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DEVOCIONAIS PARA NOVEMBRO 2020 

 

Dia 1 de Dezembro 

Leitura do dia: Isaías 30 

 
 

DEUS ESPERA POR TI 
 

“Por isso, o Senhor espera, para ter misericórdia de vós” Isaías 30:18 
 

A ideia de Deus esperar por mim faz-me pensar naquele pai que passeia com o filho de dois anos. As pequeninas e frágeis pernas 

da criança não conseguem acompanhar o andamento do pai, se este andar no seu passo normal. No entanto, o pai dá passos 

pequenos, pára, espera, chama, incentiva e quando o filho já está muito cansado, pega nele ao colo e o carrega. Felizes, chegam 

a casa e dizem: “que bonito passeio”. Talvez não tivesse havido novidade nenhuma para aquele pai naquele passeio, mas ver seu 

filho crescer, desenvolver, descobrir coisas novas e aprender com todas as experiências que aquele passeio lhe proporcionou, 

foi, para o pai, um momento de grande alegria. 

Na nossa caminhada cristã, o Senhor tem para nós, planos maravilhosos. Ele quer-nos ensinar, abençoar e fazer-nos viver, com 

Ele, momentos inesquecíveis. Mas nós demoramos a chegar onde Ele quer que nós cheguemos, demoramos a entender sua 

vontade, demoramos a obedecer às suas ordens ou a seguir pelo caminho certo. Às vezes perdemo-nos, mas sempre Ele, pacien-

temente, espera por nós, volta atrás até perto de nós e nos oferece a sua mão ajudadora. Pelo seu amor e paciência, Ele espera 

que aceites a Sua palavra, Ele espera pelo teu arrependimento, Ele espera que olhes para Ele e corras para seus braços. Ele espera 

por ti! 

 
 
 

Dia 2 de Dezembro 

Leitura do dia: Zacarias 14 

 
 

O QUE ESPERAS DE JESUS? 
 

“Sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas” Zacarias 14:8 
 

A expectativa dos judeus era que com a chegada do Messias, chegaria abundância, paz e prosperidade. A imagem das águas 

vivas prometidas, criaram esta expectativa e alimentaram a esperança do povo ao longo dos séculos. No entanto, quando o 

Messias chegou, rejeitaram-no porque essa esperança era entendida, unicamente, numa perspectiva terrena e materialista. 

Jesus veio e afirmou ser o que vinha para trazer vida com abundância (João 10:10). Ele prometeu a quem cresse nele que “rios 

de água viva fluirão do seu interior” (João 7:38). E o texto acrescenta no verso 39 que Jesus se referia ao Espírito Santo que 

receberiam os que cressem nele. Ora, os judeus não estavam interessados em bênçãos espirituais. Eles queriam ver seus proble-

mas terrenos resolvidos e o Messias só seria útil se viesse colocar um ponto final nos problemas deste mundo. Por isso o rejeita-

ram! E tu, que esperas de Jesus? 

 

 

 

Dia 3 de Dezembro 

Leitura do dia: Malaquias 3 

 
 

DEUS NÃO MUDA 
 

“Porque eu, o Senhor, não mudo” Malaquias 3:6 
 

Esta semana a minha mulher mostrou-me uma fotografia nossa, quando eu tinha dezassete anos. Hoje tenho cinquenta e três e 

as diferenças são tantas que nem eu me reconheceria a mim mesmo se não soubesse que aquele rapaz magro e com a cabeça 

coberta de cabelo, era eu. Mas nós não mudamos só fisicamente, mudamos o comportamento, as opiniões, o estado de espírito e 

muitas outras coisas. Algumas dessas mudanças significam evolução, aperfeiçoamento, outras representam degradação. Algu-

mas, provocam nos outros, um sentimento de confiança, outras de insegurança. 

Ora nada disto se passa com Deus. Deus não muda e isso significa que Ele não tem nada para aperfeiçoar porque é perfeito, nem 

altera seu amor por nós, nem sua Palavra. O Deus que não muda é um Deus de confiança que transmite estabilidade e segurança. 

Sendo Deus imutável, podes entregar-te nos seus braços e confiar nele. Ele não muda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Dia 4 de Dezembro 

Leitura: Mateus 4:1-11 

 
 

ALIMENTADO PELA PALAVRA 
 

“Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram.” Mateus 4:11 
 

Ao fazer-se homem, Jesus sujeitou-se a tudo o que os homens estão sujeitos, incluindo a ser tentado. A Bíblia diz, em Hebreus 

4:15, que Ele foi tentado em tudo, como nós, mas sem nunca pecar. Na sua luta contra as tentações, Jesus fez uso da Palavra de 

Deus. Ele resistiu usando as escrituras para responder a Satanás.  

Jesus foi um exemplo para nós, provando que é possível resistir à tentação, afastando assim Satanás. “Resisti ao diabo, e ele 

fugirá de vós.” (Tiago 4:7) Foi depois de resistir que o diabo deixou Jesus e de seguida os anjos o confortaram e o serviram.  

