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Bem vinda!
ESTAMOS FELIZES que você decidiu juntar-se a nós neste estudo bíblico.

Antes de mais nada, saiba que nós oramos por você! Não é uma coincidência a sua participação 
neste estudo.

Nossa oração por você é simples: que você fique mais perto do nosso Senhor enquanto você 
mergulha na Sua Palavra todos os dias! Enquanto você desenvolve a disciplina de ler a Palavra de Deus 
diariamente, nossa oração é que você apaixone-se por Ele ainda mais.

Todos os dias, antes de você ler a passagem bíblica indicada, ore e peça a Deus que lhe ajude a 
entendê-la. Convide-o a falar com você. O trabalho dEle é falar com você, e o seu trabalho ouvi-lo e 
obedecê-lo. 

Separe tempo para ler os versículos várias vezes. Nós  aprendemos no livro de provérbios que se 
buscarmos, nós O encontraremos:

“Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, 
então você entenderá” Pv. 2:4-5 NVI

Estamos muito entusiasmadas em lhe oferecer diferentes recursos enquanto você participa do nosso 
estudo bíblico online: Quebrantadas e Redimidas

 - Livro de estudo

 - Plano de leitura

 - Posts semanais no blog (segundas, quartas e sexta-feiras)

 - Memorização de versículo semanal

 - Videos semanais 

 - Desafios semanais

 - Comunidade online: Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com

 - Hashtags: #LoveGodGreatly

Todas nós aqui no Amando Deus Grandemente mal podemos esperar você começar, e nós esperamos 
vê-la na linha de chegada. Persevere, prossiga e não desista! Termine o que você está começando hoje.

Nós estaremos aqui torcendo por você a cada passo. Nós estamos nessa juntas. Lute para levantar 
cedo, para deixar de lado o estresse do dia, para sentar a sós e gastar tempo na Palavra de Deus. Vamos 
ver o que Deus tem reservado para nós neste estudo. Venha conosco enquanto aprendemos a amar a 
Deus grandemente com nossas vidas!
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Copyright © 2017 by LoveGodGreatly.com

É concedida a permissão para imprimir e reproduzir este documento com a única finalidade 
de participar do estudo bíblico on-line Quebrantadas e Redimidas.

Por favor, não alterar este documento, de maneira nenhuma.



LoveGodGreatly.com 3 

  Nossa Comunidade p. 5
  SOAP diário p. 6
  SOAP Plano de Leitura p. 8
  Metas p. 9
  Introdução do estudo p. 10

 SEMANA 1 Desafio e Oração p. 12
  Escritura para Memorizar  p. 13
  Escritura p. 14
  SOAP diário p. 18
  Questões para reflexões p. 28
   Minha Resposta p. 29

 SEMANA 2 Desafio e Oração p. 30
  Escritura para Memorizar p. 31
  Escritura p. 32
  SOAP diário p. 36
  Perguntas para Reflexão p. 46
  Minha Resposta  p. 47

 SEMANA 3 Desafio e Oração p. 48 
  Escritura para Memorizar p. 49
  Escritura p. 50
  SOAP diário  p. 54
  Perguntas para Reflexão p. 64
  Minha Resposta  p. 65

 SEMANA 4 Desafio e Oração p. 66
  Escritura para Memorizar p. 67
  Escritura p. 68
  SOAP diário p. 70
  Perguntas para Reflexão p. 80
  Minha Resposta p. 81

 SEMANA 5 Desafio e Oração p. 82
  Escritura para Memorizar  p. 83
  Escritura p. 84
  SOAP diário p. 88
  Perguntas para Reflexão p. 98
  Minha Resposta p. 99

 SEMANA 6 Desafio e Oraçãoe p. 100
  Escritura para Memorizar p. 101
  Escritura p. 102
  SOAP diário p. 106
  Perguntas para Reflexão p. 116
  Minha Resposta p. 117

Índ
ice





LoveGodGreatly.com 5 

Nossa Comunidade
“AMANDO A DEUS GRANDEMENTE” (Love God Greatly) é uma linda comunidade de mulheres que usam 
das mais variadas plataformas que a tecnologia (mídias sociais) oferece para estar conectadas com a 
Palavra de Deus.

Nós começamos com um simples plano de leitura da Bíblia, mas não para por aí. 

Algumas se reúnem em suas casas e outras em igrejas locais, outras ficam conectadas online com 
outras mulheres em várias nações. Seja qual for o método, nosso foco é baseado no seguinte propósito…

Amar a Deus grandemente, com nossas vidas.

Hoje, com toda a facilidade que a tecnologia e as mídias sociais nos fornecem, a tendência é ficarmos 
isoladas, e, sozinhas fazermos alguns estudos bíblicos. Mas essa não é a intenção do “Amando a Deus 
grandemente “. Deus nos criou para vivermos em comunidade, com Ele e com todos os que nos 
rodeiam.

Nós precisamos uns dos outros, e a vida é melhor quando caminhamos juntos.

Que tal considerar a ideia de fazer com alguém este estudo bíblico? 

Todas nós temos em nossas vidas, mulheres que precisam de amizade, compromisso e desejam estar 
em um nível mais profundo na Palavra de Deus.  Tenha a certeza de que estaremos estudando direto ao 
seu lado - aprendendo com você, torcendo por você, desfrutando de uma doce comunhão e sorrindo de 
“orelha a orelha” vendo que Deus tem unido tantas mulheres - Intencionalmente conectando corações 
e mentes para a Sua glória.

É incrível - esta oportunidade que temos de crescer em Deus, mas também umas com as outras. 

Então, aqui está o desafio: chame sua mãe, sua irmã, sua avó, a amiga da escola, a vizinha, ou online, 
você pode fazer com uma amiga de outra cidade ou país.

Forme um grupo em sua igreja, em seu lugar de trabalho, ou até mesmo marcando um café com 
amigas. Utilize a beleza de se conectar para inspiração e compromisso e crie oportunidades para estar 
conhecendo outras amigas com o mesmo objetivo.

De braços e mãos dadas, vamos fazer isso … Juntas!
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O que é Soap
ESTAMOS ORGULHOSAS DE VOCÊ. 

Nós realmente queremos que você saiba disso.

Estamos orgulhosos de você, por fazer este compromisso de estar na Palavra de Deus…Para lê-la 
todos os dias e aplicá-la a sua VIDA - A preciosa vida que Deus deu de presente para VOCÊ. 

A cada novo estudo, oferecemos a você um diário que vai junto com os versos que vocês estão lendo. 
Este diário é projetado para ajudá-la a interagir com a Palavra de Deus e aprender a cavar mais fundo 
- Encorajando você a desacelerar e realmente refletir no que Deus quer falar para você naquele dia. 

Em “Amando a Deus grandemente”, nós usamos o método de estudo S.O.A.P (a palavra significa 
“sabão” em inglês, é um termo usado aqui para o acróstico que será formado, mostrando a importância 
de “lavar” examinando cada verso detalhadamente, fazendo a “limpeza”). Antes de começarmos, 
gostaríamos de explicar e compartilhar este método que você usará em seu tempo a sós com Deus.

O que é S.O.A.P?

É simplesmente para facilitar sua leitura. Mas quando você interage com este método intencionalmente 
REALMENTE refletindo, de repente as palavras começam a saltar fora da página. O SOAP diário 
permite você cavar mais fundo nas Escrituras e ver além do que ler simplesmente ler os versos. Nós 
encorajamos você a exercitar e praticar o método S.OA.P, através de nossos estudos bíblicos, e você vai 
perceber que sua compreensão em cada verso lido, será melhor! Você vai se surpreender. 

O que significa cada letra do S.O.A.P?

S-  S significa SEPARAR. Você irá escrever o verso indicado do dia. A medida que você escreve a 
própria escritura, irá ficar maravilhada como sua mente já vai absorvendo o que Deus quer revelar ao 
seu coração.

O- O significa OBSERVAÇÃO. O que você vê nos versos que está lendo? Quem é o público-alvo? 
Existe uma repetição de palavras? Que palavras se destacam para você?

A- A significa APLICAÇÃO. Isto é, quando a Palavra de Deus se torna pessoal. O que Deus está 
dizendo para mim hoje? Como posso aplicar o que eu acabei de ler a minha vida pessoal? Quais as 
mudanças que eu preciso fazer? 

P- E finalmente P, PERMANECER em oração.Ore a Palavra de Deus. Passe algum tempo agradecendo 
a Ele. Se Ele revelou algo para você durante este tempo em Sua Palavra, ore sobre isso. Se Ele revelou 
algum pecado que está em sua vida, confesse. E lembre-se, Ele te ama muito.
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EXAMPLO (como fazer o S.O.A.P): Leia: Colossenses 1:5-8

S- Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da 
verdade do evangelho, Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo; e já vai frutificando, 
como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade; Como 
aprendestes de Epafras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, O qual nos 
declarou também o vosso amor no Espírito.

O-

 - Quando você combina fé e amor, você tem esperança.

