livro de Hebreus define a fé, não apenas em palavras, mas
dando exemplos do Antigo Testamento de como é a fé (muitos dos quais
lemos neste devocional). Este “hall da fama” no capítulo 11 leva a algumas
declarações importantes sobre quem é Jesus no início do capítulo 12.
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RESPONDER:
Ao entrar em um novo ano cheio de novas alegrias e novos desafios, nós o
encorajamos a decorar Hebreus 12: 2-3. Deixe que essa verdade penetre em
seu coração para lhe dar coragem e força, não importa o que o ano novo
traga em seu caminho.
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SEMANA 05

1 DE JANEIRO

UM BELO
PARA
DOXO
BRENT MILLS

Nesta semana, lemos algumas
passagens fundamentais e bemamadas da narrativa do Natal. Para
muitos, mesmo que não estejam
familiarizados com a tradição cristã,
as histórias de um bebê nascido
em Belém estão inextricavelmente
ligadas às festas de fim de ano.
Amamos os sentimentos calorosos
que sentimos quando lemos e
cantamos essas palavras conhecidas.
No entanto, é fácil perder o que
estava acontecendo além dos
eventos históricos registrados nos
primeiros capítulos dos evangelhos
de Lucas e Mateus.
À medida que abrimos o capítulo
um de João, somos iluminados
com as camadas mais profundas
da história do Natal e uma visão
dos bastidores do relacionamento
de Deus com a humanidade. João
nos diz que este bebê em uma
manjedoura é o Rei do Céu, Criador
de todas as coisas e Salvador do
mundo. É difícil conceituar um bebê
humano que também seja Deus.
Só quando combinamos todos os
evangelhos e a história do Antigo
Testamento é que entendemos que
esses eventos no primeiro século
d.C. foram a culminação dos planos
sobrenaturais de Deus ao longo de
milhares de anos. Os personagens
da história do Natal não conseguiam
compreender isso na época. No
entanto, Maria, José, os pastores
e outros foram profundamente
impactados por seus encontros com
um Deus vivo e pessoal.
Esse paradoxo sobrenatural - um
bebê que é o Deus Todo-Poderoso
- expande nossas mentes de
maneiras que podem ser opressoras
ou inspiradoras (e possivelmente
as duas coisas). Em Colossenses, o
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apóstolo Paulo expõe claramente
a magnífica verdade sobre quem é
Jesus, dizendo “O Filho é a imagem
do Deus invisível, o primogênito
de toda a criação. Pois nele todas
as coisas foram criadas: as coisas
nos céus e na terra, as visíveis e
as invisíveis, sejam tronos, sejam
potestades, sejam governantes,
sejam autoridades; todas as coisas
foram criadas por ele e para ele. Ele
é antes de todas as coisas, e todas as
coisas subsistem nele. ” (Colossenses
1: 15-17)
O bebê que celebramos no Natal
criou todas as coisas e controla as
complexidades do Universo até hoje.
Na grande sabedoria de Deus, Ele
escolheu aquele momento da história
para vir e passar um tempo com as
pessoas, criando relacionamentos
tangíveis que demonstram Seu
amor. Este mesmo amor está
disponível para nós hoje, quando
convidamos Jesus em nossas vidas
e rotinas diárias. Celebramos o dia
em que Jesus chegou. No entanto,
Seu maior convite para nós é ter um
relacionamento vivo com ele.
A Mensagem da Bíblia parafraseia
João 1:14 com as palavras “O Verbo se
tornou em carne e sangue, e mudouse para a vizinhança”. O Deus todopoderoso do Universo ama você e a
mim tão profundamente que deseja
estar próximo de nós. Sua morte e
ressurreição provaram que Ele tem
o poder de mudar as circunstâncias.
Ele quer usar esse poder no contexto
de nossas vidas hoje. Que a realidade
deste belo paradoxo seja evidente
nas passagens que você leu esta
semana. Que o amor e o poder de
Jesus estejam em exibição em sua
vida neste Natal chegando ao fim.
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Parabéns! Você chegou à última
semana
deste
devocional!
Esta semana marca o final
da temporada de Natal, pois
celebramos a festa da Epifania
em 6 de janeiro. Nas leituras
desta semana, vamos ler sobre
os primeiros dias de Jesus: sua
apresentação no templo, a visita
dos Magos e a subsequente fuga
de sua família para o Egito. Cada
uma dessas histórias nos mostrará
a fidelidade e o cuidado de Deus.
À medida que avançamos em
direção à Epifania, veremos a
passagem tradicional lida naquele
dia: o batismo de Jesus. Esta
passagem é um lembrete para
nós de quem Jesus se revelou
ser e quem somos aos olhos de
Deus. Terminaremos este livro
examinando uma passagem do
Apocalipse onde vemos como
Jesus acabará por cumprir todos
os anseios, assim como Deus
prometeu desde o início.
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SEMANA 06

