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Vídeos Criativos,
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Cronograma Quinzenal
para o seu Devocional

diário.
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atividades que serão

realizadas nos próximos
14 dias. E participe!
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Estudo para Mulheres: Ás 10h (Ao vivo)
pelo Youtube.com/renatasouzaoficial

Culto no Lar: Irmã Rosalva às 20h 

Estudo para Mulheres: Ás 10h (Ao vivo)
pelo Youtube/renatasouzaoficial

Treinamento para Professoras das
Oficinas Educa�vas: De 19:30h às 21h

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

Culto do Lar: Irmão Adomir às 20h.

Culto de Oração e Estudo: Ás 19:30h

Culto de Adoração: Ás 18h

Culto de Celebração: Ás 18h

Semana de Aulas do IBA
Culto no lar: irmã Sônia às 20h.

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

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

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

Oficina Educa�va Infan�l (6 a 13 anos):
às 18h - Aula de Educação Espiritual
com a Professora Renata

SÁB 20/11/2021

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 
conosco.

Visitas:
Para marcar uma visita à sua Família:
Entre em contato com o Diác. Cleber
(31) 98705-3173
Para marcar uma visita direcionada
às Mulheres: Irmã Sônia
(31) 98684-0117

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

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



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.

A Gen�leza é um ato de delicadeza, que demonstra em palavras, gestos 

e a�tudes o quanto você se preocupa com as pessoas ao seu redor. Desejar 

bom dia, perguntar se as pessoas estão bem e ouvir atentamente a 

resposta, agradecer quando alguém faz algo para e por você, ceder seu 

lugar no transporte público para alguém mais velho ou com alguma 

necessidade especial sentar… Tudo isso são gestos de gen�leza que gera 

ainda mais gen�leza”.

A Generosidade é uma grandeza da alma que faz as pessoas 

compar�lharem o que possuem: objetos, alimentos, conhecimento etc, 

com outras pessoas, no propósito de ajudar sem esperar nada em troca. 

Doar roupas que você não precisa mais, oferecer os brinquedos que você 

não usa mais, separar parte da sua renda ou da sua mesada para ajudar uma 

causa social. Transformando assim o mundo de alguém.

A Palavra de Deus nos orienta a sermos gen�s e generosos! Durante o 

nosso devocional estaremos aprendendo e tendo a oportunidade de 

pra�car essas duas ações tão importantes na vida do ser humano.

INTRODUÇÃO

Gentileza se aprende praticando,
Generosidade se aprende doando!

30 de NOVEMBRO de 2021

O Dia de Doar é um grande movimento 

que promove um país mais generoso,

gen�l e solidário! Par�cipe!



DEVOCIONAL: CRONOGRAMA QUINZENAL

08/11
SEG

09/11
TER

Mateus 6:21 - Porque onde es�ver o vosso tesouro, aí estará 
também o vosso coração.

Filipenses 4:5 - Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. 
Perto está o Senhor.

Colossenses 3:12-14 - Portanto, como povo escolhido de Deus, 
santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, 
humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e 
perdoem as queixas que �verem uns contra os outros. Perdoem 
como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do 
amor, que é o elo perfeito.

Todas as vezes que a Bíblia fala sobre finanças, não é para falar da sua carteira ou algo 
parecido, mas sim sobre o seu coração. A gen�leza e a generosidade nascem de um 
coração sincero e bondoso. Quando entendemos que existe um tesouro muito mais 
valioso na Eternidade, o nosso coração não se apega às riquezas dessa terra. Pelo 
contrário, as riquezas que adquirirmos durante a nossa vida aqui, serão usadas para 
que a obra do Senhor não pare, mas sim, cresça, para que o amor e a graça do Senhor 
seja transmi�do e resgate mais pessoas.

Esse versículo me trás um conforto incrível, pois afirma que Deus está perto, está 
acessível. Mas também me desafia, pois revela que a minha amabilidade, ou seja, o 
meu comportamento justo e reto, representa o Senhor e faz com que as pessoas 
sintam Deus próximo a elas. É desafiador pois nos chama a assumir a 
responsabilidade de nossos atos, afinal o contrário também é verdadeiro, com um 
comportamento injusto levo as pessoas a sen�rem Deus longe. Ele nos chamou para 
representá-lo por onde es�vermos!

Deus é maravilhoso! Em Sua Palavra, além de nos mostrar o que precisamos fazer, Ele 
sempre explica como através de Cristo! Sabemos que precisamos ter um coração 
apegado à Eternidade e também um comportamento justo e reto. Mas como? Nos 
versículos de hoje Ele nos orienta: Convivendo e Perdoando. À medida que 
persis�mos em conviver e perdoar, escolhendo exercitar a paciência, a mansidão, a 
bondade, humildade e a compaixão, vamos crescendo em amor que trás o Reino de 
Deus para onde estamos, e assim, sen�mos o Senhor bem próximo!

