
Domingo, 22 de Novembro de 2021 - 13ª Edição

/IPUBSANTAEFIGENIA

(31)3324-7665

/IPUBSANTAEFIGENCIA

/IPUBSANTAEFIGENIA

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

Experimentando
mais de Deus



SEG

TER

QUI

SEX

QUISÁB

29/11/2021

30/11/2021

25/11/2021

26/11/2021

02/12/202127/11/2021

DOM 28/11/2021

DOM 05/12/2021

Culto de Oração e Estudo da Palavra
Ás 19:30h (Inicio do propósito de Jejum
e Oração em grupo)

Transmissão Online, com o encerramento 
do Propósito de Jejum e oração em
grupo às 16h em nosso canal no youtube

Culto de Oração e Estudo: Ás 19:30h

Culto de Adoração: Ás 18h

Culto de Celebração: Ás 18h

Semana de Aulas do IBA
fiquem atento ao grupo

Encerramento da campanha, às 20h

Oficina Educa�va Baby (2 a 5 anos):
às 18h com Adaise Oliveira

Oficina Educa�va Baby (2 a 5 anos):
às 18h com Daniela Cabello

Oficina Educa�va Infan�l (6 a 13 anos):
às 18h - Aula de Educação Financeira
com a Professora Maryane
Oficina Educa�va para TODOS os Pais
às 18h - Aula de Educação Emocional
com a Professora Aryane Oficina Educa�va Infan�l (6 a 13 anos):

às 18h - Aula de Educação Emocional
com a Professora Aryane

SÁB 04/12/2021

PROGRAMAÇÃO QUINZENAL

Culto no Lar: Para marcar um 
culto em sua casa, entre em contato 
com o Diácono Cleber.

Conexão Jovem: Para marcar 
um culto ou um visita na casa de 
adolescentes/jovens entre em contato 
com o irmão Weuler (31) 99370-3737.

Visitas:
Para marcar uma visita à sua Família:
Entre em contato com o Diác. Cleber
(31) 98705-3173

Oficina Educa�va para TODOS os Pais
às 18h - Aula de Educação Espiritual
com a Professora Maryane

Santa Ceia às 19:40h

Aconselhamento Pastoral:
Para marcar um horário com o Pastor
Entre em contato pelo Whatsapp:
(19) 98711-8830

Traga sua 
contribuição e nos 
ajude a alcançar nossas metas



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.

https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vQvAr_A8s0YNexI2lxN8pHldIK88MPMgsKU9tfNPEN6Dk0DMJZkHUzMCZAflNykqwPX7iO9hDw8fUZr/pub
https://www.youtube.com/watch?v=YnrN0o0lubM


LEIA A INTRODUÇÃO ANTES DE INICIAR O CRONOGRAMA A SEGUIR.

Leitura Bíblica Base: Isaías 6: 1-8 (Leia em sua Bíblia)

O propósito desse devocional é despertar você para ansiar por um 

relacionamento mais profundo com Deus, por experiências maiores, a revelação 

de Deus é progressiva, então sempre terá mais e mais para conhecer e 

experimentar, não importa o quanto você já cresceu, dá pra crescer um pouco 

mais, não importa o quanto você já experimentou de Deus, dá para experimentar 

um pouco mais.

Quando Deus diz em Isaías 6:8 “A quem enviarei, e quem há de ir por nós?” e 

Isaias responde “Eis-me aqui, envia-me a mim” não é que Isaias não estava fazendo 

nada, ele já era um profeta, já estava no ministério. Deus aqui estava o chamando 

para uma dimensão mais profunda de onde ele costumava estar.

5 aspectos da experiência de Isaias

1. Revelação da realeza e san�dade de Deus, nunca descrita por outro 

profeta.

2. Ao som da adoração, as estruturas das portas do templo foram abaladas.

a. O templo representa o centro religioso da nação. 

b. O tremor significa que todos nós precisamos de um tremor (chacoalhada) 

em nossa religiosidade, em nossos rituais religiosos.

3. A casa se encheu de fumaça

a. Sempre que a bíblia fala da glória de Deus, ela fala sobre fumaça ou 

nuvem. Significando a presença de Deus.

4. Ele tem percepção da sua limitação e do seu pecado

a. Recebe perdão

b. Um toque transformador

5. Uma nova percepção do seu ministério

Oração: Senhor eu quero conhecer mais, quero que minhas estruturas 

religiosas sejam abaladas, quero um toque especial dos céus e uma nova 

percepção ministerial.

INTRODUÇÃO

Experimentando mais de Deus



DEVOCIONAL: CRONOGRAMA QUINZENAL

22/11
SEG

23/11
TER

Isaías 6:1 – No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao 
Senhor assentado sobre um alto e sublime trono; e a cauda do seu 
manto enchia o templo.