REFLEXÃO:

3 DE JANEIRO

SEGUNDAFEIRA

Como Simeão é descrito nesta passagem? O que foi prometido a ele? O
que Simeão profetizou sobre Jesus? Como Ana é descrita? Que papel ela
desempenha nessa interação? Como Deus mostra sua fidelidade nesta
história (pense nas pessoas na história, bem como na grande história da
humanidade que a Bíblia está contando)?

ESCRITURA:
Lucas 2: 22-40

INTRODUÇÃO:
hoje retomamos com a história dos primeiros dias de Jesus. Não muito
depois de seu nascimento, José e Maria levam o menino Jesus ao templo
para purificar Maria após o parto e também apresentar Jesus, como seu
filho primogênito, ao Senhor (ambas as coisas foram ordenadas na lei do
Antigo Testamento como algo isso deve ser feito após o nascimento do
bebê). Enquanto eles estão no templo, duas pessoas profetizam sobre este
bebê extraordinário.
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RESPONDER:
À medida que um novo ano começa, comprometa-se a perceber a fidelidade
de Deus neste ano, tanto nas coisas grandes como nas pequenas. Você pode
considerar a compra de um caderno ou começar uma nota em seu telefone
onde você pode registrar pequenas maneiras pelas quais Deus é fiel a você.
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SEMANA 06

REFLEXÃO:

4 DE JANEIRO

TERÇAFEIRA

Ao ler esta história hoje, o que se destaca para você? Como o conhecimento
de quem eram os Magos afeta sua compreensão desta história? O que isso
diz a você sobre como Deus fala às pessoas? Como a vinda dos Magos é o
início do cumprimento de algumas das profecias que lemos sobre Jesus?
Como esta história o desafia ou encoraja hoje? Que tons sinistros estão
presentes nesta história?

ESCRITURA:
Mateus 2: 1-12

INTRODUÇÃO:
Mateus 2 começa com a história dos Magos. A vinda dos Reis Magos é o
que se celebra tradicionalmente na Epifania (6 de janeiro). Esta celebração
marca o fim das férias de Natal. A palavra “Magos” geralmente era um termo
usado para se referir a mágicos e astrólogos, particularmente aqueles das
terras a leste de Israel (como a Pérsia). Essas pessoas não eram judeus
e provavelmente sabiam pouco ou nada sobre o Velho Testamento. Na
verdade, as práticas nas quais eles se engajaram seriam contrárias às leis
do Antigo Testamento.
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RESPONDER:
Deus usa um grupo surpreendente de pessoas (mágicos de uma terra
distante) para abençoar Jesus e seus pais. Como Deus o abençoou de
maneiras surpreendentes? Há alguma maneira de você ter desconsiderado
algo que Deus estava fazendo porque não parecia o que você esperava?
Passe algum tempo em oração hoje e peça a Deus que lhe dê olhos para ver
seu trabalho e movimento, não importa o quão surpreendente possa ser.
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SEMANA 06

REFLEXÃO:

5 DE JANEIRO

QUARTAFEIRA

Sobre o que Joseph foi avisado? O que Maria e José fizeram em resposta
a esse aviso? O que Herodes fez para tentar impedir uma ameaça ao seu
trono? Como Deus continuou a prover para José, Maria e Jesus? Como
Deus usou a situação para cumprir seu plano? Você já experimentou uma
mudança semelhante na sorte? O que aconteceu? Como Deus mostrou sua
fidelidade em meio a essa situação?

