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Vídeos Criativos,
Atividades para cada
faixa etária e outras

informações.

Cronograma Quinzenal
para o seu Devocional

diário.

Fique por dentro das
atividades que serão

realizadas nos próximos
14 dias. E participe!

PROGRAMAÇÃO

DEVOCIONAL

ESPECIAL

Rua Coronel Antônio Pereira da Silva, 107 - Bairro Sta Efigênia/BH

do seu crescimento

Os inimigos

Espiritual



QUI 30/06/2022

DOM 03/07/2022

Culto de Oração e Estudo da Palavra
Ás 19:30h

Culto da Família: Ás 18h
na direção do Depto de Mulheres 

SÁB 02/07/2022

PROGRAMAÇÃO QUINZENAL

Culto no Lar e Visita Familiar:
Para marcar um culto ou uma visita
familiar em sua casa, entre em contato 
com o Diácono Cleber. (31) 98705-3173

Aconselhamento Pastoral:
Para marcar um horário com o Pastor, entre em contato pelo Whatsapp:

(19) 98711-8830

Visita para Mulheres: Para
marcar uma visita feminina no lar,
entre em contato com a irmã Sônia
(31) 98684-0117.

DOM 26/06/2022

Culto de Adoração: Ás 18h
na direção do Depto de Homens

SÁB 25/06/2022

Oficina Educa�va Baby (2 a 5 anos):
às 18h com a Professora Daniela
Oficina Educa�va Infan�l (6 a 13 anos):
às 18h - Aula de Educação Espiritual
com a Professora Renata
Oficina Educa�va para TODOS os Pais
às 18h - Aula de Educação Emocional
com a Professora Ariane

Santa Ceia às 19:40

QUI 23/06/2022

Culto de Oração e Estudo da Palavra
Ás 19:30h

FESTIVAL DE
COMIDAS TÍPICAS

DE INVERNO
25 | JUNHO | 2022

com Gincana Bíblica

- Cada família da igreja estará 
responsável por trazer um item do 
cardápio. Confira a lista de 
sugestões na igreja e registre sua 
escolha. Confirme a quantidade de 
pessoas de sua família com a irmã 
Silvia.
- Teremos Convites para Visitantes - 
Entre em contato com a Irmã Silvia.



INSTRUÇÕES PARA UM BOM DEVOCIONAL

Sugestão: Faça um jejum individual em um dia dessa semana.

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4

ORAÇÃO INICIAL

ADORAÇÃO

PALAVRA

ORAÇÃO FINAL

Faça uma oração, pedindo a Deus que fale ao seu coração, através do 
louvor, da Palavra e em oração.

Escute o louvor da semana, através do QR-Code 
ao lado apontando a câmera do seu celular.

Esse é o momento da sua Adoração, portanto, 
louve o Senhor de todo o seu coração! Se 
preferir, escute mais louvores. 

Expresse a Deus sua gra�dão e amor através 
dos louvores que escutar!

Medite nas Leituras Bíblicas sugeridas, entendendo a melhor forma de
aplicar essa Palavra em sua vida! Uma sugestão: Reserve um caderno
para registrar diariamente essas informações.

Faça sua oração pessoal. Apresente a

Deus sobre o que você é grato(a), suas

aflições e angús�as, seus desejos e

sonhos. Peça a Ele que te oriente em

suas decisões. Ore por sua família, pela

igreja e por seus líderes. Para usar a

nossa Lista de Intercessão, scanneie

o QR-code ao lado.

O devocional é a sua maneira de amar a Deus diariamente. É a
manutenção da sua fonte. Precisa ser um es�lo de vida!  É um tempo
que você �ra para estar a sós com Deus.



LEIA A INTRODUÇÃO ANTES DE INICIAR O CRONOGRAMA A SEGUIR.

 O crescimento espiritual é resultado de uma busca por conhecer 

mais e ter mais in�midade com Jesus. Ninguém cresce espiritualmente 

sem conhecê-lO e se relacionar com Ele. Crescimento espiritual é o 

processo de amadurecimento que acontece ao longo da vida com 

Jesus, aprofundando seu relacionamento com Ele e sua vida vai sendo 

transformada. Tudo o que o cristão faz pode contribuir ou não para 

esse crescimento.

O crescimento espiritual não é como nosso crescimento �sico. 