2 Crônicas 26:16 - Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, 
o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu 
Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar 
de incenso.

Lucas 17:17-19 - Jesus perguntou: "Não foram purificados todos os 
dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que 
voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro?" Então 
ele lhe disse: "Levante-se e vá; a sua fé o salvou".

No ano em que morreu um rei humano, ou seja no ano em que algo ruim aconteceu, 
algo nega�vo, Isaías teve uma revelação do Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Em cima de 
uma situação nega�va, Deus traz um revelação posi�va. É interessante meditarmos 
que, em muitas vezes, é necessário que algo nega�vo aconteça antes que algo 
posi�vo seja revelado, estabelecido ou transmi�do. Em situações desafiadoras, se 
permita viver experiências intensas com o nosso Deus.

Quando lemos 2 Crônicas 26, vemos quem era o rei Uzias, era um grande rei, um herói 
nacional, liderou uma grande revolução tecnológica militar, fez de Israel uma grande 
nação naquele tempo. Até o verso 15 vemos como Uzias busca o Senhor e como o 
Senhor o abençoou em sua vida, porém tudo isso começou a desmoronar a par�r do 
verso 16 “Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a 
sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus” Uzias representa aquela pessoa que 
buscou ao Senhor até conseguir alcançar seus obje�vos pessoais, ou seja, ele buscou 
ao Senhor por interesses pessoais. E como esse problema faz parte da natureza 
pecaminosa do homem, o primeiro passo para experimentar mais de Deus é fazer 
'Uzias' morrer em nossas vidas. Vença o orgulho!

Em Lucas 17:12-19, é possível ver novamente essa busca interesseira em ação, dos 
dez leprosos curados, somente um voltou para glorificar a Deus, os outros 9 já 
estavam sa�sfeitos com o que recebeu de Jesus. Faça uma lista de orações suas e 
analise o que mudou em sua busca por mais de Deus, quando você recebeu o que 
pedia. Exemplo: pediu a Deus um emprego e depois que recebeu não foi mais a 
igreja? Ou parou de buscá-lo com intensidade? Reflita e decida ir além!

24/11
QUA



27/11
SAB

26/11
SEX

Êxodo 33:2-3 "Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os 
cananeus, os amorreus, os hi�tas, os ferezeus, os heveus e os 
jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel. Mas eu não irei 
com vocês, pois vocês são um povo obs�nado, e eu poderia destruí-
los no caminho"

1 Samuel 4:11 – A arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, 
Hofni e Finéias, morreram.
2 Samuel 6:12 – E disseram ao rei Davi: "O Senhor tem abençoado a 
família de Obede-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca 
de Deus". Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obede-Edom e 
ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi.

Quando a bíblia fala de 'o anjo', está falando de uma teofania, que é Deus em um 
corpo angelical. Então, nessa passagem, é com o próprio Deus que Jacó está lutando. 
Mas o que chama a atenção é a mentalidade de Jacó: 'Só te deixarei ir depois que me 
abençoares'. Essa mentalidade está preocupada com a benção e não com a presença 
do abençoador. Muitos cantam 'preciso de uma bênção e não vou desis�r' ou 'Jacó 
segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou ele subir' mas se a mo�vação for: 'a 
bênção ser mais desejada ou importante que o abençoador', nós somos os mais 
miseráveis dos homens. Não entenda errado, Deus faz e Deus quer fazer, mas não 
seja aquela pessoa que deixa Deus ir embora depois que alcançou a sua benção.

Quando Deus estava irado com o povo de Israel e disse que não iria mais 
pessoalmente acompanhá-los, mas que iria enviar um anjo em seu lugar, que iria dá-
los vitória e abençoá-los, Moisés em Êxodo 33:15 nos ensina algo maravilhoso “Se tu 
mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui”. Moisés está nos ensinando 
que não devemos servir ao Senhor por causa das suas bênçãos ou vitórias, mas sim 
por quem Ele é. E que também, não vale a pena ir à batalha sem o Senhor conosco.

 A arca da aliança, representava a presença máxima de Deus no meio da nação de 
Israel, e os sacerdotes Hofni e Finéias, representam a geração que tratam a presença 
do Senhor como um amuleto, um mero objeto. A nação não ia até a arca, mas quando 
precisavam resolver seus problemas, mandavam buscar a arca com a presença de 
Deus. Tratar a Deus dessa forma, quer dizer que você perderá a presença do Senhor. 
Toda e qualquer pessoa, em qualquer época da história, que busca a Deus só pelo que 
Ele pode fazer, acaba perdendo a revelação de quem Ele é. Muitos anos depois, Davi, 

25/11
QUI

Gênesis 32:24-26 “Jacó, porém, ficou só; e lutou com ele um 
homem, até que a alva subiu. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva 
subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares”
Oséias 12:3-4 "como homem lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e 
saiu vencedor"



28/11
DOM

30/11
TER

Hebreus 11:6 – Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dEle 
se aproxima precisa crer que ele Existe e que recompensa aqueles 
que o buscam.