Deus conhece as nossas necessidades e quer supri-las. O diabo também as conhece e quer usá-las para nos conduzir ao pecado. 

Subtil e matreiro, Satanás apressa-se a oferecer ajuda e soluções fáceis, mas que se as seguirmos elas nos conduzirão à destruição. 

Se resistirmos iremos ter a consolação de Deus e a Sua bênção que é mil vezes mais preciosa que as enganosas respostas que 

Satanás nos apresenta. 

 
 

Dia 5 de Dezembro 

Leitura do dia: Mateus 6:1-18 

 
 

APRENDENDO A ORAR 
 

“E quando orares, não sejas como os hipócritas” Mateus 6:5 
 

Tenho ouvido muitos crentes dizer que não sabem orar. Nisso não há vergonha nenhuma. Também os discípulos pediram a Jesus 

que os ensinasse a orar. No entanto, o que leva muita gente a pensar que não sabe orar ou, então, alguns a pensarem que sabem 

orar, não tem a ver com o que agrada a Deus, mas sim com o que soa bem aos ouvidos dos outros. 

Antes de exemplificar como se deve orar, Jesus deu algumas recomendações que se referem não à forma da oração, mas ao 

coração de quem ora. A primeira e principal recomendação de Jesus foi que a oração que sai dos nossos lábios deveria vir do 

nosso coração. 

Deus agrada-se, não da oração que é dita com palavras bonitas, nem da oração que se alonga por tempo interminável, mas sim 

da oração que é sincera e verdadeira. A oração não é para agradar aos homens, senão a Deus.  

Sabe orar quem tem um coração sincero e não quem tem um discurso sem erro. 

 
 

Dia 6 de Dezembro 

Leitura do dia: Isaías 9 

 
 

MARAVILHOSO CONSELHEIRO 
 

“E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro” Isaías 9:6 
 

Quantas decisões erradas e quantos caminhos de arrependimento, tivemos de percorrer só porque não tivemos alguém que nos 

tivesse dado um bom conselho ou nos tivesse alertado a tempo de evitar uma decisão errada? Jesus é uma oferta de Deus para 

nós, a oferta de um conselheiro maravilhoso, pronto e disponível para nos ajudar nas decisões mais difíceis, e nas fáceis também. 

Ele é um conselheiro verdadeiramente interessado no nosso bem. É, também, abalizado e competente, pois, tal como nós, é 

experimentado nos mesmos trabalhos e dificuldades e, tendo passado pelas mesmas tentações, tudo ultrapassou sem cometer 

falhas. É o conselheiro que se move de íntima compaixão e, desinteressadamente, fica ao nosso lado e nos acompanha em toda 

a tribulação. É exemplar, pois sua vida de perfeição e santidade são modelo de comportamento. Seu infinito conhecimento do 

ser humano, permite-lhe compreender-nos mesmo naquilo que nem nós somos capazes de entender e explicar. 

 

 
 

Dia 7 de Dezembro 

Leitura do dia: João 1:1-14 

 
 

DEUS FORTE 
 

“E o seu nome será… Deus Forte” Isaías 9:6 
 

Por mais forte e poderoso que o homem seja, ele acaba sempre por revelar fragilidades. O homem luta permanentemente para 

conseguir superar suas fraquezas e a sua maior frustração é descobrir que não tem domínio sobre coisa alguma. Tenta fortalecer 

o seu físico mas um minúsculo vírus ou uma bactéria microscópica, arrasam a sua saúde deixando-o prostrado rapidamente, sem 

que nada possa fazer. Tenta controlar a natureza, mas um pequeno temporal destrói, em minutos, tudo o que construiu. Dedica 

anos a aperfeiçoar o conhecimento e, à medida que avança na idade, apercebe-se que a sua memória vai faltando cada vez mais. 

E, por fim, descobre que por muito que se tenha esforçado, chega sempre a realidade da morte e mais uma vez a sua impotência 

se revela. É por tudo isto que precisamos de um Deus Forte, um Deus que tenha domínio sobre todas as coisas criadas, e sobre a 

vida e sobre a morte. 

Só um Deus Todo-Poderoso pode compensar e dar respostas à fraqueza humana. Esse Deus existe e se revelou num menino que 

trouxe ao mundo a força do amor que perdoa, da verdade que liberta e da paz que jamais o mundo conseguirá oferecer; O Natal 

trouxe-nos esse Deus Forte, Jesus! 
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Dia 8 de Dezembro 

Leitura do dia: Colossenses 1:11-20 

 
 

PAI DA ETERNIDADE 
 

“E o seu nome será… Pai da Eternidade” Isaías 9:6 
 

Desde a Antiguidade que o Homem procura a solução para viver eternamente. Perante a incapacidade de ter uma solução para a 

morte, e recusando-se a aceitar que ela represente o fim de tudo, arranjou várias explicações sobre o que acontecerá depois, 

procurando vários caminhos que lhe permitissem entrar numa vida eterna de paz e felicidade. Isto deve-se ao facto de o Deus 

Eterno ter colocado no coração do Homem o anseio pela eternidade (Eclesiastes 3:11). Nada que o homem inventou, lhe pode 

garantir a eternidade. Somente o Eterno, o que criou a eternidade, pode apresentar soluções para a eternidade. 