Podemos descrevê-lo como o crescimento de uma árvore – con�nua a 

vida toda. Começa com uma semente – quando a palavra de Deus 

entra no coração e nascemos para uma vida nova. É frágil de início – há 

muito para aprender e precisamos de apoio. Ganha raízes – com o 

tempo, vamos conhecendo mais da Palavra e firmando mais um 

relacionamento com Jesus. Enfrenta tempestades – mesmo cristãos 

maduros enfrentam grandes dificuldades que desafiam sua fé, mas 

Deus ajuda a superá-las. Fica forte – ao conhecimento da Bíblia é 

acrescentada a experiência de vida, que dá mais força e confiança. Dá 

frutos – os resultados do crescimento espiritual são visíveis e a maturi-

dade reflete em cada a�tude.

É preciso disposição de coração e mente , para uma transformação 

evidenciada por a�tudes e comportamentos. A luta é diária, para fazer 

morrer o pecado e viver tudo que Deus preparou para cada um de nós.

Antes de iniciarmos, você precisa assumir o compromisso com o 

seu crescimento espiritual. E a primeira a�tude é ir até o fim deste 

devocional, abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo agir para 

vencer esses inimigos. Leia 1Corín�os 3: 1-3 (Há uma expecta�va de 

Deus para o seu amadurecimento espiritual!

INTRODUÇÃO

Os inimigos do seu crescimento espiritual



DEVOCIONAL: CRONOGRAMA QUINZENAL

SEG
1º Dia

Mateus 6:33 - Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a 
sua jus�ça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.

Um dos principais vilões do nosso crescimento espiritual é a dificuldade na organiza-
ção do tempo. Pessoas muito atarefadas encontram na organização do tempo um 
impedimento para ter um tempo de devocional de qualidade. É algo comum para 
pessoas que estão tendo que conciliar trabalho e escola, pessoas que casaram ou 
�veram filho recentemente e ainda estão se adaptando à uma nova ro�na e pessoas 
que possuem muitos compromissos ao longo da semana. O primeiro passo para que 
você aproveite bem as 24 horas que Deus te dá todos os dias, é tendo clareza das suas 
prioridades. O número 1 deve ser o mesmo para todos. Depois disso, quais são as 
suas prioridades? Sua família? E depois sua saúde? Sua profissão? A igreja onde você 
congrega? Preencha os campos de acordo com as suas prioridades pessoais e avalie 
se realmente é o que você precisa priorizar.

Minhas 5 prioridades são: Minhas 5 prioridades devem ser:

1- 1- DEUS

2- 2-

3- 3-

4- 4-

5- 5-

TER
2º Dia

Eclesiastes 3:1 -Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada 
propósito debaixo do céu.

Precisamos ter cuidado para não dispersar e gastar mais tempo do que devia em 
algumas a�vidades, deixando nossas prioridades sem serem realizadas. Uma a�tude 
prá�ca é resolver imediatamente tudo o que puder e só deixar para depois o que, de 
fato, não conseguir cumprir. Quando conseguimos fazer todas as tarefas com 
excelência e dentro do prazo determinado, é comum nos sen�rmos felizes e 
realizados. Por outro lado, quando não damos conta de todos os compromissos, 



sen�mos culpa e frustração. Respeitar o tempo de cada coisa, é importante demais! 
A Bíblia diz que há um tempo para todas, não podemos permi�r que o nosso tempo 
com Deus seja roubado. É durante esse tempo que Deus nos ensina, nos acolhe e as 
nossas necessidades espirituais são supridas. Agora, é um ó�mo momento para você 
organizar sua semana. U�lize o modelo abaixo, preencha os campos colocando seus 
compromissos no papel, de acordo com suas prioridades, listadas no dia anterior. 
Tome a decisão e se comprometa a colocar em prá�ca toda semana!
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Isaías 40:29-31 - 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.

QUA
3º Dia

Com a má organização do tempo e o acúmulo de tarefas, é claro que o cansaço é uma 
consequência. Não ter tempo para nada, ignorar prioridades, e com muita frequência, 
pensar em desis�r, é sim muito cansa�vo. É tão desgastante, que parece não valer a 
pena... parece que está andando em círculos não é mesmo? Isso, porque se ocupar 
não é produzir. Produzir é fazer coisas que realmente importam para te levar onde 
você quer chegar! Se não te faz chegar mais perto dos seus obje�vos, é ocupação, e 
não produção. Nós precisamos aprender a dizer sim para as tarefas que nos torna 
produ�vos, e aprender a lidar com as que nos ocupam. Caso você tenha pulado a 
organização da sua semana, agora você tem oportunidade de voltar uma folha e 
realizar essa a�vidade que mudará o rumo da sua semana!