Moisés e Davi, por entenderem que a presença de Deus é o mais importante, eles 
experimentaram recompensas sobrenaturais da parte de Deus. Se entendermos 
que, o que Deus faz é uma consequência de quem Ele é, e então buscá-lo por quem 
Ele é, inevitavelmente nos levará a experimentar o que Ele é capaz de fazer.

Na Lei de Moisés, somente os sacerdotes eram consagrados para queimar incenso 
diante de Deus, e quando lemos Apocalipse 5:8 e 8:4, o incenso representa nossas 
orações diante de Deus, o rei Uzias não �nha permissão para estar ali queimando 
incenso. Em outras palavras, 'Uzias, que representa a busca interesseira', era um 
intruso no meio das orações. Somente depois que sacerdotes consagrados se 
posicionaram corajosamente contra Uzias, que o Senhor o feriu, nos ensinando que 
quando nós nos posicionamos, contra as mo�vações impuras, em nossa vida de 
oração, é que o Deus Todo-Poderoso se manifesta.

Uzias não morre de uma vez. A ferida que ele recebeu, apareceu primeiro na testa e 
depois se espalhou para todo o corpo. À medida que a lepra se espalhava, ele foi 
ficando cada vez mais isolado, já não �nha mais acesso a casa de Deus e nem ao 
palácio, até que ele morreu de vez. E assim é em nossas vidas, tem assunto em nossas 
vidas que não se resolve de um dia para o outro, ou com apenas uma oração no final 
do culto, é um processo minucioso, que precisa ser encarado com coragem e 
disciplina. E quando avançamos nesse processo, entramos em uma outra dimensão 
de in�midade com Deus.

29/11
SEG

2 Crônicas 26:17-18 “O sumo sacerdote Azarias, e outros oitenta 
corajosos sacerdotes do Senhor, foram atrás dele. Eles o 
enfrentaram e disseram: "Não é certo que você, Uzias, queime 
incenso ao Senhor”

2 Crônicas 26:21 “O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que 
morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, 
leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava 
conta do palácio e governava o povo.”

em um dos seus primeiros atos, pessoalmente, vai buscar e colocar a arca no seu 
devido lugar, representando a geração que não estará sa�sfeita com a presença do 
Senhor as margens da nação. Essa geração só estará sa�sfeita quando a presença do 
Senhor es�ver no seu devido lugar. 



03/12
SEX

01/12
QUA

02/12
QUI

1 Corín�os 13:11 “Quando eu era menino, falava como menino, 
sen�a como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei 
a ser homem, acabei com as coisas de menino”

Gênesis 3:8-9 “E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no 
jardim pela viração do dia; e esconderam-se Adão e sua mulher da 
presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o 
Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás?”

1 Corín�os 3:16 “Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o 
Espírito de Deus habita em vós?”
Apocalipse 1:6 “E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai; a Ele 
glória e poder para todo o sempre. Amém”

 Embora não exista uma oração 'fulminante' para destruir a busca interesseira (Uzias) 
de nossas vidas, precisamos lembrar que a bíblia diz que somos o templo de Deus e 
também os sacerdotes desse templo, ou seja, a responsabilidade de queimar incenso 
no altar, é sua, a responsabilidade de uma vida de oração, leitura da palavra, jejum, 
louvor e adoração é exclusivamente sua. Se a presença de Deus será cul�vada, 
honrada e adorada, depende de você. Perceba que foi quando os sacerdotes daquele 
templo ficaram indignados com a presença de Uzias (busca interesseira), quando 
deram um basta e o expulsaram da casa de Deus, é que Deus agiu e tudo mudou. Há 
um momento que precisamos dar um basta e assumirmos a nossa responsabilidade.

Deus é tolerante conosco, quando ainda não temos maturidade e nem 
conhecimento em nossa fé. E a verdade é, que todos nós, procuramos Deus por 
interesse, num primeiro momento. Certa vez um pastor disse que entrou pela 
primeira vez em uma igreja porque estava interessado em uma jovem, mas quando 
certa vez eles terminaram o namoro, ele disse que ficou na igreja por causa de Jesus. 
Muitos vem à igreja por interesses semelhante a desse pastor, outros por causa de 
uma enfermidade �sica, espiritual ou emocional, outros por medo do inferno, e Deus 
não deixará de te ajudar por causa disso. Ele tem interesse de aliviar o ser humano e 
trazer esperança; a questão não é como chegamos diante de Deus, mas sim como 
permaneceremos. Chegará o momento que as a�tudes de menino precisam acabar.