Com a vinda de Jesus chegou a esperança eterna. Ele é o Pai da Eternidade. Receber o menino que nasceu, o filho que nos foi 

oferecido, é receber a vida eterna. Ele próprio disse: “Eu vim para que tenham vida e vida com abundância” (João 10:10).  

 
 
 

Dia 9 de Dezembro 

Leitura do dia: Romanos 5:1-11 

 
 

PRÍNCIPE DA PAZ 
 

“E o seu nome será… Príncipe da Paz” Isaías 9:6 
 

No mundo onde proliferam as guerras, a violência, o terrorismo e a insegurança, todos ansiamos por paz. Paz é, também o que 

falta em muitos locais de trabalho, em muitas famílias e em muitos corações. As tentativas dos homens para alcançarem a paz 

sempre falharam, e se alguma vez a conseguiram, nunca a mantiveram. A paz autêntica, perpétua e que vai para além da simples 

ausência de conflito, essa, homem algum a consegue dar. Foi por isso que Deus nos deu o seu filho, o Príncipe da Paz, o único 

que garantiu que nos daria a paz que o mundo não pode dar e que vai para além da compreensão humana. Jesus veio oferecer a 

paz verdadeira. Jesus trouxe a reconciliação entre o pecador e o seu Criador. Ele é a oferta de Deus que nos garante a Paz! Nele 

obtemos a Paz com Deus, a Paz interior e a Paz com o próximo. 

 

 

 
 

Dia 10 de Dezembro 

Leitura do dia: Mateus 1:1-25 

 
 

DEUS CONNOSCO 
 

“Ele será chamado pelo nome de Emanuel” Mateus 1:23 
 

Se há um nome que define bem a mensagem do Natal, esse nome é Emanuel. O significado deste nome é Deus connosco. Jesus 

é o Deus que se fez carne e habitou entre nós (João 1:14), é o Deus que se esvaziou de suas prerrogativas divinas e se humilhou, 

assumindo a forma de servo, fazendo-se homem para poder, desta forma, estar perto daqueles por quem viria a dar a vida (Fili-

penses 2:5-8). 

Não há Natal sem Deus pois, Natal é Deus connosco. Assim como não há ninguém que tendo recebido a Jesus possa dizer que 

não tem Natal. Podemos não ter dinheiro, não ter a família por perto, não ter muitas outras coisas que nos proporcionam satisfação 

e alegria, mas isso jamais nos impedirá de celebrar o verdadeiro Natal pois o Natal é Deus connosco. O Emanuel, nunca se afasta, 

nunca vira o rosto, nunca se distrai, nem adormece, mesmo que por uma fracção de segundo. Ele é Deus connosco sempre para 

nos garantir paz, alegria e segurança. Ele veio para ficar connosco e nunca mais nos abandonar. Glória ao Emanuel! 

 

 

 
 

Dia 11 de Dezembro 

Leitura do dia: João 1 

 
 

O REI DESPREZADO 
 

“Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.” João 1:11 
 

Há medida que se aproxima o dia da celebração do Natal podemos confirmar como o mundo de hoje rejeita a pessoa de Jesus.  

Falam do Natal, mas não querem falar de Jesus. Fala-se do pai natal, fazem-se jantares de natal, gasta-se dinheiro em presentes, 

mas Jesus está, cada vez, mais ausente. A rejeição do Rei dos Reis não é surpresa para Deus. Sete séculos antes da encarnação 

do Verbo divino, já o profeta Isaías afirmava que “era desprezado e rejeitado pelos homens” (Isaías 53:3). No dia do seu nasci-

mento, não havia nenhum lugar para ele a não ser numa estrebaria; na cidade onde cresceu, foi rejeitado e expulso por seus 

amigos (Lucas 4:28-30); no tribunal de Pilatos preferiram o criminoso Barrabás e, a Ele, condenaram. 

Hoje, continua a ser desprezado e rejeitado por muitos, “mas a todos os que o receberam, dá-lhes o poder de serem feitos filhos 

de Deus” João 1:12 
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Dia 12 de Dezembro 

Leitura: Mateus 2 
 
 

UM REI QUE NÃO GOSTAVA DO NATAL 
 

“Herodes há-de procurar o menino para o matar” Mateus 2:13 
 

O rei Herodes foi um dos que não ficou muito contente com o nascimento de Jesus. O seu coração perverso, dominado pela ânsia 

do poder e da vanglória, sentiu-se ameaçado pelo nascimento do Rei dos reis. O medo de ser destronado levou-o a praticar um 

genocídio em grande escala. Pensava ele que assim evitaria que a obra do menino que acabava de nascer podia ser impedida. 