10/11
QUA



13/11
SAB

12/11
SEX

Atos 4:32 - Da mul�dão dos que creram, uma era a mente e um o 
coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que 
possuísse, mas compar�lhavam tudo o que �nham.

Mateus 19:21 - Jesus respondeu: "Se você quer ser perfeito, vá, 
venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um 
tesouro no céu. Depois, venha e siga-me".

Quando a Palavra de Deus diz: ‘‘...seu coração’’, ela está se referindo à nossa alma, 
que são nossos pensamentos, sen�mentos, a nossa consciência. É ela que direciona 
as nossas escolhas e decisões. A nossa vida é resultado das nossas decisões. De 
acordo com o que pensamos e sen�mos, escolhemos como agir e o que falar. Por isso 
precisamos guardar, ou seja, cuidar e vigiar o que pensamos e sen�mos. A Bíblia 
também diz que do que o coração está cheio, a boca revelará! Tenha a Palavra de 
Deus como direcionador para sua forma de acreditar e pensar, e as verdade de Deus 
como base para os seus sen�mentos. Leia também Mateus 12: 33-37

A Igreja do Senhor é gen�l e generosa. A generosidade é uma grandeza da alma que 
faz as pessoas compar�lharem o que possuem. É uma virtude que aprendemos 
pra�cando, aprendemos doando! Dia 30/11 acontecerá uma ação social que você 
tem a oportunidade de pra�car a sua generosidade. Toda a doação será rever�da em 
materiais evangelís�cos e na reforma das salas onde desenvolvemos nosso maior 
projeto social: As Oficinas Educa�vas para Crianças e seus Pais. Para saber mais e 
par�cipar, acesse o QR-code no verso desse informa�vo!

 Essa foi a resposta de Jesus para um jovem muito rico que perguntou a ele: ‘Mestre, 
que farei de bom para ter a vida eterna?’ Porém, foi uma resposta muito di�cil de 
ouvir e aceitar para aquele jovem. Inicialmente, Jesus o indagou sobre sua 
obediência aos mandamentos. Obedecer os mandamentos não era o desafio 
naquele momento. Mas, abrir mão do tesouro que possuía aqui na terra, ser 
generoso em um nível al�ssimo e viver pela fé em Cristo, foi um desafio muito alto, 
que o fez voltar triste para sua casa. Não se apegue às riquezas desse mundo, mas 
use-as para cumprir a sua missão de levar o amor do Senhor e resgatar vidas das 
trevas para a luz!

11/11
QUI

Provérbios 4:23-24 - Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele 
depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas; 
fique longe dos seus lábios a maldade.



14/11
DOM

16/11
TER

Provérbios 11:24-25 - Há quem dê generosamente, e vê aumentar 
suas riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza. 
O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio receberá.

A generosidade desbloqueia colheitas e abre portas para milagres poderosos em 
nossas vidas! Tenha certeza que ninguém consegue ser mais generoso do que Deus! E 
quando somos generosos, recebemos com generosidade da parte de Deus! Levar 
alívio àqueles que estão angus�ados, nos garante alívio em nossas angús�as. O que 
você pode fazer hoje, para pra�car sua generosidade?

A Igreja de Corinto era uma igreja que se dedicava à generosidade. Estava sempre 
disposta a contribuir financeiramente com a obra do Senhor. Nos versículos de hoje, 
Paulo estava avisando-os e preparando-os para uma oferta abundante. Ele fez 
questão de lembrá-los que Deus derrama a benção de acordo com a nossa 
generosidade. Se semeamos pouco, ou seja, se nossa generosidade é pequena, 
colheremos pouco, receberemos pouco. Se semeamos com fartura, se somos 
extravagantemente generosos, Deus nos abençoará abundantemente. A colheita é 
coerente com a semeadura! Quanto mais nos dedicarmos à generosidade, mais 
generosos nos tornamos e mais prósperos também.

Ainda sobre a igreja de Corinto, Paulo afirma que diante dessa dedicada 
generosidade, Deus os abençoará de todas as formas, por todos os lados, com o 
mo�vo principal de que, eles sejam generosos em todas as oportunidades. A sua 
generosidade não só atente as necessidades do povo de Deus, quanto também 
expressa ao Senhor a sua gra�dão. A sua generosidade é uma forma maravilhosa de 
adoração a Deus! Não perca oportunidades de ser generoso(a)! Deus tem te 
abençoado para que você possa crescer em generosidade!

15/11
SEG

2 Corín�os 9:5-6 - Assim, achei necessário recomendar que os 
irmãos os visitem antes e concluam os prepara�vos para a 
contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como 
oferta generosa, e não como algo dado com avareza. Lembrem-se: 
aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que 
semeia com fartura, também colherá fartamente.

2 Corín�os 9:11-12 - Vocês serão enriquecidos de todas as formas, 
para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso 
intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O 
serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas 
suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também 
transbordando em muitas expressões de gra�dão a Deus.