QUI
4º Dia

Mateus 11:28 - "Venham a mim, todos os que estão cansados e 
sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.

Assim como temos 24horas, também temos 100% de energia para vivê-las. Mas o 
cansaço acumulado tem feito muitas pessoas acordarem com menos energia que o 
necessário! O maior ladrão de energia é pensar em algo que, no momento, não pode 
ser realizado. Por exemplo: No meio do jantar, ficar pensando: 'Amanhã eu tenho 
que...', 'Essa semana eu tenho que...'. Isso nos deixa ansiosos. E Jesus disse para 
entregarmos as nossas ansiedades a Ele em oração e súplica, e também administrar-
mos bem nosso tempo. Nós precisamos de energia para fazer as coisas acontecerem. 
Mais do que isso ainda, precisamos entender o propósito e importância do seu 
tempo com Deus. Sem compreender quão necessário isso é, você não dará a impor-
tância que precisa! Mesmo diante de tanto trabalho, compromissos, correria com 
filhos, quando sua bexiga enche, você fica sem ir ao banheiro? Aposto que não, pois é 
uma necessidade. Da mesma forma, o tempo de devocional, também é uma necessi-
dade! Seu espírito fica desesperado! Se conscien�zar disso e programar seu dia 
seguinte vai te dar oportunidade de desfrutar de cada momento. Conseguindo 
alcançar o equilíbrio, sem se esgotar rapidamente, tendo energia suficiente para seu 
crescimento espiritual.

SEX
5º Dia

Hebreus 4:16 - Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com 
toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos 
graça que nos ajude no momento da necessidade.



É essencial buscarmos um relacionamento constante com o nosso Deus! Ele nos 
compreende e nos capacita! Nos perdoa e nos direciona a um processo de crescimen-
to! E nesse processo, vamos adquirindo habilidades e conhecimentos, para plantar-
mos o que queremos colher. É esencial encarar a realidade de que precisamos de 
Deus! Com humildade e sinceridade, buscarmos nEle o nosso crescimento!

2 Pedro 1:10-11 - Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para 
consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa 
forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos 
quando entrarem no Reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo.

SÁB
6º Dia

A terceira coisa que mais impede as pessoas de terem uma vida de devocional com 
Deus, é o pecado. Pensamentos como: “ainda não consegui me libertar de um 
pecado e por isso não consigo estar na presença de Deus!” ou “pequei e me sinto 
sujo”, mas o fato é que, quem deixa de buscar a Deus por conta disso, é porque ainda 
não entendeu o evangelho verdadeiramente. Por quê? Porque se você não entender 
o que a Graça faz, o pecado vai te impedir de buscar uma vida com Deus. A verdade é: 
ninguém se limpa antes de tomar banho ou toma remédio para se curar antes de ir ao 
médico. Você não se san�fica para buscar a Deus, você busca a Deus para ser 
san�ficado! 

Muitas pessoas dizem: “Hoje eu vou fazer meu devocional! Eu vou ler a Bíblia!” e no 
final, são consumidos pela preguiça. Muitas vezes, nosso cérebro não acha que 
estamos sendo preguiçosos, mas na verdade, nós estamos sendo. Já percebeu que 
além da preguiça, a inconstância e a procras�nação acabam vindo junto no “pacote”? 
Estar indiferente e indisposto com o seu crescimento espiritual, é uma porta para 
vivenciar problemas que trará inúmeros prejuízos, bem representado pelas goteiras 
que cita o versículo. Reflita um pouco sobre os prejuízos que uma goteira traz para 
uma casa. Seu momento com Deus é a manutenção da sua vida, assim como sua casa 
precisa de manutenção. Precisamos assumir essa responsabilidade!

DOM
7º Dia

Eclesiastes 10:18 - Por causa da preguiça, o telhado se enverga; por 
causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras.

SEG
8º Dia

Mateus 7:24-25 - "Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as 
pra�ca é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre 
a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e 
deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque �nha seus 
alicerces na rocha.