Felizmente, e porque quando a obra é de Deus, ninguém a poderá parar, a sua maldade não surtiu o efeito desejado. Herodes foi 

apenas um instrumento usado por Satanás, a serpente do livro de Génesis, para frustrar os planos divinos de salvação da huma-

nidade, tentando eliminar o salvador. Não conseguiu! 

Não conseguiu, mas também não desistiu. O diabo continua, ainda hoje, a tentar matar o Natal. Ele usa aqueles que transformaram 

o Natal numa mera festa da família, ou festa da solidariedade. Muitas crianças, hoje, associam o Natal a um velhinho de fato 

vermelho e barbas brancas, a brinquedos e a luzes num pinheiro enfeitado com bolas e fitas coloridas, mas nada sabem de Jesus. 

O mundo celebra o aniversário do nascimento de Jesus com grandes banquetes, trocando presentes entre si, e proíbem o aniver-

sariante de participar na sua festa de aniversário. Jesus nem sequer é lembrado nas suas festas de Natal. Todo aquele que exclui 

Jesus da sua celebração de Natal, está, tal como Herodes, a matar o Natal. 

 

 
 

Dia 13 de Dezembro 

Leitura do dia: Miqueias 5 

 
 

ONDE ENCONTRAR PAZ 
 

“Este será a nossa paz” Miqueias 5:5 
 

Num mundo em que os conflitos bélicos se multiplicam e em que os esforços dos homens para conseguirem a paz se revelam 

infrutíferos, muitos já perderam a esperança de que essa paz, algum dia, seja alcançada. Mas a ausência de paz não é só entre 

povos, é também no seio de muitas famílias, nos locais de trabalho, entre vizinhos e, principalmente, no coração de muita gente. 

Paz é muito mais que ausência de guerra. Paz é tranquilidade no coração do homem, é um bem-estar íntimo, resultante da 

ausência de ansiedade só possível aos que confiam e entregam a sua vida ao Senhor Jesus. Ele foi aquele que foi anunciado pelos 

profetas que seria o Príncipe da Paz, e seria a nossa paz. São dele as palavras que garantem a paz diferente da que é prometida 

pelo mundo. Só por Jesus e com Jesus se pode viver e transmitir aos outros a verdadeira paz. 

 

 
 

 

 

Dia 14 de Dezembro 

Leitura do dia: Zacarias 9 

 
 

NO REINO DO REI DIFERENTE 
 

“Eis aí te vem o teu Rei, justo e salvador, humilde” Zacarias 9:9 
 

As profecias acerca de Jesus, prediziam que Ele seria o Rei que perpetuaria o trono de Davi. Para os judeus, esse Rei teria de ser 

alguém que demonstrasse força e grandeza. Eles concebiam um rei justo para o seu povo, mas impiedoso e guerreiro para com 

os inimigos, alguém que os salvasse da opressão dos seus inimigos, mas não imaginavam como a humildade se podia conciliar 

com a grandeza e a autoridade. Quando Jesus cumpriu esta profecia, entrando em Jerusalém montado num jumentinho (Mateus 

21:5), Ele demonstrava, assim, como o seu reino era diferente de todos os reinos da Terra. No seu reino, o rei será servo, o 

humilde será engrandecido, a paz será a bandeira e o amor a arma de guerra, a batalha é espiritual e a vitória, eterna, a força será 

quebrantamento, a salvação é a própria vida e a coroa será de Glória, o Reino… o reino é o de Jesus, o Messias. Este reino não 

tem fronteiras pois está aberto para todos os que abrirem o seu coração para o Rei, Jesus. 
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Dia 15 de Dezembro 

Leitura do dia: Lucas 2: 1-20 

 
 

O MELHOR CORO DE NATAL 
 

“Apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas…” Lucas 

2: 13,14 
 

Logo que o anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus, uma multidão de anjos surge louvando a Deus e dizendo “Glória 

a Deus nas alturas”. Não deve haver palavras neste mundo que descrevam a grandiosidade daquele coro angelical. Os pastores 

de Belém foram uns privilegiados ao assistiram ao melhor concerto de Natal jamais realizado. O coro dos anjos revela a grandi-

osidade do acontecimento. Não era um nascimento qualquer, tratava-se da visita do Criador à sua criação. Foi uma amostra da 

Glória perdida e da beleza celestial que o Homem estava impedido de presenciar por causa do seu pecado. Era o anúncio da 

oportunidade agora concedida para voltarmos à sua Glória. 

O Natal, que mais uma vez nos preparamos para celebrar, só fará sentido se incluir o louvor e a exaltação de Deus. E, quando 

este louvor se torna diário, tornamos o Natal numa celebração que acontece todos os dias. 

 

 
 
 

Dia 16 de Dezembro 

Leitura: Mateus 2:1-12 

 
 

PRESENTE DE NATAL 
 

“E, prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas: ouro, incenso e mirra.” Mateus 2:11 
 

Vieram de longe, guiados por um propósito. Seu desejo era conhecer o Rei e seu propósito era adorá-lo. Depois de uma cami-

nhada longa e cansativa, encontraram o menino com sua mãe. Que tinham aqueles importantes homens para oferecer a Jesus? 