 - Temos que lembrar que a nossa esperança está no céu… que está por vir.

 - O evangelho é a Palavra da Verdade.

 - O evangelho sempre estará frutificando e crescendo, do primeiro até o último dia.

 - Só tinha uma pessoa para mudar toda a comunidade… Epafras.

A-  Deus usou apenas um homem, Epafras, para mudar uma cidade inteira! Isso me faz lembrar o 
nosso chamado, de falar sobre Jesus, pregar o evangelho, e Deus fará crescer e frutificar. Eu senti que 
este verso fala diretamente ao Amar a Deus grandemente (LGG-sigla em inglês do ministério) …” Que 
já chegou a vós, como também está em todo o mundo; e já vai frutificando, como também entre vós, 
desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade”. É tão maravilhoso quando a 
Palavra de Deus salta aos nossos olhos de maneira pessoal, falando diretamente a situação que estamos 
vivendo. Meu desejo apaixonado, é que todas as mulheres envolvidas neste estudo bíblico entendam a 
graça de Deus e tenham sede por Sua Palavra. Movida por esta citação em meu comentário bíblico: “ A 
Palavra de Deus, não é somente para nossa informação, mas principalmente, para nossa transformação”

P- Querido Senhor, por favor, me ajude a ser um “Epafras” - para falar aos outros sobre Você e deixar os 
resultados em suas amorosas mãos. Por favor, me ajude a compreender e aplicar a minha vida pessoal o 
que eu li hoje, tornando-me mais e mais parecida com você, a cada dia. Ajuda-me a viver uma vida que 
produz fruto da fé e do amor…ancorar minha esperança no céu, não nas coisas aqui da terra. Ajuda-me 
a lembrar que O MELHOR ainda está por vir!

_________________________

Lembre-se os ingredientes mais importantes deste método S.O.A.P, será a SUA interação com a Palavra 
de Deus e a APLICAÇÃO à sua vida.

Bem-aventurado o homem cujo “tem o seu prazer na lei do Senhor,  
e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o 

seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão,  
e tudo quanto fizer prosperará.” ~ Salmos 1:2-3
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Plano de leitura Soap
SEMANA 1 - Noemi - Perda/Solidão

 Ler: Rute 1 SOAP: Rute 1:20-21
 Ler: Salmos 119:25-32 SOAP: Salmos 119:28
 Ler: Salmos 34 SOAP: Salmos 34:17-18
 Ler: Apocalipse 21:1-6 SOAP: Apocalipse 21:4 
 Ler: Salmos 42 SOAP: Salmos 42:11

SEMANA 2 - Moisés – Medo e Fraqueza
 Ler: Êxodo 3:1-15 SOAP: Êxodo 3:11-14
 Ler: Êxodo 4:1-17 SOAP: Êxodo 4:10-13
 Ler: Deuteronômio 31:1-8 SOAP: Deuteronômio 31:7-8
 Ler: Isaías 40:28-31 SOAP: Isaías 40:28-31
  Ler: Isaías 41:9-10 SOAP: Isaías 41:10

SEMANA 3 - Sara- infertilidade 
 Ler: Gênesis 17:15-19; Genesis 18:9-15 SOAP: Gênesis 18:12-14a
 Ler: Salmos 55 SOAP: Salmos 55:22
 Ler: Salmos 73 SOAP: Salmos 73:25-26
 Ler: Salmos 119:68; Salmos 34:8-11 SOAP: Salmos 119:68; 
 Ler: 2 Coríntios 4:7-11 SOAP: 2 Coríntios 4:7-9

SEMANA 4 - Paulo- Zelo fora do lugar e Orgulho
 Ler: Gálatas1:11-14 SOAP: Gálatas1:14
 Ler: Gálatas 6:11-16 SOAP: Gálatas 6:14-15
 Ler: 1 Coríntios 1:26-31 SOAP: 1 Coríntios 1:30-31
 Ler: Tiago 4:6-10 SOAP: Tiago 4:6
 Ler: Tito 2:11-14 SOAP: Tito 2:14

SEMANA 5 – A mulher adúltera
 Ler: João 8:1-11 SOAP: João 8: 10-11
 Ler: Romanos 8:1-11 SOAP: Romanos 8:1-2
 Ler: Salmos 103 SOAP: Salmos 103:11-13
 Ler: Salmos27 SOAP: Salmos 27:7-8
 Ler: Tiago 4:1-4 SOAP: Tiago 4:4

SEMANA 6 - Jesus – Quebrantado e Ressuscitado
 Ler: Isaías 53 SOAP: Isaías  53:4-5
 Ler: Mateus 26:17-29 SOAP: Mateus 26:26-27
 Ler: João 19:16-30 SOAP: João19:28-30
 Ler: Hebreus 12:1-3 SOAP: Hebreus 12:3
 Ler: 1 Coríntios15:1-4 SOAP: 1 Coríntios 15:3,4

Segunda
Terça

Quarta
Quinta

Sexta
Dia para meditar

Segunda
Terça

Quarta
Quinta

Sexta
Dia para meditar

Segunda
Terça

Quarta
Quinta

Sexta
Dia para meditar

Segunda
Terça

Quarta
Quinta

Sexta
Dia para meditar

Segunda
Terça

Quarta
Quinta

Sexta
Dia para meditar

Segunda
Terça

Quarta
Quinta

Sexta
Dia para meditar
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Metas
NÓS ACREDITAMOS que é importante escrever seus Metas para cada sessão. Tire um tempo para escrever 
3 metas/alvos que você gostaria de alcançar nesta sessão à medida que você se aprofundar mais e mais 
na Palavra de Deus. Certifique-se de sempre observar o que você escreveu como alvo, e ver se seu 
coração está se inclinado para eles, a medida que vamos fazendo este estudo. Isso ajudará você manter 
o foco. VOCÊ PODE FAZER ISSO!!!

Meus alvos para esse estudo são: 

1.

2.

3.

Assinatura: ___________________________________________________________   

Data: ______________________
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Introdução
Quebrantamento

SIGNIFICA ESTAR danificado ou não funcionar mais como deveria. Você vê o quebrantamento nas 
doenças que devastam um corpo outrora são e energético. Você o vê também nas famílias onde os 
casamentos estão despedaçados. Você o vê nos relacionamentos que sofrem de feridas intencionais, ou 
até mesmo não intencionais. O quebrantamento é identificado nas lágrimas e morte, no sofrimento e 
mágoa, nas perdas e na decadência. Frequentemente resulta em raiva ou ganância, egoísmo ou solidão, 
ou até em desespero.

O quebrantamento está ao nosso redor. Não importa o quanto nós tentamos escapar dele, pois o 
carregamos dentro de nós.

E tudo isto por causa do pecado.

No livro de C. S. Lewis, O leão, a feiticeira e o guarda-roupas, uma feiticeira cruel transforma aqueles 
que a desagradam em estátuas de pedra. Suas vítimas estão vivas, mas nada podem fazer. Eles precisam 
ser salvos. Isto é o que o pecado fez aos nossos corações. Corações que antes batiam para o amor de 
Deus foram petrificados e já não podem amar verdadeiramente a Deus. O pecado separou o homem de 
Deus e uns dos outros. A diferença é que não foi uma feiticeira que fez isto. Nós o fizemos a nós mesmos.

Como um guarda de prisão, o pecado nos envolveu em cadeias e nos marcou com um selo de culpa 
que não podemos quebrar ou remover. O pecado é todo escuridão, abominação, imoralidade. Tudo na 
terra foi feito cativo desta maldição que destrói tudo que toca.

Através das Escrituras nós lemos histórias de pessoas quebrantadas. De Adão ao apóstolo Paulo, 
todos estavam sem esperanças. Mas a beleza da palavra de Deus é que não é apenas uma história de 
tragédia. Tecida ao longo da Bíblia também está a maior história de redenção.

Remido

TODAVIA, DEUS!

Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, 
deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões  

— pela graça vocês são salvos. 
Efésios 2:4,5

Em Deus sempre existem boas notícias. Ele não deixou a sua criação no pecado. Ele não 
ignorou o quebrantamento do seu povo.

Nas semanas que se seguirão veremos a bondade de Deus em não se esquecer de Sara durante seus 
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anos de infertilidade. Veremos Deus cuidar de Noemi enquanto ela lida com a perda e a solidão. Veja 
nosso grande Deus que deu coragem a Moisés, verdadeiro zelo a Paulo, e à mulher adúltera perdão e 
chance de uma nova vida.

Enquanto vemos a graça e bondade de Deus nestas histórias, elas são apenas ajudas temporárias. A 
questão de nosso quebrantamento vai além do nosso bem-estar físico e emocional. Todas as pessoas 
que iremos estudar - nós estamos incluídos nisso – tem corações e almas que precisam ser resgatados; 
de outra forma nosso quebrantamento nunca irá acabar. No trabalho de restauração divino nós 
experimentamos o amor, alegria, satisfação, e liberdade através de Jesus Cristo. Veremos que a resposta 
a todo quebrantamento, não importa qual seja, é o próprio Cristo.

