DEVOCIONAL BETEL DOMINICAL - 1º TRIMESTRE 2021
Semana 4 (18/1 a 24/1) – Tema da semana: A fidelidade do cristão ao SENHOR

Jejum da semana: Sem Sucos

A IMPORTÂNCIA DE OBEDECER AO SENHOR
Dia 22, Segunda, 18 de janeiro de 2021
Texto Bíblico: Êxodo 23.22
22. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser,
então, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários.
(Êxodo 23:22 ARC)
REFLEXÃO: A paz do Senhor. O Senhor chama o seu povo para prestar atenção ao que
Ele tem para nos dizer. Quando ouvimos atentamente não há outra resposta a não ser
realizar o Ele nos diz sem questionar. A obediência é virtude daqueles que abrem mão
de si mesmo e estão disposto a obedecer uma ordem recebida. A recompensa é ter o
Senhor sempre ao nosso lado em nossas batalhas da vida.
O que Deus está nos dizendo para fazer hoje?

Tem alguma coisa nos impedindo de ouvir atentamente a voz do nosso Pai
Celestial?

Motivo de oração:
Ore para que Deus encoraje os cristãos a não retrocederem.
Ore pedindo ao Espírito Santo que o ensine a ouvir claramente a voz de Deus para hoje.
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O SENHOR É A MINHA LUZ
Dia 23, Terça, 19 de janeiro de 2021
Texto Bíblico: Miqueias 7.8
8. Não se alegrem, meus inimigos; pois, mesmo que eu caia, voltarei a me
levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz.
(Miquéias 7:8 NVT)
REFLEXÃO: A paz do Senhor. Aquele que confia no Senhor não está imune a quedas, ou
a passar por perídos de escuridão, mas o Senhor é o alvo de nossa confiança, pelo que
sempre levantaremos e sempre voltaremos para a Luz.
Já houve alguma queda? Já se levantou? Agradeça ao Senhor.

Avalie sua vida até agora e seja grato porque nosso Deus sempre nos trás de
volta ao seu propósito.

Motivo de oração:
Ore para que Deus encoraje os cristãos a não retrocederem.
Não é hora de parar. Siga em frente. Confesse diante de Deus e abra seu coração ao seu
discipulador. Deus é a nossa Luz.
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A IMPORTÂNCIA DE AMAR OS NOSSOS INIMIGOS
Dia 24, Quarta, 20 de janeiro de 2021
Texto Bíblico: Mateus 5.43-44
43. — Vocês ouviram o que foi dito: “Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.”
44. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem
vocês,
(Mateus 5:43,44 NAA)
REFLEXÃO. A paz do Senhor. Amar somente aqueles que querem o nosso bem e o nosso
conforto não é a vontade de Deus para nós. Somente quando olhamos definitivamente
para Jesus é que vamos entender que as pessoas não são o alvo. Assim poderemos amar
a todos, sejam amigos ou inimigos.
Quem são as pessoas que eu amo?

Quem são as pessoas que eu tenho dificuldade de relacionar?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Motivo de oração:
Ore para que Deus encoraje os cristãos a não retrocederem.
Esqueça os problemas que eventualmente alguém tenha causado. Olhe somente para
Jesus e seja grato pela oportunidade de aprender mais. Peça a Deus para te ensinar a
amar a todos.

DEVOCIONAL BETEL DOMINICAL - 1º TRIMESTRE 2021
Semana 4 (18/1 a 24/1) – Tema da semana: A fidelidade do cristão ao SENHOR

Jejum da semana: Sem Sucos

O ÚLTIMO INIMIGO É A MORTE
Dia 25, Quinta, 21 de janeiro de 2021
Texto Bíblico: 1 Coríntios 15.26
26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.
(1 Coríntios 15:26 ARC)
REFLEXÃO: A paz do Senhor. Niguém que serve ao Senhor deve sentir medo da morte.
É um inimígo terrível, mas será vencida por nós. Servir ao Senhor com alegria deve
superar tudo, inclusive a morte. Viva em Jesus e por Jesus.
Nessa pandemia, alguma vez já se pegou assutado e com medo da morte?

O que podemos fazer hoje para declarar vida sobre as pessoas a nossa volta?

Motivo de oração:
Ore para que Deus encoraje os cristãos a não retrocederem.
Pense em alguém que perdeu um ente querido nesses dias terríveis. Ore por essa família
e os abençoe. Jesus é o Senhor da Vida.
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A IMPORTÂNCIA DE VESTIR A ARMADURA DE DEUS
Dia 26, Sexta, 22 de janeiro de 2021
Texto Bíblico: Efésios 6.11-12
11.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes
contra as astutas ciladas do diabo;
12.
porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os
principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste
século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.
(Efésios 6:11,12 ARC).
REFLEXÃO: A paz do Senhor. Releia o texto bíblico. Já parou para pensar que o problema
não são as pessoas?
Reflita e escreva contra quem você está lutando de verdade?

Agora que já entendemos que o problema não são os outros, como podemos
nos aproximar e vencer?

Motivo de oração:
Ore para que Deus encoraje os cristãos a não retrocederem.
Há alguém que precisa de oração? Ore agora por essa pessoa. Há uma guerra contra a
maldade. Seja um(a) guerreiro(a) de oração.
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A IMPORTÂNCIA DE VIGIAR E RESITIR FIRME NA FÉ
Dia 27, Sábado, 23 de janeiro de 2021
Texto Bíblico: 1 Pedro 5.8-9
8. Estejam atentos! Tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que
anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar.
9. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que
seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos
sofrimentos.
(1 Pedro 5:8,9 NVT)
REFLEXÃO: A paz do Senhor. Muitas vezes achamos que o sofrimento ou a dor são
coisas exclusivas nossas. Mas há muita gente passando pelas mesmas lutas. O
importante é não sucumbir às investidas contra a sua vida. Seja forte. Seja firme. Tenha
fé em Jesus Cristo.
Há situações de dificuldades que tem precisado se fortalecer?

Olhe em volta, quem precisa ouvir essa Palavra de Vida hoje?

Motivo de oração:
Ore para que Deus encoraje os cristãos a não retrocederem.
Agradeça a Deus por ter seguido em frente e pela oportunidade de ter um testemunho de
vida para compartilhar.
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A FIDELIDADE DO CRISTÃO AO SENHOR
Dia 28, Domingo, 24 de janeiro de 2021
Texto Áureo: Ester 3.1
1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Hamã, filho de Hamedata,
agagita, e o exaltou; e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que
estavam com ele.
(Ester 3:1 ARC)
VERDADE APLICADA: O Espírito Santo nos auxilia a permanecermos fiéis ao Senhor
em todo o tempo.
Quando foi a última vez que sua fé foi testada?

O que é preciso para ter esperança em meio ao caos?

Quais as lutas diárias enfrentadas pelo cristão?

Motivo de oração:
Ore para que Deus encoraje os cristãos a não retrocederem.
Agradeça a Deus pela chance de servi-lo, mesmo diante de uma sociedade preconceituosa
em relação aos cristãos.