Mais do que o valor do ouro, do incenso, e da mirra, tinham um coração adorador. Chegaram e, reconhecendo que estavam diante 

do próprio Deus, se prostraram e adoraram. Grande é o exemplo destes homens para nós. Seu primeiro gesto foi prostrar-se 

diante de Jesus e adorá-lo, só depois abriram seus tesouros. A entrega de bens, dons e talentos a Jesus, sem que haja, primeiro, 

uma entrega do coração, arrependido e humilde, reconhecendo sua soberania sobre nossas vidas, não tem qualquer valor. Muita 

gente quer dar, fazer e mostrar seus bens, pensando que assim receberão o favor de Deus. O quebrantamento (prostrar) precede 

a adoração e a adoração precede o serviço. 

 

 

 

 
 

Dia 17 de Dezembro 

Leitura: Mateus 2 

 
 

UM PRESENTE DE NATAL PARA JESUS 
 

“E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas.” Mateus 2:11 
 

Do Oriente vieram uns magos, guiados por Deus, para adorar a Jesus. Quando chegaram junto de Jesus, eles se prostraram e o 

adoraram. Deus, o Pai, os conduziu até junto do Filho para que este fosse adorado. Esta viagem é a comprovação que Jesus é 

Deus e que é da vontade do Pai que ele seja adorado, tal como é afirmado em Hebreus 1:6 “E, novamente, ao introduzir o 

Primogénito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem.” 

A adoração dos magos não consistiu apenas num ritual religioso. Eles se prostraram diante de Jesus e entregaram-lhe suas ofertas, 

ofertas do seu tesouro. 

Reconhecer que Jesus é Deus, não é só cantar louvores num culto, ou ajoelhar quando oramos. Celebrar a divindade de Jesus e 

adorá-lo, é abrir o meu tesouro e ofertar-lhe o que tenho de mais precioso. A minha vida é o meu maior tesouro. Os meus dons 

e talentos, a minha vontade, o meu coração, o meu tempo e os meus sonhos, são algumas das riquezas que eu tenho nesse tesouro. 

Adorá-lo é abrir a minha vida e depositar tudo o que tenho e sou aos seus pés. Que oferta dás a Jesus neste Natal? 
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Dia 18 de Dezembro 

Leitura do dia: Romanos 12 

 
 

UM PRESENTE ADEQUADO 
 

“Oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.” Romanos 12:1 
 

Um rapazito estava um tanto perplexo com toda aquela troca de presentes na noite de Natal, pois tinham-lhe ensinado que o 

Natal era o aniversário de Jesus, o Salvador. Finalmente, ao fim de um longo tempo em silêncio, ele perguntou: “Mamã, quando 

é que vamos dar a Jesus o seu presente? Eu pensava que hoje era o seu Aniversário!” 

Não é estranho que a maior parte de nós ofereça presentes a toda a gente menos àquele cujo aniversário celebramos? Uma 

pergunta pertinente que podemos colocar a nós próprios é esta: O que é que vou oferecer a Jesus neste Natal? Se nunca confiaste 

n’Ele como teu Salvador, a coisa que Ele mais deseja de ti é um coração que crê. Se por intermédio da fé já conheces a Jesus, a 

coisa que Ele mais quer de ti é um coração que serve. 

 
 
 

Dia 19 de Dezembro 

Leitura do dia: Isaías 9 

 
 

MARAVILHOSO 
 

“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: 

Maravilhoso.”  Isaías 9:6 
 

Maravilhoso é aquilo que encerra em si espanto ou admiração pela sua grandiosidade ou espectacularidade; algo sobrenatural 

que nos fascina e toca de maneira inigualável. O menino nascido em Belém, há mais de 2000 anos, é na verdade, conhecido por 

três nomes que descrevem quão maravilhoso, ele é. 
 

Jesus, que significa “salvação de Deus” (Mateus1.21). Este nome fala-nos da maravilha do perdão dos nossos pecados, lem-

brando-nos que ele veio ao mundo para nos libertar da culpa dos nossos pecados. 
 

Cristo, que significa “Messias”, o enviado por Deus para se oferecer em sacrifício pela humanidade perdida, indo à cruz como 

prova do imensurável amor de Deus por nós, sofrendo o castigo que nos traz a paz, no meu e no teu lugar. (Isaías 53 e Romanos 

5:8)  
 

Emanuel, “Deus connosco”, aquele que apesar de ser Deus, se humilhou a ponto de se fazer homem, para demonstrar aos homens 

que apesar da Sua Grandeza e da Sua Glória, Ele está próximo e que jamais nos abandona, seja em que situação for. 

É por tudo isto, que Jesus recebeu um nome que é sobre todo o nome, um nome diante do qual todo o joelho se dobrará, confes-

sando que Ele é o Senhor. (Filipenses 2:9,10) A ele toda a Glória! 