ESCRITURA:
Mateus 2: 13-23

INTRODUÇÃO:
Em Mateus capítulo 2, Maria e José passam por uma experiência extrema,
estranhos de uma terra distante vêm e abençoam seus filhos com presentes.
O alto dessa experiência não dura muito, porém. O resto do capítulo dá uma
guinada brusca para a família de Jesus.

RESPONDER:
a família de Jesus enfrentou uma mudança rápida nas circunstâncias. Se
você é ou passou por algo semelhante recentemente, peça a Deus que ele
mostre como ele age nessa situação. Se essa não é a sua história agora,
passe algum tempo em oração perguntando a Deus como você pode
ser capaz de apoiar alguém que pode estar passando por uma mudança
dramática na vida.
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SEMANA 06

REFLEXÃO:

6 DE JANEIRO

QUINTAFEIRA

O que Deus diz quando Jesus é batizado? Você acha que é significativo que
Deus diga essas palavras antes de Jesus realmente fazer qualquer coisa em
seu ministério público? Por que ou por que não? Romanos 8 fala sobre como
nós também somos filhos e filhas de Deus. Como a passagem de Romanos
descreve nosso relacionamento com Deus? Você pode ver uma conexão
entre as palavras que Deus falou no batismo de Jesus e esta passagem?
O que você aprendeu sobre o desejo na passagem de Romanos 8? Como
esta passagem se relaciona com outras histórias e passagens que lemos ao
longo deste devocional?

ESCRITURA:
Mateus 3: 13-17 e Romanos 8: 14-25

INTRODUÇÃO:
Tradicionalmente, o batismo de Jesus é celebrado durante o período da
Epifania. Seu batismo é o ponto inicial do ministério público de Jesus
enquanto ele estava na terra. É a primeira coisa que a Bíblia registra que
Jesus fez desde seu nascimento e infância.
RESPONDER:
Trabalhe na memorização de Romanos 8:18. Esta passagem pode ser um
encorajamento para você quando estiver experimentando anseios não
realizados ou circunstâncias difíceis no próximo ano. Você também pode
achar útil tentar reescrever a passagem de Romanos 8 com suas próprias
palavras. Isso realmente o ajudará a desacelerar e pensar sobre o que a
passagem está realmente dizendo.
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SEMANA 06

REFLEXÃO:

7 DE JANEIRO

SEXTAFEIRA

Como a descrição deste mundo renovado é semelhante ao que vimos
descrito em Gênesis 1 e 2? Como é diferente? O que se destaca para você
sobre como esse novo mundo é descrito? Que anseios surgem em você ao
ler esta descrição? Que esperança esta passagem lhe dá ao pensar sobre o
próximo ano e a próxima temporada de sua vida?

ESCRITURA:
Apocalipse 21-22: 5 (especificamente versículos 1-8, 22-27 e 22: 1-5)

INTRODUÇÃO:
o Apocalipse nos conta o final da história que Deus está escrevendo. Haverá
um novo céu e uma nova terra, e nesses lugares todas as coisas serão
corrigidas e feitas novas.