Através de todo o Antigo Testamento vemos a promessa de Deus de que um Salvador está chegando 
– um Redentor cujo sacrifício quebraria a cadeia do pecado e cujo sangue derreteria o coração de pedra. 
Enquanto o quebrantamento – no sentido que conhecemos aqui na terra - não será parte da nossa 
realidade no céu, veremos a evidência do quebrantamento de Cristo para nós diariamente. Suas mãos, 
seus pés, e seu lado vão ter para sempre as cicatrizes daquela horrível morte que ele enfrentou por nós. 
A prova de nossa redenção estará para sempre na nossa frente, e nós nos regozijaremos!

Então pegue sua xícara de café, abra a sua Bíblia, e juntas vamos nos alegrar com os quebrantados 
e redimidos de Deus.
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Semana 1
Semana 1 Desafio (atenção: você encontrará o desafio em nosso blog, neste dia):

Objetivo da oração para esta semana: Sua Família

 Orando Agradecendo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta



“O Senhor está perto dos corações  
contritos e salva o espírito abatido. ” 

SALMOS 34:18
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Verso para Semana 1

SEmaNa 1

NOEMI- PERDA/SOLIDÃO

SEGUNDA
RUTE 1

Na época dos juízes houve fome na terra. Um 
homem de Belém de Judá, com a mulher e 
os dois filhos, foi viver por algum tempo nas 
terras de Moabe.

O homem chamava-se Elimeleque, sua 
mulher Noemi e seus dois filhos Malom e 
Quiliom. Eram efrateus de Belém de Judá. 
Chegaram a Moabe, e lá ficaram.

Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela 
ficou sozinha, com seus dois filhos.

Eles se casaram com mulheres moabitas, uma 
chamada Orfa e a outra Rute. Depois de 
terem morado lá por quase dez anos,

morreram também Malom e Quiliom, e 
Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e o 
seu marido.

Quando Noemi soube em Moabe que o 
Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-
lhe alimento, decidiu voltar com suas duas 
noras para a sua terra.

Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar 
onde tinha morado. Enquanto voltavam para 
a terra de Judá,

Noemi disse às duas noras: “Vão! Voltem 
para a casa de suas mães! Que o Senhor seja 
leal com vocês, como vocês foram leais com 
os falecidos e comigo.

O Senhor conceda que cada uma de vocês 
encontre segurança no lar doutro marido”. 
Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas 
começaram a chorar bem alto

e lhe disseram: “Não! Voltaremos com você 
para junto de seu povo! “

Disse, porém, Noemi: “Voltem, minhas 
filhas! Por que viriam comigo? Poderia 
eu ainda ter filhos, que viessem a ser seus 
maridos?

Voltem, minhas filhas! Vão! Estou velha 
demais para ter outro marido. E mesmo que 
eu pensasse que ainda há esperança para 
mim — ainda que eu me casasse esta noite e 
depois desse à luz filhos,

iriam vocês esperar até que eles crescessem? 
Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito 
nenhum minhas filhas! Para mim é mais 
amargo do que para vocês, pois a mão do 
Senhor voltou-se contra mim! “

Elas então começaram a choram bem alto 
de novo. Depois Orfa deu um beijo de 
despedida em sua sogra, mas Rute ficou com 
ela.

Então Noemi a aconselhou: “Veja, sua 
concunhada está voltando para o seu povo e 
para o seu deus. Volte com ela! “

Rute, porém, respondeu: “Não insistas 
comigo que te deixe e não mais a 
acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares 
ficarei! O teu povo será o meu povo e o teu 
Deus será o meu Deus!

Onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. 
Que o Senhor me castigue com todo o rigor, 
se outra coisa que não a morte me separar de 
ti! “

Quando Noemi viu que Rute estava de fato 
decidida a acompanhá-la, não insistiu mais.
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Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali 
chegando, todo o povoado ficou alvoroçado 
por causa delas. “Será que é Noemi? “, 
perguntavam as mulheres.

Mas ela respondeu: “Não me chamem 
Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-
poderoso tornou minha vida muito amarga!

De mãos cheias eu parti; mas de mãos vazias 
o Senhor me trouxe de volta. Por que me 
chamam Noemi? O Senhor colocou-se 
contra mim! O Todo-poderoso me trouxe 
desgraça! “

Foi assim que Noemi voltou das terras de 
Moabe, com sua nora Rute, a moabita. Elas 
chegaram a Belém no início da colheita da 
cevada.

TERÇA
SaLmOS 119:25-32

Agora estou prostrado no pó; preserva a 
minha vida conforme a tua promessa.

A ti relatei os meus caminhos e tu me 
respondeste; ensina-me os teus decretos.

Faze-me discernir o propósito dos teus 
preceitos, então meditarei nas tuas 
maravilhas.

A minha alma se consome de tristeza; 
fortalece-me conforme a tua promessa.

Desvia-me dos caminhos enganosos; por tua 
graça, ensina-me a tua lei.

Escolhi o caminho da fidelidade; decidi 
seguir as tuas ordenanças.

Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor; 
não permitas que eu fique decepcionado.

Corro pelo caminho que os teus 
mandamentos apontam, pois me deste maior 
entendimento.

QUARTA
SaLmOS 34

Bendirei o Senhor o tempo todo! Os meus 
lábios sempre o louvarão.

Minha alma se gloriará no Senhor; ouçam os 
oprimidos e se alegrem.

Proclamem a grandeza do Senhor comigo; 
juntos exaltemos o seu nome.

Busquei o Senhor, e ele me respondeu; 
livrou-me de todos os meus temores.

Os que olham para ele estão radiantes 
de alegria; seus rostos jamais mostrarão 
decepção.

Este pobre homem clamou, e o Senhor 
o ouviu; e o libertou de todas as suas 
tribulações.

O anjo do Senhor é sentinela ao redor 
daqueles que o temem, e os livra.

Provem, e vejam como o Senhor é bom. 
Como é feliz o homem que nele se refugia!

Temam o Senhor, vocês que são os seus 
santos, pois nada falta aos que o temem.

Os leões podem passar necessidade e fome, 
mas os que buscam o Senhor de nada têm 
falta.

Venham, meus filhos, ouçam-me; eu lhes 
ensinarei o temor do Senhor.

Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver 
dias felizes?

Guarde a sua língua do mal e os seus lábios 
da falsidade.

Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz 
com perseverança.

Os olhos do Senhor voltam-se para os justos 
e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito 
de socorro;
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o rosto do Senhor volta-se contra os que 
praticam o mal, para apagar da terra a 
memória deles.

Os justos clamam, o Senhor os ouve e os 
livra de todas as suas tribulações.

O Senhor está perto dos que têm o coração 
quebrantado e salva os de espírito abatido.

O justo passa por muitas adversidades, mas o 
Senhor o livra de todas;

protege todos os seus ossos; nenhum deles 
será quebrado.

A desgraça matará os ímpios; os que odeiam 
o justo serão condenados.

O Senhor redime a vida dos seus servos; 
ninguém que nele se refugia será condenado.

QUINTA
aPOCaLIPSE 21:1-6 

Então vi um novo céu e uma nova terra, pois 
o primeiro céu e a primeira terra tinham 
passado; e o mar já não existia.

Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que 
descia do céu, da parte de Deus, preparada 
como uma noiva adornada para o seu 
marido.

Ouvi uma forte voz que vinha do trono e 
dizia: “Agora o tabernáculo de Deus está 
com os homens, com os quais ele viverá. Eles 
serão os seus povos; o próprio Deus estará 
com eles e será o seu Deus.

Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. 
Não haverá mais morte, nem tristeza, nem 
choro, nem dor, pois a antiga ordem já 
passou”.

Aquele que estava assentado no trono disse: 
“Estou fazendo novas todas as coisas! “ E 
acrescentou: “Escreva isto, pois estas palavras 

são verdadeiras e dignas de confiança”.

Disse-me ainda: “Está feito. Eu sou o Alfa e 
o Ômega, o Princípio e o Fim. A quem tiver 
sede, darei de beber gratuitamente da fonte 
da água da vida.

SEXTA
SaLmOS 42

Como a corça anseia por águas correntes, a 
minha alma anseia por ti, ó Deus.
2 A minha alma tem sede de Deus, do Deus 
vivo. Quando poderei entrar para apresentar-
me a Deus?
3 Minhas lágrimas têm sido o meu alimento 
de dia e de noite, pois me perguntam o 
tempo todo: “Onde está o seu Deus? “
4 Quando me lembro destas coisas choro 
angustiado. Pois eu costumava ir com a 
multidão, conduzindo a procissão à casa de 
Deus, com cantos de alegria e de ação de 
graças entre a multidão que festejava.
5 Por que você está assim tão triste, ó minha 
alma? Por que está assim tão perturbada 
dentro de mim? Ponha a sua esperança em 
Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu 
Salvador e
6 o meu Deus. A minha alma está 
profundamente triste; por isso de ti me 
lembro desde a terra do Jordão, das alturas 
do Hermom, desde o monte Mizar.
7 Abismo chama abismo ao rugir das tuas 
cachoeiras; todas as tuas ondas e vagalhões se 
abateram sobre mim.
8 Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de 
dia; de noite esteja comigo a sua canção. É a 
minha oração ao Deus que me dá vida.
9 Direi a Deus, minha Rocha: “Por que 
te esqueceste de mim? Por que devo sair 
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vagueando e pranteando, oprimido pelo 
inimigo? “
10 Até os meus ossos sofrem agonia mortal 
quando os meus adversários zombam de 
mim, perguntando-me o tempo todo: “Onde 
está o seu Deus? “
11 Por que você está assim tão triste, ó minha 
alma? Por que está assim tão perturbada 
dentro de mim? Ponha a sua esperança em 
Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu 
Salvador e o meu Deus.