Jesus nos transmite esse grande ensinamento, fazendo uma reflexão através da 
construção de uma casa. A chuva, enchentes, o vento, são acontecimentos naturais 
que podem causar destruição. Telhados fora do lugar, goteiras, casas inundadas, 
destruídas, caos, sujeira em excesso... tantos estragos! As aflições e dificuldades são 
situações que fazem parte da vida aqui nessa terra, e se o alicerce não for na Rocha, 
causam tamanha destruição. Porém, aquele que construiu (aqui não tem espaço 
para a preguiça, mas é necessário ‘dobrar as mangas’ e trabalhar), aquele que se 
dedicou a cumprir o passo-a-passo, passa por essas situações com vitória.

A distração de se tornar uma grande inimiga durante o seu tempo de relacionamento 
com Deus, pois ela gera em nós uma dificuldade de concentração. Enquanto você 
realiza um trabalho no computador, o youtube está aberto tocando suas músicas 
preferidas, seu celular está com as redes sociais abertas, o site de no�cias também 
está sendo conferido e alguém da sua família está tentando conversar com você... 
Ufa!! E essas coisas e muitas outras, roubam a nossa atenção para o nosso tempo 
com Deus. Porém, neste momento, nós não podemos ser uma pessoa mul�tarefa. O 
nosso tempo com Deus exige que sejamos monotarefa. Claro que tudo que fazemos, 
precisa ser feito para a Glória de Deus, porém, há o tempo de sentar-se para ouvir, 
aprender e se concentrar. E o momento com Deus exige isso. Silenciar vozes, desace-
lerar pensamentos e ter foco no que Deus tem para você naquele momento.

TER
9º Dia

Lucas 21:34 - Tenham cuidado, para que os seus corações não 
fiquem carregados de liber�nagem, bebedeira e ansiedades da 
vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente.

Temos uma visão mais clara do Reino do que as mul�dões que ouviram as parábolas 
de Jesus. De fato, nunca tantos cristãos �veram tanto acesso à Palavra de Deus como 
nós temos hoje. Mas estamos tão ameaçados pela audição desinteressada, como 
qualquer um jamais esteve! Então, seja o que for preciso, devemos prestar atenção ao 
que ouvimos. Pois os caminhos e palavras de Jesus são muitas vezes contra intui�vos, 
e vivemos em uma época destru�va de distração. E tudo depende de quão bem 

estamos ouvindo Jesus. Se lermos os versículos 
seguintes da nossa leitura principal de hoje, veremos o 
quão imaturos e sem discernimento são, aqueles que 
não dedicam atenção e concentração aos ensinamen-
tos de Jesus. O cristão não morre na guerra, pois a 
guerra é do Senhor. Um cristão morre quando está 
distraído! 

Hebreus 5:11 - Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas di�ceis 
de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender.

QUA
10º Dia



A sinceridade do coração é o seu maior ingrediente durante o período de devocional. 
Mas um grande inimigo, que tem impedido o crescimento espiritual das pessoas é o 
não saber como fazer, ou seja, o roteiro. Você já se sen�u perdido durante o seu 
tempo de devocional? Sem saber por onde começar? “Eu devo começar com a leitura 
ou com uma oração? E adoração? Qual é o melhor momento?” Muitas pessoas dizem 
que um dos impedimentos para ter um tempo com Deus é não saber o que fazer 
durante. Por isso, montamos um roteiro simples para que você possa seguir, que fica 
na página 03 desse informa�vo. Organizando o seu tempo com Deus e estabelendo 
uma ordem (principalmente para aqueles que não sabem como fazer), te ajudará a ter 
um tempo de qualidade com o nosso Pai.

QUI
11º Dia

João 4:23-24 - Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros 
adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai 
procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os 
que o adoram o adorem em espírito e em verdade.

SEX
12º Dia

Tiago 4:8 - Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! 
Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, 
purifiquem o coração. 