Quando Adão e Eva pecaram, repare que Deus não perguntou o que eles fizeram, mas 
sim onde eles estavam. Em outras palavras Deus estava mais preocupado com o quão 
longe eles ficaram dEle, depois que comeram do fruto proibido. Porque Deus quer se 
relacionar conosco por quem nós somos e não pelo que fazemos, mas infelizmente 
nossos pecados nos afastam da presença dEle. A preocupação de Deus é que 
estejamos perto! (Leia também Isaías 59:1-3)



05/12
DOM

Visão Geral: Isaías 1-39

04/12
SAB

Assista o vídeo com a visão geral de Isaías 
1-39 que explica o conceito literário do 
livro e as suas ideias principais. Isaías 
anuncia que o julgamento de Deus irá 
purificar Israel e preparar o seu povo para a 
chegada do rei messiânico e de uma nova 
Jerusalém. Para assis�r o vídeo é só 
scannear o QR-code ao lado!

Jeremias 29:12-13 - Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, 
e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me 
procurarem de todo o coração.

Isaías 55:6 - Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo; clamem 
por ele enquanto está perto.

A nossa busca pelo Senhor precisa ser sincera. Precisamos procurar o Senhor, tomar 
as a�tudes necessárias para encontrar e descobrir mais de Deus. E precisa ser de todo 
o coração, ou seja, com dedicação, disposição, sinceridade na entrega. Só assim, 
experimentaremos mais de Deus!

O convite “buscai ao Senhor” está aberto, mas defini�vamente demorar a buscá-lo 
não é uma opção prudente. Por isso há o seguinte alerta: “enquanto se pode achar”. 
Isso significa que estamos diante de uma verdade que é, ao mesmo tempo 
reconfortante: “buscai ao Senhor”, e também aterrorizante: “enquanto se pode 
achar”. Sim, chegará o momento em que esse convite será re�rado; que a porta será 
fechada; que o Senhor não mais poderá ser encontrado. Aproveite a oportunidade 
de agora!

https://www.youtube.com/watch?v=EZ5LTlriVLs


IPUB
BabyBaby

Papai e Mamãe, durante esses 15 dias, 
assista com ele o vídeo, scaneando o QR-
code ao lado. Declare na vida dele que 
Jesus o ama muito e diga a seu filho(a) 
para abrir a porta do seu coração para 
Jesus entrar.

IPUB
KidsKids

Papai e Mamãe, incen�ve seu filho(a) a colocar em sua ro�na a
prá�ca do devocional. Eles já conseguem acompanhar o cronograma
que deixamos nesse informa�vo. Se possível, faça com eles. Pergunte
se têm alguma dúvida e ajude-os a entenderem como aplicar os
ensinamentos em suas vidas, dê exemplos de situações que podem
acontecer ou que já aconteceram, a melhor forma de agir e as
consequências de algumas decisões.

Assista um vídeo bem legal sobre o
orgulho do Rei Uzias, através do
Qr-Code:

1

2

02 a 05 anos

06 a 13 anos

https://www.youtube.com/watch?v=I22p7nTM_ME
https://www.youtube.com/watch?v=IM5V9y9ROQs


4

3



Em 2021, no dia 30 de Novembro, terça-feira, estaremos par�cipando da 
ação Dia de Doar! Você terá a oportunidade de demonstrar seu apoio, 
doando e compar�lhando sobre essa ação em suas mídias sociais.

A Igreja Pentecostal Unida no Brasil em Belo Horizonte é uma das 
organizações sem fins lucra�vos que dedica seus esforços para transformar 
vidas! As nossas metas para o Dia de Doar são:

600R$

PARA COMPRA
DE BÍBLIAS

2000R$

PARA REFORMA DAS
SALAS OFICINA KIDS

20
COBERTORES
E AGASALHOS

1000R$

PARA MATERIAIS DIDÁTICOS
E UNFORMES OFICINA KIDS

PARA FAZER A SUA PARA FAZER A SUA 

DOAÇÃO, USE O QR-CODE:DOAÇÃO, USE O QR-CODE:

PARA FAZER A SUA 

DOAÇÃO, USE O QR-CODE:

OU FAÇA OU FAÇA 

UM PIX (CNPJ)UM PIX (CNPJ)

1951945300015719519453000157

OU FAÇA 

UM PIX (CNPJ)

19519453000157

Mais informações em nosso site e redes sociais.

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=GF7FU3APA57QN&source=qr

