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Devocional /
21 Dias

“... Assim sendo muitos membros, e cada membro
fazendo a sua parte, nos tornamos um só corpo...”
1 Coríntios 12:12

INTRODUÇÃO
“Então o Senhor me respondeu: “Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia
facilmente” (Habacuque 2:2 PNVI).
Era janeiro de 2009, e naquele dia estava preparando a primeira mensagem do ano, cujo
tema era a visão e missão da nossa igreja. Enquanto selecionava os versículos que iria
utilizar, escrevi o primeiro “eu vejo uma igreja”. À medida que continuei escrevendo,
comecei a chorar porque senti que a atmosfera mudou e entendi que Deus estava falando
comigo. Foi aí que decidi continuar o “eu vejo uma igreja” seguido de outro “eu vejo uma
igreja”. Foi algo sobrenatural, jamais vou esquecer aquele dia.
O fato é que, ao falar sobre esse assunto, tenho o mesmo sentimento, como se Deus
estivesse falando novamente, renovando em meu coração e confirmando tudo. Acredito que
Deus sempre vai estar à procura de pessoas que estejam disponíveis para ouvi-lo, e minha
gratidão por ter aberto meu coração e escutá-lo não tem preço. Oro para que você tenha a
mesma sensação ao penetrar profundamente na visão da nossa igreja. Quem sabe você não
seja a pessoa em que Deus quer derramar essa mesma visão.
O “Eu vejo” não é um método a ser seguido, mas sim uma visão em movimento e detalhada
de Deus para a nossa igreja. Visão essa que fundamenta nossos valores e a cultura que
vivemos e construímos intencionalmente.
Vejo que o “Faça sua Parte” é uma jornada poderosa, que se torna meio para concretizar e
realizar a visão do “eu vejo”. A jornada Faça Sua Parte diz respeito a alcançar vidas para o
Reino de Deus, e com isso, sonho em alargar nossas tendas e expandir cada dia mais Seu
reino em nossa sociedade.
Nossa oração, minha e da Nenen, como pastores da Videira, é que essa também seja a visão
de cada membro e de cada líder da igreja, e não apenas a nossa. Quando olhamos para o
que Deus tem para a nossa igreja, vamos enxergar que é algo muito maior do que nós, e,
portanto, é necessário que cada membro tenha para si a mesma visão, só assim, iremos
construir e edificar a igreja de Jesus juntos.
E isso exige de cada um de nós muito mais que um compromisso financeiro. Por isso, antes
de tudo, convidamos você a viver uma jornada espiritual, onde devemos nos envolver
através de oração, intercessão e jejum.
“E disse o Senhor: “Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir
isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. (Gênesis 11: 6, PNVI).

INSTRUÇÕES

21 Dias de oração e Jejum
Durante essa jornada de vinte e um dias, queremos convidar você
a separar um tempo diário de qualidade para o devocional e para
um momento de oração por você e pela igreja. Juntos, iremos
também jejuar cinco alimentos em prol da jornada Faça Sua Parte,
colocando a sua vida e seu coração diante de Deus para que Ele
fale com você sobre qual a sua parte dentro dessa visão.
A cada dia, peça direção a Deus perguntando: “Senhor, qual é a
minha parte?”. Com certeza, ao longo desse tempo, Deus falará ao
seu coração. Sabemos que Deus não deu para todos a habilidade de
contribuir com a mesma quantidade, mas Ele chama cada um para dar
o melhor que tem: “Não é a mesma oferta, mas o mesmo sacrifício”.
Liste abaixo quais serão os cinco alimentos que você
jejuará nesse período. Esse jejum irá lhe fortalecer
espiritualmente. Você ficará maravilhado com o que Deus
irá fazer durante esse tempo de busca por Ele.
1.
2.
3.
4.
5.
Ao longo do devocional você dará alguns passo em direção a
realização do seu compromisso com o “Faça Sua Parte”. Permita
Deus falar com você. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração
e que nos prepare para tudo que Ele fará em 2018. Bom proveito!