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 1

Rute 1
Rute 1:20-21

Segunda



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 19

- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 1

Segunda



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 1

Salmos 119:25-32
Salmos 119:28

Terça



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 21SEmaNa 1

Terça



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 1

Salmos 34
Salmos 34:17-18

Quarta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 23

- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 1

Quarta



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 1

Apocalipse 21:1-6
Apocalipse 21:4 

Quinta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 25SEmaNa 1

Quinta



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 1

Salmos 42
Salmos 42:11

Sexta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 27

- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 1

Sexta
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1- O que significa o nome “Mara” e porque Noemi queria que a chamassem assim?

2- De acordo com o Salmo 119, onde poderemos encontrar força quando nos sentimos esgotadas? 
Sabendo isto, qual deveria ser nossa prioridade?

3- O que significa saber que O Senhor nos ouve?

4- Leia Apocalipse 21:4. Comente sobre essa esperança futura, e o que representa em nossas vidas nos 
dias de hoje em meio a tanta gente sentindo-se só?

5- Que verdades sobre o caráter de Deus podem nos trazer conforto durante tempos de perda?

Perguntas para Reflexão
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Minha Resposta
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Semana 2
Semana 2 Desafio (atenção: você encontrará o desafio em nosso blog, neste dia):

Objetivo da oração para esta semana: Seu país

 Orando Agradecendo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta



“É o Senhor quem vai à tua frente.  
Ele estará com você,  

Ele não te deixará ou te esquecerá.  
Não tenha medo e não desanime. ” 

DEUTERONÔMIO 31:8
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Verso para Semana 2

SEmaNa 2

MOISÉS- MEDO/FRAQUEZA

SEGUNDA
ÊXODO 3:1-15

Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro 
Jetro, que era sacerdote de Midiã. Um dia 
levou o rebanho para o outro lado do deserto 
e chegou a Horebe, o monte de Deus.

Ali o Anjo do Senhor lhe apareceu numa 
chama de fogo que saía do meio de uma 
sarça. Moisés viu que, embora a sarça 
estivesse em chamas, esta não era consumida 
pelo fogo.

“Que impressionante! “, pensou. “Por que a 
sarça não se queima? Vou ver isso de perto. “

O Senhor viu que ele se aproximava para 
observar. E então, do meio da sarça Deus o 
chamou: “Moisés, Moisés! “ “Eis-me aqui”, 
respondeu ele.

Então disse Deus: “Não se aproxime. Tire as 
sandálias dos pés, pois o lugar em que você 
está é terra santa”.

Disse ainda: “Eu sou o Deus de seu pai, o 
Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus 
de Jacó”. Então Moisés cobriu o rosto, pois 
teve medo de olhar para Deus.

Disse o Senhor: “De fato tenho visto a 
opressão sobre o meu povo no Egito, e 
também tenho escutado o seu clamor, por 
causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão 
sofrendo.

Por isso desci para livrá-lo das mãos dos 
egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa 
e vasta, onde manam leite e mel: a terra dos 
cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos 

ferezeus, dos heveus e dos jebuseus.

Pois agora o clamor dos israelitas chegou 
a mim, e tenho visto como os egípcios os 
oprimem.

Vá, pois, agora; eu o envio ao faraó para tirar 
do Egito o meu povo, os israelitas”.

Moisés, porém, respondeu a Deus: “Quem 
sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os 
israelitas do Egito? “

Deus afirmou: “Eu estarei com você. Esta é 
a prova de que sou eu quem o envia: quando 
você tirar o povo do Egito, vocês prestarão 
culto a Deus neste monte”.

Moisés perguntou: “Quando eu chegar 
diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos 
seus antepassados me enviou a vocês, e eles 
me perguntarem: ‘Qual é o nome dele? ’ Que 
lhes direi? “

Disse Deus a Moisés: “Eu Sou o que Sou. É 
isto que você dirá aos israelitas: Eu Sou me 
enviou a vocês”.

Disse também Deus a Moisés: “Diga 
aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus 
antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de 
Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. 
Esse é o meu nome para sempre, nome pelo 
qual serei lembrado de geração em geração.

TERÇA
ÊXODO 4:1-17

Moisés respondeu: “E se eles não acreditarem 
em mim nem quiserem me ouvir e disserem: 
‘O Senhor não lhe apareceu’? “
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Então o Senhor lhe perguntou: “Que é isso 
em sua mão? “ “Uma vara”, respondeu ele.

Disse o Senhor: “Jogue-a ao chão”. Moisés 
jogou-a, e ela se transformou numa serpente. 
Moisés fugiu dela,

mas o Senhor lhe disse: “Estenda a mão e 
pegue-a pela cauda”. Moisés estendeu a mão, 
pegou a serpente e esta se transformou numa 
vara em sua mão.

E disse o Senhor: “Isso é para que eles 
acreditem que o Deus dos seus antepassados, 
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus 
de Jacó, apareceu a você”.

Disse-lhe mais o Senhor: “Coloque a mão no 
peito”. Moisés obedeceu e, quando a retirou, 
ela estava leprosa; parecia neve.

Ordenou-lhe depois: “Agora, coloque de 
novo a mão no peito”. Moisés tornou a pôr 
a mão no peito e, quando a tirou, ela estava 
novamente como o restante da sua pele.

Prosseguiu o Senhor: “Se eles não 
acreditarem em você nem derem atenção ao 
primeiro sinal miraculoso, acreditarão no 
segundo.

E se ainda assim não acreditarem nestes dois 
sinais nem lhe derem ouvidos, tire um pouco 
de água do Nilo e derrame-a em terra seca. 
Quando você derramar essa água em terra 
seca ela se transformará em sangue”.

Disse, porém, Moisés ao Senhor: “Ó Senhor! 
Nunca tive facilidade para falar, nem no 
passado nem agora que falaste a teu servo. 
Não consigo falar bem! “

Disse-lhe o Senhor: “Quem deu boca ao 
homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem 
lhe concede vista ou o torna cego? Não sou 
eu, o Senhor?

Agora, pois, vá; eu estarei com você, 
ensinando-lhe o que dizer”.

Respondeu-lhe, porém, Moisés: “Ah Senhor! 
Peço-te que envies outra pessoa”.

Então o Senhor se irou com Moisés e lhe 
disse: “Você não tem o seu irmão Arão, o 
levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está 
vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo.

Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve 
dizer; eu estarei com vocês quando falarem, e 
lhes direi o que fazer.

Assim como Deus fala ao profeta, você falará 
a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante 
do povo.

E leve na mão esta vara; com ela você fará os 
sinais miraculosos”.

QUARTA
DEUTERONÔmIO 31:1-8 

Moisés disse ainda estas palavras a todo o 
Israel:

“Estou com cento e vinte anos de idade e já 
não sou capaz de liderá-los. O Senhor me 
disse: ‘Você não atravessará o Jordão’.

O Senhor, o seu Deus, o atravessará 
pessoalmente à frente de vocês. Ele 
destruirá estas nações perante vocês, e vocês 
tomarão posse da terra delas. Josué também 
atravessará à frente de vocês, conforme o 
Senhor disse.

E o Senhor fará com eles como fez com 
Seom e Ogue, os reis dos amorreus, os quais 
destruiu juntamente com a sua terra.

O Senhor os entregará a vocês, e vocês 
deverão fazer com eles tudo o que lhes 
ordenei.

Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo 
nem fiquem apavorados por causa deles, pois 
o Senhor, o seu Deus, vai com vocês; nunca 
os deixará, nunca os abandonará”.
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Então Moisés convocou Josué e lhe disse 
na presença de todo o Israel: “Seja forte 
e corajoso, pois você irá com este povo 
para a terra que o Senhor jurou aos seus 
antepassados que lhes daria, e você a repartirá 
entre eles como herança.

O próprio Senhor irá à sua frente e estará 
com você; ele nunca o deixará, nunca o 
abandonará. Não tenha medo! Não se 
desanime! “

QUINTA
ISaÍaS 40:28-31

Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? 
O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda 
a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua 
sabedoria é insondável.

Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao 
que está sem forças.

Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os 
moços tropeçam e caem;

mas aqueles que esperam no Senhor renovam 
as suas forças. Voam bem alto como águias; 
correm e não ficam exaustos, andam e não se 
cansam.

SEXTA
ISaÍaS 41:9-10

eu os tirei dos confins da terra, de seus 
recantos mais distantes eu os chamei. Eu 
disse: “Você é meu servo”; eu o escolhi e não 
o rejeitei.

Por isso não tema, pois estou com você; 
não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o 
fortalecerei e o ajudarei; Eu o segurarei com a 
minha mão direita vitoriosa.
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Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 2

Êxodo 3:1-15
Êxodo 3:11-14

Segunda



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 37

- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 2

Segunda



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 2

Êxodo 4:1-17
Êxodo 4:10-13

Terça



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 39SEmaNa 2

Terça



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 2

Deuteronômio 31:1-8
Deuteronômio 31:7-8

Quarta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.
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- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 2

Quarta



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 2

Isaías 40:28-31
Isaías 40:28-31

Quinta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 43SEmaNa 2

Quinta



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.

44 LoveGodGreatly.com

LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 2

Isaías 41:9-10
Isaías 41:10

Sexta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 45

- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 2

Sexta
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1- Quais foram as fraquezas de Moisés que lhe impediram de obedecer a Deus? Que fraquezas você tem 
que a impedem de obedecer a Deus?

2- Onde Moisés deve encontrar sua ousadia?

3- Em Deuteronômio 31 Moisés diz a Josué que seja corajoso porque “O Senhor irá adiante de você”. 
Como esse conhecimento produz coragem?

4- De acordo com Isaías 40, como nossa força se renova?

5- O medo nos impede de fazer o que Deus nos chama a fazer. Pense nas verdades em Isaías 41 e escreva 
como elas a ajudam a superar o medo:
- Deus está com você -

- Ele é seu Deus -

- Ele irá ajudá-lo -

- Ele vos sustentará com a Sua mão justa –

Perguntas para Reflexão
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Minha Resposta
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Semana 3
Semana 3 Desafio (atenção: você encontrará o desafio em nosso blog, neste dia):

Objetivo da oração para esta semana: Seus Amigos

 Orando Agradecendo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta



“Mas temos esse tesouro em vasos  
de barro para que o poder seja  

de Deus e não de nós. ” 
2 CORÍNTIOS 4:7
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Verso para Semana 3

SEmaNa 3

SARA: INFERTILIDADE

SEGUNDA
GÊNESIS 17:15-19

Disse também Deus a Abraão: “De agora em 
diante sua mulher já não se chamará Sarai; 
seu nome será Sara.

Eu a abençoarei e também por meio dela 
darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e 
dela procederão nações e reis de povos”.

Abraão prostrou-se, rosto em terra; riu-se 
e disse a si mesmo: “Poderá um homem de 
cem anos de idade gerar filhos? Poderá Sara 
dar à luz aos noventa anos? “

E Abraão disse a Deus: “Permite que Ismael 
seja o meu herdeiro! “

Então Deus respondeu: “Na verdade Sara, 
sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe 
chamará Isaque. Com ele estabelecerei a 
minha aliança, que será aliança eterna para os 
seus futuros descendentes.

GÊNESIS 18:9-15
“Onde está Sara, sua mulher? “, 
perguntaram. “Ali na tenda”, respondeu ele.

Então disse o Senhor: “Voltarei a você na 
primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho”. 
Sara escutava à entrada da tenda, atrás dele.

Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem 
avançada, e Sara já tinha passado da idade de 
ter filhos.

Por isso riu consigo mesma, quando pensou: 
“Depois de já estar velha e meu senhor já 
idoso, ainda terei esse prazer? “

Mas o Senhor disse a Abraão: “Por que Sara 

riu e disse: ‘Poderei realmente dar à luz, 
agora que sou idosa? ’

Existe alguma coisa impossível para o 
Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara 
terá um filho”.

Sara teve medo, e por isso mentiu: “Eu não 
ri”. Mas ele disse: “Não negue, você riu”.

TERÇA
SaLmOS 55

Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a 
minha súplica;

ouve-me e responde-me! Os meus 
pensamentos me perturbam, e estou 
atordoado

diante do barulho do inimigo, diante da 
gritaria dos ímpios; pois aumentam o meu 
sofrimento e, irados, mostram seu rancor.

O meu coração está acelerado; os pavores da 
morte me assaltam.

Temor e tremor me dominam; o medo 
tomou conta de mim.

Então eu disse: “Quem dera eu tivesse asas 
como a pomba; voaria até encontrar repouso!

Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto 
eu teria o meu abrigo. Pausa

Eu me apressaria em achar refúgio longe do 
vendaval e da tempestade”.

Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua 
deles, pois vejo violência e brigas na cidade.

Dia e noite eles rondam por seus muros; nela 
permeiam o crime e a maldade.
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A destruição impera na cidade; a opressão e a 
fraude jamais deixam suas ruas.

Se um inimigo me insultasse, eu poderia 
suportar; se um adversário se levantasse 
contra mim, eu poderia defender-me;

mas logo você, meu colega, meu 
companheiro, meu amigo chegado,

você, com quem eu partilhava agradável 
comunhão enquanto íamos com a multidão 
festiva para a casa de Deus!

Que a morte apanhe os meus inimigos de 
surpresa! Desçam eles vivos para a sepultura, 
pois entre eles o mal acha guarida.

Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me 
salvará.

À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro 
angustiado, e ele ouve a minha voz.

Ele me guarda ileso na batalha, ainda que 
muitos estejam contra mim.

Deus, que reina desde a eternidade, me 
ouvirá e os castigará. Pausa Pois jamais 
mudam sua conduta e não têm temor de 
Deus.

Aquele homem se voltou contra os seus 
aliados, violando o seu acordo.

Macia como manteiga é a sua fala, mas a 
guerra está no seu coração; suas palavras são 
mais suaves que o óleo, mas são afiadas como 
punhais.

Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele 
o susterá; jamais permitirá que o justo venha 
a cair.

Mas tu, ó Deus, farás descer à cova da 
destruição aqueles assassinos e traidores, os 
quais não viverão a metade dos seus dias. 
Quanto a mim, porém, confio em ti.

QUARTA

SaLmOS 73
Certamente Deus é bom para Israel, para os 
puros de coração.

Quanto a mim, os meus pés quase 
tropeçaram; por pouco não escorreguei.

Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a 
prosperidade desses ímpios.

Eles não passam por sofrimento e têm o 
corpo saudável e forte.

Estão livres dos fardos de todos; não são 
atingidos por doenças como os outros 
homens.

Por isso o orgulho lhes serve de colar, e se 
vestem de violência.

Do seu íntimo brota a maldade; da sua 
mente transbordam maquinações.

Eles zombam e falam com más intenções; em 
sua arrogância ameaçam com opressão.

Com a boca arrogam a si os céus, e com a 
língua se apossam da terra.

Por isso o seu povo se volta para eles e bebem 
suas palavras até saciar-se.

Eles dizem: “Como saberá Deus? Terá 
conhecimento o Altíssimo? “

Assim são os ímpios; sempre despreocupados, 
aumentam suas riquezas.

Certamente foi-me inútil manter puro o 
coração e lavar as mãos na inocência,

pois o dia inteiro sou afligido, e todas as 
manhãs sou castigado.

Se eu tivesse dito “falarei com eles”, teria 
traído os teus filhos.

Quando tentei entender tudo isso, achei 
muito difícil para mim,

até que entrei no santuário de Deus, e então 
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compreendi o destino dos ímpios.

Certamente os pões em terreno escorregadio 
e os fazes cair na ruína.

Como são destruídos de repente, 
completamente tomados de pavor!

São como um sonho que se vai quando a 
gente acorda; quando te levantares, Senhor, 
tu os farás desaparecer.

Quando o meu coração estava amargurado e 
no íntimo eu sentia inveja,

agi como insensato e ignorante; minha 
atitude para contigo era a de um animal 
irracional.

Contudo, sempre estou contigo; tomas a 
minha mão direita e me susténs.

Tu me diriges com o teu conselho, e depois 
me receberás com honras.

A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra, 
nada mais desejo além de estar junto a ti.

O meu corpo e o meu coração poderão 
fraquejar, mas Deus é a força do meu coração 
e a minha herança para sempre.

Os que te abandonam sem dúvida perecerão; 
tu destróis todos os infiéis.

Mas, para mim, bom é estar perto de Deus; 
fiz do Soberano Senhor o meu refúgio; 
proclamarei todos os teus feitos.

QUINTA
SaLmOS 119:68

Tu és bom, e o que fazes é bom; ensina-me 
os teus decretos.

SaLmOS 34:8-11
Provem, e vejam como o Senhor é bom. 
Como é feliz o homem que nele se refugia!

Temam o Senhor, vocês que são os seus 

santos, pois nada falta aos que o temem.

Os leões podem passar necessidade e fome, 
mas os que buscam o Senhor de nada têm 
falta.