19/11
SEX

17/11
QUA

18/11
QUI

1 Reis 17:13 - Elias, porém, lhe disse: "Não tenha medo. Vá para 
casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o 
que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para 
o seu filho.

Provérbios 3:27-28 - Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o 
bem a quem dele precisa, Não diga ao seu próximo: "Volte amanhã, 
e eu lhe darei algo", se pode ajudá-lo hoje.

2 Corín�os 8:7-8 - Todavia, assim como vocês se destacam em tudo: 
na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no 
amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste 
privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas 
quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com 
a dedicação dos outros.

 A igreja macedônica, que foi a�ngida pela pobreza, fez um sacri�cio radical, ou seja, 
ofertou além da sua capacidade. Ele não eram obcecados em acumular riquezas e 
atender apenas suas necessidades pessoais; ele deram com alegria, foram 
abundantemente generosos, depositando a sua fé na Palavra, na certeza que Deus os 
abençoaria com boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Através da 
generosidade, evidenciamos a verdade e o amor de Deus em nós!

Aquela viúva não �nha provisão para nem mais um dia. Era uma única e úl�ma 
refeição, sem esperança e expecta�va de ter suas necessidades básicas supridas. E 
então chega mais um para comer! Essa viúva não apenas deu do que �nha, ela 
sacrificou o que �nha para mais um se alimentar, apegada à Palavra que vinha da 
parte de Deus: Vai ter farinha e vai ter azeite! Ela não precisou saber como isso iria 
acontecer. Uma generosidade sacrificial é aquela que é movida pela fé na Palavra! 
Uma generosidade extravagante é resultado de uma fé extravagante!

Passamos por vários momentos das nossas vidas, em alguns temos mais, em outros 
temos menos. Mas, independente do momento, de acordo com o que lhe é possível, 
não deixe de ser gen�l e generoso(a). E não perca a oportunidade de exercitar essas 
virtudes. Gen�leza se aprende pra�cando, Generosidade se aprende doando! Faça o 
bem! As promessas de Deus associadas à generosidade e gen�leza são certas e 
grande demais. A Igreja do Senhor não pode negligenciá-las. Leia também os 
versículos 9 e 10.



21/11
DOM

Uma história de Generosidade

20/11
SAB

‘‘Ser rico não é sobre quanto se tem, mas 
sobre quanto você pode dar’’.

Para assis�r o vídeo é só scannear o QR-
code ao lado!

1 Crônicas 29:9 - O povo alegrou-se diante da a�tude de seus 
líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração 
íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. 

Gálatas 6:9-10 - E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo 
próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto 
temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da 
família da fé.

Tudo que é feito pela Igreja, é feito para realizar a Obra de Deus! Assim como Davi 
�nha o sonho em seu coração de construir uma morada para o Senhor, nós temos o 
sonho em nossos corações de resgatar vidas, mais templos para que o Senhor faça 
morada. Assim como Davi doou generosamente e abundantemente de suas 
riquezas, os líderes da tribo de Israel fizeram o mesmo, doaram generosamente e de 
coração íntegro. Essa a�tude trouxe alegria para todo o povo e tornou possível a 
realização do sonho de Davi. Isso aconteceu também na construção do Tabernáculo 
(Êxodo 36:5). Através da nossa generosidade sincera, a nossa missão de levar luz 
àqueles que estão em trevas é cumprida, realizando sonhos e trazendo alegria.

Para finalizar o nosso devocional, Paulo nos instrui a fazer o bem, a ser gen�l e 
generoso(a), constantemente, sem cansar, sem parar, sem desanimar. E nos garante, 
a colheita irá chegar, colheremos todo o bem que plantarmos! Aproveite todas as 
oportunidades para abençoar! Lembre-se da responsabilidade das suas a�tudes, 
elas precisam fazer com que as pessoas sintam Deus perto! 



IPUB
BabyBaby

Papai e Mamãe, durante esses 15 dias, 
incen�ve seu filho(a) a contribuir, ser 
gen�l e generoso. Assista com ele o 
vídeo, scaneando o QR-code ao lado. 
Declare na vida dele que ele será muito 
abençoado(a) por sua generosidade e 
gen�leza!

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 a
generosidade, através do Qr-Code:

1

2

02 a 05 anos

06 a 13 anos



4

5

Escreva nas linhas abaixo, 5 a�tudes de pessoas gen�s e generosas. O
que essas pessoas que possuem essas virtudes têm costume de fazer?

Complete as frases com as palavras destacadas:

BEM CANSA PESSOAS ALEGRES GENEROSIDADE

A                                             é uma virtude que deixa as

                               felizes. Os generosos são

                              e sempre estendem as mãos para o próximo.

O generoso nunca se                           , e procura sempre

oferecer o melhor, pra�cando sempre o                          .

3 Escreva nos balões de conversa palavras gen�s que você gostaria de
ouvir sempre:



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:

Mais informações em nosso site e redes sociais.