 

 

 

 

Dia 20 de Dezembro 

Leitura do dia: Zacarias 9 

 
 

O REI HUMILDE 
 

“Eis aí te vem o teu Rei, justo e salvador, humilde” Zacarias 9:9 
 

As profecias acerca de Jesus, prediziam que Ele seria o Rei que perpetuaria o trono de Davi. Para os judeus, esse Rei teria de ser 

alguém que demonstrasse força e grandeza. Eles concebiam um rei justo e que os salvasse da opressão dos seus inimigos, mas 

não imaginavam como a humildade se podia conciliar com a grandeza e a autoridade. Quando Jesus cumpriu esta profecia, 

entrando em Jerusalém montado num jumentinho (Mateus 21:5), Ele demonstrava, assim, como o seu reino era diferente de 

todos os reinos da Terra. No seu reino, o rei será servo e o humilde será engrandecido, a paz será a bandeira. 
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Dia 21 de Dezembro 

Leitura do dia: Lucas 2:1-7 

 
 

EU NÃO MEREÇO ISTO 
 

“E deu à luz o seu filho primogénito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles 

na estalagem.” Lucas 2:7 
 

Ao pensarmos no lugar onde Jesus nasceu, se pudéssemos colocar o estábulo e a manjedoura a falar, poderíamos ouvi-los dizer, 

“não foi para isto que fui feito!”. Na verdade, aquele lugar cheirando a animais, sujo, nauseabundo e sem conforto não se 

destinava a servir de maternidade, muito menos de lugar para receber o Rei dos reis. No entanto, aquele foi o lugar que Deus 

escolheu para que o Salvador nascesse. Um lugar humilde e vil, usado para ficar na história da humanidade como o mais nobre 

e bonito lugar. 

Eu posso ser comparados ao lugar onde Jesus nasceu. Sou um vil pecador, sem honra ou nobreza, mas Deus escolhe as coisas 

que neste mundo nada são para realizar a sua grande obra e manifestar o seu grande amor. Posso, até, dizer que não mereço e é 

verdade, mas Ele quer-me usar e tornar grande pela sua Graça. Em vez de dizer “eu não mereço isto”, quero dizer “eis-me aqui, 

cumpra-se em mim a tua vontade”. 

 

 
 

 

Dia 22 de Dezembro 

Leitura do dia: Mateus 2:1-12 

 

 
 

O PRIMEIRO PRESENTE DOS MAGOS 
 

“E prostrando-se, o adoraram; e abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas: ouro, incenso e mirra.” Mateus 2:11 
 

Muito se fala, prega e escreve sobre os três presentes que os magos trouxeram a Jesus: ouro, incenso e mirra. No entanto esses 

presentes não teriam valor algum sem o quarto presente que eles ofereceram a Jesus, o quarto que foi o primeiro. Ao chegarem 

ao lugar onde Jesus estava, eles se prostraram e o adoraram, num gesto de reconhecimento da Soberania e Divindade de Jesus. 

A sua adoração foi o primeiro presente que entregaram, prostrar-se diante dele, o gesto de exaltação revelador de um coração 

humilde e submisso ao Rei. Sua adoração mostrou o seu coração, as oferendas tiradas dos baús apenas mostraram o tesouro que 

transportavam no coração: fé, amor e esperança no Messias. Deus tem mais prazer em corações humildes e contritos que se 

prostram diante dele, em obediência e submissão, e em verdadeira adoração, do que em sacrifícios e ofertas, entregues por 

corações materialistas, interessados mais em ser abençoados que abençoar. Antes de qualquer oferta que possas dar ao Senhor, 

o que Ele espera de ti é a tua adoração como primeiro presente. 

 

 

 
 

Dia 23 de Dezembro 

Leitura do dia: Lucas 2:8-20 

 

 
 

A VERDADEIRA ALEGRIA DO NATAL 
 

“Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria…” Lucas 2:10 
 

Muitos celebram o Natal, poucos celebram a verdadeira alegria do Natal. Para uns a alegria do Natal está na presença dos fami-

liares, esta alegria perde-se quando a família está separada. Outros se alegram porque a mesa está farta e o dinheiro para os 

presentes não faltou. Também esta alegria se vai quando não há comida ou dinheiro. Os anjos informaram os pastores da razão 

da alegria do natal: “na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor”. O nascimento de Jesus é a chegada 

do momento em que Deus cumpria a promessa de enviar o seu Filho para resgatar os perdidos e trazer luz ao povo que andava 

em trevas. Jesus é a verdadeira alegria do Natal, uma alegria que jamais se perde, pois é eterna como é eterno aquele que a dá. 