Venham, meus filhos, ouçam-me; eu lhes 
ensinarei o temor do Senhor.

SEXTA
2 CORÍNTIOS 4:7-11

Mas temos esse tesouro em vasos de barro, 
para mostrar que este poder que a tudo 
excede provém de Deus, e não de nós.

De todos os lados somos pressionados, mas 
não desanimados; ficamos perplexos, mas 
não desesperados;

somos perseguidos, mas não abandonados; 
abatidos, mas não destruídos.

Trazemos sempre em nosso corpo o morrer 
de Jesus, para que a vida de Jesus também 
seja revelada em nosso corpo.

Pois nós, que estamos vivos, somos sempre 
entregues à morte por amor a Jesus, para que 
a sua vida também se manifeste em nosso 
corpo mortal.
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Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 3

Gênesis 17:15-19; Genesis 18:9-15
Gênesis 18:12-14a

Segunda



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 55

- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 3

Segunda



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 3

Salmos 55
Salmos 55:22

Terça



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.
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Terça



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 3

Salmos 73
Salmos 73:25-26

Quarta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.
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- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 3

Quarta



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 3

Salmos 119:68; Salmos 34:8-11
Salmos 119:68; 

Quinta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.
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Quinta



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.

62 LoveGodGreatly.com

LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 3

2 Coríntios 4:7-11
2 Coríntios 4:7-9

Sexta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 63

- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 3

Sexta
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1- Porque Sara riu?

2- Que fardos pesados você tem “lançando sobre o Senhor”?

3- O que significa que Deus é o suficiente?

4-  O que significa: “Deus é bom”, e como isso se aplica aos que lutam com infertilidade?

5- Este mundo está muito quebrado. Nós, muitas vezes estamos quebradas. Como  somos capazes de 
suportar esse peso sem sermos esmagadas, ou levadas ao desespero?

Perguntas para Reflexão
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Minha Resposta
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Semana 4
Semana 4 Desafio (atenção: você encontrará o desafio em nosso blog, neste dia):

Objetivo da oração para esta semana: Sua igreja

 Orando Agradecendo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta



“Como está escrito: Se alguém se orgulhar, 
orgulhe-se no Senhor. ”

1 CORÍNTIOS 1:31
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Verso para Semana 4

SEmaNa 4

PAULO: ZELO FORA DO LUGAR E ORGULHO

SEGUNDA
GÁLaTaS 1:11-14

Irmãos, quero que saibam que o evangelho 
por mim anunciado não é de origem 
humana.

Não o recebi de pessoa alguma nem me foi 
ele ensinado; pelo contrário, eu o recebi de 
Jesus Cristo por revelação.

Vocês ouviram qual foi o meu procedimento 
no judaísmo, como perseguia com violência a 
igreja de Deus, procurando destruí-la.

No judaísmo, eu superava a maioria dos 
judeus da minha idade, e era extremamente 
zeloso das tradições dos meus antepassados.

TERÇA
GÁLaTaS 6:11-16

Vejam com que letras grandes estou lhes 
escrevendo de próprio punho!

Os que desejam causar boa impressão 
exteriormente, tentando obrigá-los a se 
circuncidarem, agem desse modo apenas para 
não serem perseguidos por causa da cruz de 
Cristo.

Nem mesmo os que são circuncidados 
cumprem a lei; querem, no entanto, que 
vocês sejam circuncidados a fim de se 
gloriarem no corpo de vocês.

Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a 
não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, 
por meio da qual o mundo foi crucificado 
para mim, e eu para o mundo.

De nada vale ser circuncidado ou não. O que 
importa é ser uma nova criação.

Paz e misericórdia estejam sobre todos os que 
andam conforme essa regra, e também sobre 
o Israel de Deus.

QUARTA
1 CORÍNTIOS 1:26-31

Irmãos, pensem no que vocês eram quando 
foram chamados. Poucos eram sábios 
segundo os padrões humanos; poucos 
eram poderosos; poucos eram de nobre 
nascimento.

Mas Deus escolheu as coisas loucas do 
mundo para envergonhar os sábios, e 
escolheu as coisas fracas do mundo para 
envergonhar as fortes.

Ele escolheu as coisas insignificantes do 
mundo, as desprezadas e as que nada são, 
para reduzir a nada as que são,

para que ninguém se vanglorie diante dele.

É, porém, por iniciativa dele que vocês estão 
em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria 
de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e 
redenção,

para que, como está escrito: “Quem se 
gloriar, glorie-se no Senhor”.

QUINTA
TIaGO 4:6-10

Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: 
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos 
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humildes.

Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e 
ele fugirá de vós.

Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. 
Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo 
ânimo, purificai os corações.

Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai; 
converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso 
gozo em tristeza.

Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos 
exaltará.

SEXTA
TITO 2:11-14

Porque a graça de Deus se manifestou 
salvadora a todos os homens.

Ela nos ensina a renunciar à impiedade e 
às paixões mundanas e a viver de maneira 
sensata, justa e piedosa nesta era presente,

enquanto aguardamos a bendita esperança: a 
gloriosa manifestação de nosso grande Deus 
e Salvador, Jesus Cristo.

Ele se entregou por nós a fim de nos remir de 
toda a maldade e purificar para si mesmo um 
povo particularmente seu, dedicado à prática 
de boas obras.



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 4

Gálatas1:11-14
Gálatas1:14

Segunda



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 71

- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 4

Segunda



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 4

Gálatas 6:11-16
Gálatas 6:14-15

Terça



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 73SEmaNa 4

Terça



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 4

1 Coríntios 1:26-31
1 Coríntios 1:30-31

Quarta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 75

- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 4

Quarta



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 4

Tiago 4:6-10
Tiago 4:6

Quinta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.
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Quinta



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 4

Tito 2:11-14
Tito 2:14

Sexta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 79

- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 4

Sexta
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1-  O que significa zelo? Antes de sua conversão, o que Paulo estava mais zeloso? 

2-  Depois da sua conversão, o que Paulo agora mais zelava? E você? Qual a sua paixão?

3- O que significa gloriar-se? Sobre o que devemos nos gloriar? Como fazemos isso?

4- Como Deus se opõe ao orgulhoso? Como Ele dá graça aos que são humildes?

5- Sobre que boas obras devemos ser zelosas?

Perguntas para Reflexão
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Minha Resposta
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Semana 5
Semana 5 Desafio (atenção: você encontrará o desafio em nosso blog, neste dia):

Objetivo da oração para esta semana: Missionários

 Orando Agradecendo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta



“Nenhuma condenação há para os que  
estão em Cristo Jesus. Pois por meio  

de Cristo Jesus a lei do espírito de vida  
os liberta da lei da morte. ”           

ROMANOS 8:1, 2
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Verso para Semana 5

SEmaNa 5

A MULHER ADÚLTERA

SEGUNDA
JOÃO 8:1-11

Jesus, porém, foi para o monte das Oliveiras.

Ao amanhecer ele apareceu novamente no 
templo, onde todo o povo se reuniu ao seu 
redor, e ele se assentou para ensiná-lo.

Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-
lhe uma mulher surpreendida em adultério. 
Fizeram-na ficar em pé diante de todos

e disseram a Jesus: “Mestre, esta mulher foi 
surpreendida em ato de adultério.

Na Lei, Moisés nos ordena apedrejar tais 
mulheres. E o senhor, que diz? “

Eles estavam usando essa pergunta como 
armadilha, a fim de terem uma base para 
acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a 
escrever no chão com o dedo.

Visto que continuavam a interrogá-lo, ele 
se levantou e lhes disse: “Se algum de vocês 
estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar 
pedra nela”.

Inclinou-se novamente e continuou 
escrevendo no chão.

Os que o ouviram foram saindo, um de cada 
vez, começando com os mais velhos. Jesus 
ficou só, com a mulher em pé diante dele.

Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-
lhe: “Mulher, onde estão eles? Ninguém a 
condenou? “

“Ninguém, Senhor”, disse ela. Declarou 
Jesus: “Eu também não a condeno. Agora vá 
e abandone sua vida de pecado”.

TERÇA
ROmaNOS 8:1-11

Portanto, agora já não há condenação para os 
que estão em Cristo Jesus,

porque por meio de Cristo Jesus a lei do 
Espírito de vida me libertou da lei do pecado 
e da morte.

Porque, aquilo que a lei fora incapaz de fazer 
por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, 
enviando seu próprio Filho, à semelhança do 
homem pecador, como oferta pelo pecado. E 
assim condenou o pecado na carne,

a fim de que as justas exigências da lei fossem 
plenamente satisfeitas em nós, que não 
vivemos segundo a carne, mas segundo o 
Espírito.

Quem vive segundo a carne tem a mente 
voltada para o que a carne deseja; mas quem, 
de acordo com o Espírito, tem a mente 
voltada para o que o Espírito deseja.

A mentalidade da carne é morte, mas a 
mentalidade do Espírito é vida e paz;

a mentalidade da carne é inimiga de Deus 
porque não se submete à lei de Deus, nem 
pode fazê-lo.