RESPONDER:
O mundo que João descreve no livro do Apocalipse é incrível. Hoje (ou nos
próximos dias) escreva uma carta a Deus. Diga a ele as coisas que você
mais espera neste novo mundo redimido. Expresse sua gratidão a ele
pelas maneiras como ele tem sido bom para você em sua vida e também
seja honesto com ele sobre as coisas que você mais deseja enquanto
aguardamos sua redenção final de nosso mundo e da humanidade.
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SEMANA 06

8 DE JANEIRO

“AS TRÊS
ÁRVORES”
RECONTADA
STEVE MITCHELL

A Bíblia conta uma história
abrangente, terminando com uma
criação renovada. Lemos sobre
essa renovação esta semana em
nossas passagens devocionais finais.
Nossa leitura incluiu Apocalipse 21
e 22, onde vemos os novos Céus e
Terra descritos em toda a sua glória
refletida. Não há mais mal, não
há mais escuridão e não há mais
sofrimento. Tudo é luz e vida. Deus
finalmente cumpriu sua promessa e
fez todas as coisas novas novamente
por meio de Seu Filho, o Messias.
Jesus está no centro de tudo. Ele
está segurando a narrativa inteira
em seus braços estendidos. Por mais
que se trate de uma nova vida e
recriação, esta história arrebatadora
de redenção é também um conto
de três árvores. Essas árvores são
separadas por um abismo que
somente Cristo poderia transpor.
Bem no início, vemos uma Árvore
que dá vida (Gênesis 2: 9). Os
primeiros humanos desprezaram
a vida que Deus ofereceu, amando
apenas o que encontraram dentro
de si. Eles se rebelaram. Quando isso
aconteceu, eles morreram, perdendo
a vida dada por Deus no processo.
Cheios de misericórdia, Deus os
impediu de comer o fruto da árvore
da vida, para que não unissem um
espírito morto para sempre a um
corpo imortal (Gênesis 3: 22 + 24).
Eles deveriam permanecer mortos
andando até que o resgate chegasse.
Como vimos, eles se apegaram a uma
esperança segura, que passaram de
geração em geração. Deus prometeu
resolver o problema do mal (Gênesis
3:15). As visões em Apocalipse 21
e 22 registram o resultado de sua
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promessa cumprida: um novo Céu e
Terra apresentando nossa segunda
árvore, outra Árvore da Vida, com
seus frutos agora disponíveis para
todos serem pegos. Ao oferecer seu
fruto, o Jesus entronizado diz: ““
Estou fazendo tudo novo! ”
Entre as duas árvores que cercam
essa narrativa está outra. A terceira
árvore é aquela em que Jesus se
pendurou. Foi lá que Cristo estendeu
os braços e agarrou a vida: a vida
perdida no Jardim e a nova vida
de um céu e uma Terra recriados
e permanentemente unidos. Ele
tomou posse dessa vida para que
pudesse compartilhá-la conosco em
sua nova criação.
Melhor ainda, esta nova vida
prometida está agora disponível
para todos os que a receberem em
Cristo Jesus. Não temos que esperar
para comer os frutos da Árvore.
O Espírito nos oferece a cada
amanhecer (Lamentações 3: 22-23).
A questão é: estamos com fome?
Ou nossos apetites são facilmente
satisfeitos pelas coisas deste
mundo que são apenas sombras da
propagação da bondade de Deus?
Enquanto você pensa sobre o que
leu esta semana, as histórias do
nascimento de Jesus, seus primeiros
dias e sua iniciação no ministério,
tente imaginar o que ele pode ter
sentido. Pense na crescente fome
dentro dele para agradar a seu pai.
Por último, tente se imaginar imerso
na incrível história do Novo Céu e
Nova Terra de Deus, porque você
está.

DEVOCIONAL DO ADVENTO
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CONECTE-SE
Se você gostou deste devocional, esperamos
que se junte a nós pessoalmente ou online
para nossos cultos de quinta à noite ou
domingo de manhã:

QUINTAS-FEIRAS às 18:30
DOMINGO às 9:00 + 11:00

Para se juntar a nós ao vivo online ou para
obter mais informações sobre a B4Church,
visite nosso website b4church.org
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