Deus é tão maravilhoso que nos ajuda em tudo, inclusive nesse momento! Ele não 
espera que façamos tudo sozinhos, mas quando vê a nossa aproximação, ele já se 
aproxima também e nos ajuda a fazer o restante. A medida que vamos reservando um 
momento para conversar e passar com Deus, Ele nos ajuda purificando nosso 
coração, fortalecendo a nossa fé e nos limpando de toda a�tude má. Uma coisa que 
precisamos fazer sempre nesse momento com Deus, é clamar para que Ele nos revele 
Sua vontade e Seus planos. ‘Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandio-
sas e insondáveis que você não conhece’. Jeremias 33:3

Nosso corpo sente fome de alimento, nossa mente sente fome de alegria, nosso 
espírito sente fome de Deus. Outro inimigo do nosso crescimento espiritual é a falta 
de fome. Alguma vez na vida, já te ofereceram algum alimento e você disse: Não, 
obrigado! Estou cheio! Se você já não sen�u vontade de fazer o seu devocional, 
parece um pouco obvio, mas você não está com fome. A falta de fome acontece 
quando você já se alimentou de algo antes. Mas, como diz o versículo de hoje, nossa 
fome só será saciada por completo, com o alimento oferecido por Deus.

SAB
13º Dia

Salmos 107:8-9 - Que eles dêem graças ao Senhor por seu amor leal 
e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia o 
sedento e sa�sfaz plenamente o faminto.



DOM
14º Dia

João 6:35 - E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a 
mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.

Muitas vezes, o que nos priva da fome de Deus não é o veneno do mal, mas os simples 
prazeres da terra. “Os prazeres desta vida” e “os desejos por outras coisas” podem ser 
mortais subs�tutos de Deus para a nossa alma. Nosso amor por Deus é provado não 
apenas por palavras, mas sobretudo, pelo sacri�cio. Realmente temos fome por 
Deus? Sen�mos saudade de Deus? Ou quando necessitamos de sermos supridos, 
temos já nos alimentado em outra fonte? Por exemplo: quando vocês está preocupa-
do, você se alimenta de Deus ou de um vício? Quando está nervoso você se alimenta 
de Deus ou de um chocolate? Se nós não estamos sen�ndo intenso desejo da 
manifestação da glória de Deus em nossa vida, não é porque nós já temos bebido o 
suficiente das fontes de Deus, mas porque estamos nos alimentando apenas das 
mesas do mundo. Deus colocou a eternidade em nosso coração. Só o Deus eterno 
pode dar pleno significado à nossa vida e sa�sfazer a nossa alma. Uma a�tude prá�ca 
para vencer esse inimigo é o jejum. É tempo de jejuar! Através dele voltamo-nos de 
coração para o Senhor. Através dele somos fortalecidos com poder. Através dele 
par�cipamos dos banquetes de Deus e saboreamos as doces iguarias do céu! Se 
comprometa a fazer um jejum por semana.

Descubra quais são as coisas que você tem se alimentado que tem �rado o 
seu ape�te da Palavra e descreva formas de eliminar. 



SEMANA 23

SEMANA 24

SEG TER QUA

QUA

QUI

QUI

SEX

SEX

SÁB

SÁB

DOM

SEG TER DOM

LEITURA BÍBLICA | ORDEM CRONOLÓGICA

Provérbios 
22 a 24

Provérbios 
25 e 26

Provérbios 
19 a 21

1 Reis 9; 
2 Crônicas 8

Provérbios 
7 a 9

1 Reis 7, 
2 Crônicas 4

Provérbios 
10 a 12

1 Reis 8, 
2 Crônicas 5

Provérbios 
13 a 15

2 Crônicas 6-7;
Salmos 136

Provérbios 
16 a 18

Salmos 
134, 146-150

Provérbios 
4 a 6

1 Reis 5-6,
2 Crônicas 2-3

FESTIVAL DE
COMIDAS TÍPICAS

DE INVERNO
25 | JUNHO | 2022

Um saboroso Cardápio e Uma preciosa Comunhão!!!

PROGRAMAÇÃO: ORGANIZAÇÃO:

- Gincana Bíblica e 
Competição entre os 
departamentos. Procure seu 
líder e contribua com sua 
equipe!
- Premiação da Equipe 
Vencedora
- Festival de Comidas 
Típicas de Inverno

- Cada família da igreja estará 
responsável por trazer um item do 
cardápio. Confira a lista de 
sugestões na igreja e registre sua 
escolha. Confirme a quantidade de 
pessoas de sua família com a irmã 
Silvia.
- Teremos Convites para 
Visitantes: Entre em contato com a 
Irmã Silvia.