Quem é dominado pela carne não pode 
agradar a Deus.

Entretanto, vocês não estão sob o domínio 
da carne, mas do Espírito, se de fato o 
Espírito de Deus habita em vocês. E, se 
alguém não tem o Espírito de Cristo, não 
pertence a Cristo.
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Mas se Cristo está em vocês, o corpo está 
morto por causa do pecado, mas o espírito 
está vivo por causa da justiça.

E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus 
dentre os mortos habita em vocês, aquele 
que ressuscitou a Cristo dentre os mortos 
também dará vida a seus corpos mortais, por 
meio do seu Espírito, que habita em vocês.

QUARTA
SaLmOS 103

Bendiga ao Senhor a minha alma! Bendiga ao 
Senhor todo o meu ser!

Bendiga ao Senhor a minha alma! Não 
esqueça de nenhuma de suas bênçãos!

É ele que perdoa todos os seus pecados e cura 
todas as suas doenças,

que resgata a sua vida da sepultura e o coroa 
de bondade e compaixão,

que enche de bens a sua existência, de modo 
que a sua juventude se renova como a águia.

O Senhor faz justiça e defende a causa dos 
oprimidos.

Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os 
seus feitos aos israelitas.

O Senhor é compassivo e misericordioso, 
mui paciente e cheio de amor.

Não acusa sem cessar nem fica ressentido 
para sempre;

não nos trata conforme os nossos pecados 
nem nos retribui conforme as nossas 
iniqüidades.

Pois como os céus se elevam acima da terra, 
assim é grande o seu amor para com os que o 
temem;

e como o Oriente está longe do Ocidente, 
assim ele afasta para longe de nós as nossas 

transgressões.

Como um pai tem compaixão de seus filhos, 
assim o Senhor tem compaixão dos que o 
temem;

pois ele sabe do que somos formados; 
lembra-se de que somos pó.

A vida do homem é semelhante à relva; ele 
floresce como a flor do campo,

que se vai quando sopra o vento e nem se 
sabe mais o lugar que ocupava.

Mas o amor leal do Senhor, o seu amor 
eterno está com os que o temem, e a sua 
justiça com os filhos dos seus filhos,

com os que guardam a sua aliança e se 
lembram de obedecer aos seus preceitos.

O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e 
como rei domina sobre tudo o que existe.

Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos 
poderosos, que obedecem à sua palavra.

Bendigam ao Senhor, todos os seus exércitos, 
vocês, seus servos, que cumprem a sua 
vontade.

Bendigam ao Senhor, todas as suas obras em 
todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao 
Senhor a minha alma!

QUINTA
SaLmOS 27

O Senhor é a minha luz e a minha salvação; 
de quem terei temor? O Senhor é o meu 
forte refúgio; de quem terei medo?

Quando homens maus avançarem contra 
mim para destruir-me, eles, meus inimigos e 
meus adversários, é que tropeçarão e cairão.

Ainda que um exército se acampe contra 
mim, meu coração não temerá; ainda que 
se declare guerra contra mim, mesmo assim 
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estarei confiante.

Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro: 
que eu possa viver na casa do Senhor todos 
os dias da minha vida, para contemplar a 
bondade do Senhor e buscar sua orientação 
no seu templo.

Pois no dia da adversidade ele me guardará 
protegido em sua habitação; no seu 
tabernáculo me esconderá e me porá em 
segurança sobre um rochedo.

Então triunfarei sobre os inimigos que me 
cercam. Em seu tabernáculo oferecerei 
sacrifícios com aclamações; cantarei e 
louvarei ao Senhor.

Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor; 
tem misericórdia de mim e responde-me.

A teu respeito diz o meu coração: “Busque a 
minha face! “ A tua face, Senhor, buscarei.

Não escondas de mim a tua face, não rejeites 
com ira o teu servo; tu tens sido o meu 
ajudador. Não me desampares nem me 
abandones, ó Deus, meu salvador!

Ainda que me abandonem pai e mãe, o 
Senhor me acolherá.

Ensina-me o teu caminho, Senhor; conduze-
me por uma vereda segura por causa dos 
meus inimigos.

Não me entregues ao capricho dos meus 
adversários, pois testemunhas falsas se 
levantam contra mim, respirando violência.

Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até 
ver a bondade do Senhor na terra.

Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! 
Espere no Senhor.

SEXTA

TIaGO 4:1-4
De onde vêm as guerras e contendas que 
há entre vocês? Não vêm das paixões que 
guerreiam dentro de vocês?

Vocês cobiçam coisas, e não as têm; matam 
e invejam, mas não conseguem obter o 
que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer 
guerras. Não têm, porque não pedem.

Quando pedem, não recebem, pois pedem 
por motivos errados, para gastar em seus 
prazeres.

Adúlteros, vocês não sabem que a amizade 
com o mundo é inimizade com Deus? Quem 
quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de 
Deus.
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Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 5

João 8:1-11
João 8: 10-11

Segunda



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 89

- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 5

Segunda



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 5

Romanos 8:1-11
Romanos 8:1-2

Terça



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.
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Terça



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 5

Salmos 103
Salmos 103:11-13

Quarta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.
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- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 5

Quarta



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 5

Salmos27
Salmos 27:7-8

Quinta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.
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Quinta



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 5

Tiago 4:1-4
Tiago 4:4

Sexta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 97

- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 5

Sexta
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1- Por que Jesus não condenou a mulher adúltera? O que Ele lhe disse para ela fazer?

2- “Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus”. O que isso significa 
em relação ao nosso passado?

3- Quão profundo é o nosso problema com o pecado? Quanto Deus nos perdoou?

4- Enquanto Deus, através de Jesus, nos ofereceu o perdão completo, Ele também nos instrui no modo 
como devemos viver. Como aprendemos os Seus caminhos?

5- Como cometemos adultério com o mundo? O que significa permanecer fiel a Deus?

Perguntas para Reflexão
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Minha Resposta
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Semana 6
Semana 6 Desafio (atenção: você encontrará o desafio em nosso blog, neste dia):

Objetivo da oração para esta semana: Gaste tempo orando por si mesma.

 Orando Agradecendo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta



Mas Ele foi moído por nossas transgressões, 
transpassado por nossas iniquidades,  

o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, 
e por suas pisaduras fomos curados. ” 

ISAÍAS 53:5
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Verso para Semana 6

SEmaNa 6

JESUS: QUEBRANTADO E RESSUSCITADO

SEGUNDA
ISaÍaS 53

Quem creu em nossa mensagem e a quem foi 
revelado o braço do Senhor?

Ele cresceu diante dele como um broto tenro, 
e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele 
não tinha qualquer beleza ou majestade que 
nos atraísse, nada em sua aparência para que 
o desejássemos.

Foi desprezado e rejeitado pelos homens, 
um homem de tristeza e familiarizado com 
o sofrimento. Como alguém de quem os 
homens escondem o rosto, foi desprezado, e 
nós não o tínhamos em estima.

Certamente ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades e sobre si levou as nossas 
doenças, contudo nós o consideramos 
castigado por Deus, por ele atingido e 
afligido.

Mas ele foi transpassado por causa das nossas 
transgressões, foi esmagado por causa de 
nossas iniqüidades; o castigo que nos trouxe 
paz estava sobre ele, e pelas suas feridas 
fomos curados.

Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, 
cada um de nós se voltou para o seu próprio 
caminho; e o Senhor fez cair sobre ele a 
iniqüidade de todos nós.

Ele foi oprimido e afligido, contudo não 
abriu a sua boca; como um cordeiro foi 
levado para o matadouro, e como uma 
ovelha que diante de seus tosquiadores fica 
calada, ele não abriu a sua boca.

Com julgamento opressivo ele foi levado. E 
quem pode falar dos seus descendentes? Pois 
ele foi eliminado da terra dos viventes; por 
causa da transgressão do meu povo ele foi 
golpeado.

Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, 
e com os ricos em sua morte, embora não 
tivesse cometido qualquer violência nem 
houvesse qualquer mentira em sua boca.

Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-
lo e fazê-lo sofrer, e, embora o Senhor faça da 
vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua 
prole e prolongará seus dias, e a vontade do 
Senhor prosperará em sua mão.

Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a 
luz e ficará satisfeito; pelo seu conhecimento 
meu servo justo justificará a muitos, e levará 
a iniqüidade deles.

Por isso eu lhe darei uma porção entre os 
grandes, e ele dividirá os despojos com os 
fortes, porquanto ele derramou sua vida até à 
morte, e foi contado entre os transgressores. 
Pois ele carregou o pecado de muitos, e 
intercedeu pelos transgressores.

TERÇA
maTEUS 26:17-29

No primeiro dia da festa dos pães sem 
fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus 
e lhe perguntaram: “Onde queres que 
preparemos a refeição da Páscoa? “

Ele respondeu dizendo que entrassem na 
cidade, procurassem um certo homem e lhe 
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dissessem: “O Mestre diz: ‘O meu tempo está 
próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus 
discípulos em sua casa”.