Se a alegria do natal estiver em comida, bebida, festas, família… então podes temer perdê-la, mas se for Jesus, o teu Natal será 

sempre alegre. 
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Dia 24 de Dezembro 

Leitura do dia: João 1: 1-14 

 

 
 

O MENINO JESUS, O PAI NATAL E DEUS 
 

“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.” João 1:14 
 

Quando eu era criança o Natal era o menino Jesus, frágil, pobrezinho, envolto em panos, tremendo de frio no meio das palhinhas 

da manjedoura. Este menino pobrezinho vinha de noite pela chaminé e depositava no meu sapato velho, e algumas vezes rôto, 

umas moedinhas, uns rebuçados e raramente um brinquedo. Afinal o menino Jesus era como eu, pobre. Sem me aperceber, o 

menino Jesus desapareceu e deu lugar a um simpático e divertido velho, gordo, de barbas brancas e vestido de vermelho, vindo 

não sei de onde, voando num grande trenó puxado por renas voadoras. Esta mudança não resultou em benefício para mim, pois 

também este descia pela chaminé, mas não melhorou em nada os presentes deixados no sapatinho. Um dia percebi que o Natal 

não era nem um frágil bebé, nem um velhinho de barbas. Natal era o próprio Deus tornando-se Homem, para me oferecer o mais 

valioso presente, a vida eterna. 

 
 
 

Dia 25 de Dezembro 

Leitura do dia: Miqueias 5 

 

 

COMO ALCANÇAR A PAZ DE CRISTO 
 

“Este será a nossa paz” Miqueias 5:5 
 

O capítulo 5 de Miqueias, profetiza o nascimento de Jesus e o seu reinado. O versículo 2 anuncia que o Messias nascerá em 

Belém de Judá. Ele será aquele que Isaías anunciava como Príncipe da Paz. Miqueias diz que Ele será a nossa paz. 

Num mundo em que os conflitos bélicos se multiplicam e em que os esforços dos homens para conseguirem a paz se revelam 

infrutíferos, muitos já perderam a esperança de que essa paz, algum dia, seja alcançada. Jamais a paz será alcançada sem Jesus, 

e os homens tentam alcançá-la, ignorando a pessoa de Jesus. Mas a paz é muito mais que ausência de guerra. Paz é tranquilidade 

no coração do homem. É um bem-estar íntimo, resultante da ausência de ansiedade só possível aos que confiam e entregam a 

sua vida ao Senhor pela fé. Esses gozam de verdadeira paz, esses transmitem, à sua volta, paz.  

 
 
 

Dia 26 de Dezembro 

Leitura do dia: Lucas 2: 8-20 

 
 

DESAFIADOS A SER BRILHANTES 
 

“E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus.” Lucas 2:20 
 

Belém era a terra de Davi, aquele que era pastor e guardava as ovelhas de seu pai, quando foi chamado para ser rei em Israel. 

Agora, muitos anos depois, nos mesmos campos onde o grande rei de Israel havia sido pastor, outros pastores são chamados, não 

para serem reis mas para conhecerem o Rei dos reis, o descendente do pastor Davi. E, ali estavam eles, diante do ungido do 

Senhor, recebendo a honra de serem os primeiros a saber que Jesus, o Salvador, o herdeiro do trono de Davi, havia chegado. 

Depois que encontraram Jesus, espalharam a notícia e contaram a toda a gente a mensagem que do céu tinham recebido. A alegria 

sentida e vivida não podia ser contida e por isso falaram, glorificaram e louvaram ao Senhor.  

Aquele que ouve o evangelho e encontra Jesus não consegue guardar, só para si, esta boa nova. Espontaneamente sairá da sua 

boca, Adoração, Louvor e Proclamação. 

 
 

Dia 27 de Dezembro 

Leitura do dia: Lucas 24:13-35 

 
 

DECEPCIONADOS COM JESUS 
 

“E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel…” Lucas 24:21 
 

Algumas pessoas ficam dececionadas com Deus. Por falta de compreensão das Escrituras, agarram-se a promessas que Deus 

nunca fez, deturpam outras que Deus fez para que se enquadrem na sua perspectiva e nos seus interesses terrenos e, quando as 

suas espectativas não se concretizam, ficam dececionadas com Deus. Duvidam da existência de Deus, do Seu Poder, do Seu 

amor e do Seu propósito para a sua vida. Os dois que caminhavam para Emaús, estavam a desistir da sua fé, do seu Mestre e não 

conseguiam mais ter esperança no futuro porque o seu sonho tinha morrido, tinha sido pregado numa cruz. Os seus preconceitos 

acerca de Jesus e as suas expectativas, tinham fechado seus olhos e suas mentes para que não vissem que Jesus caminhava com 

eles todo aquele tempo. Quantos de nós estamos desapontados com Deus, simplesmente, porque não estamos a vê-lo caminhar 

ao nosso lado, e não O estamos a ver porque nossos preconceitos o impedem. Abre os olhos e vê que ele tem estado sempre ao 

teu lado! 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/24/21
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Dia 28 de Dezembro 

Leitura do dia: Mateus 6: 25 – 34 

 
 

VIVENDO UM DIA DE CADA VEZ 
 

“Não vos inquieteis com o dia de amanhã…” Mateus 6: 34 
 

O tempo passa a correr e, sem darmos por isso, chegámos ao início de mais um ano. São mais 365 dias (ou talvez não, só Deus 

sabe) para viver. Se chegarmos ao fim teremos vivido mais 8760 horas, ou seja 525600 minutos. Nenhum de nós tem a conheci-

mento do que se irá passar nesse tempo todo. Provavelmente já teremos alguns planos, até já teremos algumas coisas agendadas 

para alguns desses dias mas certezas não temos nenhumas. 