Os discípulos fizeram como Jesus os havia 
instruído e prepararam a Páscoa.

Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa 
com os Doze.

E, enquanto estavam comendo, ele disse: 
“Digo-lhes que certamente um de vocês me 
trairá”.

Eles ficaram muito tristes e começaram a 
dizer-lhe, um após outro: “Com certeza não 
sou eu, Senhor! “

Afirmou Jesus: “Aquele que comeu comigo 
do mesmo prato há de me trair.

O Filho do homem vai, como está escrito 
a seu respeito. Mas ai daquele que trai o 
Filho do homem! Melhor lhe seria não haver 
nascido”.

Então, Judas, que haveria de traí-lo, disse: 
“Com certeza não sou eu, Mestre! “ Jesus 
afirmou: “Sim, é você”.

Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu 
graças, partiu-o, e o deu aos seus discípulos, 
dizendo: “Tomem e comam; isto é o meu 
corpo”.

Em seguida tomou o cálice, deu graças e o 
ofereceu aos discípulos, dizendo: “Bebam 
dele todos vocês.

Isto é o meu sangue da aliança, que é 
derramado em favor de muitos, para perdão 
de pecados.

Eu lhes digo que, de agora em diante, não 
beberei deste fruto da videira até aquele dia 
em que beberei o vinho novo com vocês no 
Reino de meu Pai”.

QUARTA
maTEUS 19:16-30

Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser 
crucificado. Então os soldados encarregaram-
se de Jesus.

Levando a sua própria cruz, ele saiu para o 
lugar chamado Caveira ( que em aramaico é 
chamado Gólgota ).

Ali o crucificaram, e com ele dois outros, um 
de cada lado de Jesus.

Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-
la na cruz, com a seguinte inscrição: JESUS 
NAZARENO, O REI DOS JUDEUS.

Muitos dos judeus leram a placa, pois o 
lugar em que Jesus foi crucificado ficava 
próximo da cidade, e a placa estava escrita 
em aramaico, latim e grego.

Os chefes dos sacerdotes dos judeus 
protestaram junto a Pilatos: “Não escrevas ‘O 
Rei dos Judeus’, mas sim que esse homem se 
dizia rei dos judeus”.

Pilatos respondeu: “O que escrevi, escrevi”.

Tendo crucificado Jesus, os soldados 
tomaram as roupas dele e as dividiram em 
quatro partes, uma para cada um deles, 
restando a túnica. Esta, porém, era sem 
costura, tecida numa única peça, de alto a 
baixo.

“Não a rasguemos”, disseram uns aos outros. 
“Vamos decidir por sorteio quem ficará com 
ela. “ Isso aconteceu para que se cumprisse 
a Escritura que diz: “Dividiram as minhas 
roupas entre si, e tiraram sortes pelas minhas 
vestes”. Foi o que os soldados fizeram.

Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a 
irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria 
Madalena.

Quando Jesus viu sua mãe ali, e, perto dela, o 
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discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: 
“Aí está o seu filho”,

e ao discípulo: “Aí está a sua mãe”. Daquela 
hora em diante, o discípulo a levou para casa.

Mais tarde, sabendo então que tudo estava 
concluído, para que a Escritura se cumprisse, 
Jesus disse: “Tenho sede”.

Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. 
Então embeberam uma esponja nela, 
colocaram a esponja na ponta de um caniço 
de hissopo e a ergueram até os lábios de 
Jesus.

Tendo-o provado, Jesus disse: “Está 
consumado! “ Com isso, curvou a cabeça e 
entregou o espírito.

QUINTA
HEBREUS 12:1-3

Portanto, também nós, uma vez que 
estamos rodeados por tão grande nuvem de 
testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos 
atrapalha e do pecado que nos envolve, e 
corramos com perseverança a corrida que nos 
é proposta,

tendo os olhos fitos em Jesus, autor e 
consumador da nossa fé. Ele, pela alegria 
que lhe fora proposta, suportou a cruz, 
desprezando a vergonha, e assentou-se à 
direita do trono de Deus.

Pensem bem naquele que suportou tal 
oposição dos pecadores contra si mesmo, 
para que vocês não se cansem nem se 
desanimem.

SEXTA
1 CORÍNTIOS 15:1-4

Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que 
lhes preguei, o qual vocês receberam e no 

qual estão firmes.

Por meio deste evangelho vocês são salvos, 
desde que se apeguem firmemente à palavra 
que lhes preguei; caso contrário, vocês têm 
crido em vão.

Pois o que primeiramente lhes transmiti foi 
o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos 
pecados, segundo as Escrituras,

foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, 
segundo as Escrituras,
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Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.

106 LoveGodGreatly.com

LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 6

Isaías 53
Isaías  53:4-5

Segunda



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 107

- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 6

Segunda



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 6

Mateus 26:17-29
Mateus 26:26-27

Terça



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.
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Terça



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 6

João 19:16-30
João19:28-30

Quarta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 111

- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 6

Quarta



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.

112 LoveGodGreatly.com

LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 6

Hebreus 12:1-3
Hebreus 12:3

Quinta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.
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Quinta



Separe - Escreva abaixo verso indicado para o método s.o.a.p

Observação - Escreva abaixo 1 ou 2 observações para essa passagem.
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LEIA:
MÉTODO S.O.A.P:

SEmaNa 6

1 Coríntios15:1-4
1 Coríntios 15:3,4

Sexta



Aplicação - Escreva 1 a 2 aplicações para essa passagem.

Permaneça - em oração. Escreva aqui uma oração ao Senhor sobre tudo o que você leu.

LoveGodGreatly.com 115

- Visite nosso site e leia em nosso blog, uma postagem para este dia! -

SEmaNa 6

Sexta
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1- De que maneira Jesus foi quebrantado por nós?

2- Por que Jesus implementou a ordenança da comunhão?

3- Quando Jesus disse: “Está consumado”, o que Ele quis dizer?

4- De que maneira o sofrimento e a morte de Jesus nos fazem permanecer nEle, em vez de ficar 
“cansados e fracos”?

5- A morte e a ressurreição de Jesus nos deram direção, e é algo primordial pensarmos nisso todos os 
dias. O que isso significa para nossas prioridades?

Perguntas para Reflexão
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Minha Resposta
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Deus ama você.

Inclusive quando te sentes indigna, e sentindo que o mundo está contra você, Deus te ama – sim, a 
você – E Ele te criou para um grande propósito.

A Palavra de Deus nos diz que : Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; 
(Romanos 3:23).

Jesus morreu para que você tivesse vida.

A consequência do pecado é a morte, mas tua história não tem que terminar assim. O presente de Deus 
é a salvação, e está disponível para nós, porque Jesus levou sobre sí o nosso pecado, quando morreu na 
cruz.

A Palavra de Deus nos diz: “Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é 
a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor”.(Romanos 6:23); “Mas Deus demonstra seu amor 
por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores”.(Romanos 5:8)

 Jesus está vivo!

A morte não pode retê-lo, e três dias depois que seu corpo foi colocado em uma tumba, Jesus ressuscitou, 
vencendo o pecado e a morte para sempre. Ele está no céu, preparando um lugar maravilhoso, para que 
você e eu possamos passar a eternidade com Ele. Para os que crêem nEle.

A palavra de Deus nos diz: “Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo 
teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos 
levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.”(João 14:2,3).

Sim, você pode ter certeza que estás perdoada.

Aceite Jesus, como seu único e suficiente Salvador, o único caminho...

 Aceitar a Jesus como teu Salvador, não se trata sobre o que você pode fazer, mas ter fé para acreditar 
sobre o que Ele já fez, torna-lhe justificada, perdoada! A partir do momento que você pede perdão por 
tudo o que já tenha feito ou fez, o sangue dEle derramado na cruz te faz livre!

A Palavra de Deus nos diz: “A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu 
coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se 
crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.” (Romanos 10:9,10)

E então, você deve estar perguntando: “ Como faço isso? ”

Conheça as verdades escritas Na Palavra de Deus.
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Simples, com um coração sincero, faça essa oração:

Deus, 
Sei que sou uma pecadora. 

Não quero viver outro mais nenhum outro dia,  
sem aceitar o amor e o perdão 

Que tu tens para mim. 
Me perdoe, eu te peço. 

Creio que morrestes por meus pecados e que vencestes a morte. 
Te entrego tudo o que sou, e te peço que sejas  

o Senhor da minha vida. 
Ajuda-me a deixar meus pecados e seguir-te. 

Ensina-me o que significa caminhar em liberdade  
e a viver debaixo da Tua graça, 

ajuda-me a crescer em Teus caminhos  
e buscar conhecer-te mais. 

Amém.
Se você fez essa oração, queremos conversar com você e conhece-la. Pode nos enviar um email para info@
lovegodgreatly.com (em inglês) ou helenpacifico26@hotmail.com (em português). Seria maravilhoso 
ajuda-la nesta jornada incrível com Jesus.