As incertezas quanto ao futuro podem causar ansiedade, preocupação e até nos poderão fazer com que algum desse tempo seja 

consumido a pensar no que irá acontecer. A preocupação em relação ao dia de amanhã, faz-nos, muitas vezes, perder a concen-

tração no dia de hoje, impedindo-nos de realizar o que temos entre mãos no presente, e não resolve nada do que está para vir. Se 

é verdade que não devemos deixar para amanhã o que temos para fazer hoje, também é verdade que não nos devemos consumir 

hoje com o que só chegará amanhã. 

 

 

 

Dia 29 de Dezembro 

Leitura do dia: Mateus 4:12-25 

 
 

PRESOS ÀS REDES 
 

“Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram” Mateus 4:20 
 

Pedro e André eram irmãos. Toda a sua vida foram pescadores. Quando Jesus passou por eles, estavam pescando. Aquela não 

era apenas a sua actividade profissional, era toda a sua vida. O mesmo se aplica a Tiago e a João. Dois jovens que sempre 

estiveram ao lado do seu pai, gerindo um bom negócio pesqueiro. Quando Jesus passou por eles estavam reparando as redes. 

Preparavam o dia de amanhã, pois amanhã teriam que entrar nos seus barcos, enfrentar o mar e continuarem sua vida e seu 

negócio. Os quatro receberam um convite inesperado. Jesus os desafiava a mudarem de vida, a deixarem tudo: as redes, os 

barcos, os negócios, os planos, a família e tudo o que possuíam para O seguirem. Era, sem dúvida, uma mudança radical e o 

tempo de decisão era logo. Era preciso muita fé naquele que os chamava para tomarem logo uma decisão. Mas eles não hesitaram 

e de imediato deixaram tudo e o seguiram. Não ficaram presos às redes, nem aos barcos, nem ao pai ou à mãe; não perguntaram 

condições ou negociaram salário. Simplesmente, deixaram tudo e o seguiram. 

Não será que Jesus te está a chamar para o servir? Que redes te prendem? Que negócios te impedem? Que condições, impões ao 

Senhor? Todos somos chamados a seguir e a servir a Jesus, o que te impede de o fazer? 

 

 

 

Dia 30 de Dezembro 

Leitura do dia: Mateus 6:19-34 

 
 

COMO ENFRENTAR TEMPOS DIFÍCEIS 
 

“Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça” Mateus 6:33 
 

Em tempos difíceis como os que vivemos hoje, é natural que fiquemos preocupados com o futuro. A crise económica e financeira, 

o risco de se perder o emprego, a instabilidade social e muitos outros problemas da nossa sociedade, inquietam tanto crentes 

como descrentes. Os dias de hoje, apesar de serem diferentes, não são piores que os dias em que Jesus disse estas palavras. Da 

mesma maneira, a solução apresentada para aquele tempo é a mesma que se aplica aos nossos dias. 

O mundo e as coisas que o mundo oferece, não nos podem garantir paz nem segurança. Só Jesus nos pode dar o que precisamos 

e garantir sustento diário. É por isso que o melhor a fazer é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. 

Ele cuidará de nós! Pois, se com tanto carinho Ele cuida de uma ave ou de uma flor, muito mais cuidará de nós que fomos criados 

à sua imagem e por quem ele se entregou à morte, demonstrando, assim, o quanto Ele nos ama. 
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Dia 31 de Dezembro 

Leitura do dia: Lamentações de Jeremias 3:55-66 

 

 
 

NO FUNDO DO POÇO 
 

“Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome.” Lamentações 3:55 
 

Há momentos na nossa vida que nos dão a sensação de estarmos no fundo de um poço. Caimos numa profunda cova onde a luz 

é escassa e a saída parece impossivel. Problemas dificeis nos atiraram para lá, ou pecados instalados no nosso coração nos fizeram 

cair nesse buraco e, agora não sabemos o que fazer, não sabemos como sair. Estamos presos na lama, sujos e perdendo as forças. 

Estamos quase a desfalecer. 

É aí que invocar o nome do Senhor é a coisa mais certa a fazer. Não há lugar de onde o Senhor não nos possa resgatar, nem 

situação da qual não nos possa salvar.  

Podes estar no fundo de um poço, podes estar num labirinto, numa confusão ou em desespero. Estejas onde estiveres, clama a 

Ele e Ele se aproximará de ti, te dirá: Não temas! Estender-te-á a mão e te levantará e alegrará teu coração. 

 