Não é uma troca;
Mentalidade errada;
"Eu deixo de fazer isso para Deus fazer aquilo"
Mentalidade certa: " E eu (Jesus) farei o que vocês pedirem em
meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho" João 14:13

AUTOFLAGELO

Não é um "sofrimento necessário";
Mentalidade errada: "Eu preciso sofrer para
merecer aquilo que Deus tem pra mim".
Mentalidade certa: "Mas Ele (Jesus) foi transpassado por
causa das nossas trangressões, foi esmagado por causa de
nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre
Ele, e pelas suas feridas fomos curados" Isaias 53:5

CONQUISTA

Não é um merecimento que conquistamos;
Mentalidade errada: "Eu vou lutar até conquistar isso ou aquilo"
Mentalidade certa: "Quando vocês estavam mortos em pecados e na
incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo.
Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de divida,
que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu,
pregando-a na Cruz, e, tendo despojado os poderes e as autoridades,
fez deles um espetáculo público triufando sobre eles na cruz."
Colossensses 2: 13-15

JEJUM NÃO É

BARGANHA

JEJUM É

CORAÇÃO

Precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus.
"Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos
alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá."
1 João 5:14

FOCO

Devemos garantir que o nosso foco está correto
"Irmãos não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma
coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e
avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo , a fim de
ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus"
Filipenses 3: 13-14

DISCIPLINA

Abrir mão do que eu quero (a minha vontade) por algo que eu quero ainda
mais (a vontade de Deus) é uma prática, uma disciplina a ser desenvolvida.
"Devido ao aumento da maldade, amor de muitos esfriará, mas
aquele que perseverar até o fim será salvo." Mateus 24:12 e 13
Jejum de 5 alimentos
Não é especificamente encontrado na Bíblia, mas respeita
os princípios bíblicos (parecido com o de Daniel selecionou alguns alimentos e comeu somente eles).

F Para que sejamos separados e santos para Deus e que
também sejamos conhecidos como uma igreja santa;
F Para que os membros da nossa família, que ainda
não participam de nenhuma igreja e que ainda não
conhecem Jesus, possam ter um encontro com Ele;
F Pela influência da nossa igreja no Brasil e no mundo;
F Que Deus fale ao seu coração de como você pode fazer a
sua parte e estar conosco nessa jornada de expansão.

ALVOS DE ORAÇÃO

F Para que Deus se manifeste em todas as nossas reuniões;

1

EU VEJO

“Uma igreja onde cada membro é
conhecido por Deus através de um
profundo relacionamento com Ele”

Salmos 25: 14; Salmos 116:1-2; Romanos 12:2

Acreditamos que toda e qualquer atividade, seja um culto, um GC, um louvor, uma
pregação, só faz sentido quando aponta Jesus para as pessoas e as fazem entender
que o privilégio de podermos nos relacionar com Deus está disponível e é a maior
riqueza que um ser humano pode ter.
Tudo que somos e fazemos é sobre Deus e Seu filho Jesus Cristo. Acreditamos que
é um relacionamento genuíno com Ele que gera transformação em nossas vidas.
A grande pergunta é: como relacionar-se com Deus no dia a dia? A resposta é:
Tudo começa com a oração.
Não me refiro ao ato religioso de repetir palavras que não fazem mais sentido
pessoal, mas, sim, a oração que vem do coração e que é feita com a intenção de
ouvir a Deus e ser ouvido e recompensado por Ele apenas.
Em segundo lugar, a meditação e prática da Palavra de Deus.
Leitura da Palavra, não como uma forma de obter informação, e sim transformação,
através da prática dos princípios dela.
E, finalmente, adoração.
Contemplar Deus por quem Ele é e expressar a sua grandeza em tudo que fazemos.
O relacionamento com Deus através da oração, Palavra e adoração, nos muda de
dentro para fora. Um dos sinais disso é que somos cheios de um profundo desejo
pela eternidade. Ou seja, passamos a valorizar mais o que é eterno ao invés do
que é terreno. Em outras palavras, nossos valores, aquilo que determina os nossos
comportamentos e prioridades passam a ser baseados no padrão de Deus e em Sua
vontade.
Para finalizar, os textos sugeridos para a meditação nos levam a perceber que,
somente através de um profundo relacionamento com Deus, nós vamos desfrutar
de tudo que Ele tem para a nossa vida. “Seus segredos e aliança”, e essa é minha
oração para cada membro da Videira.

Para Refletir:
Qual seu entendimento sobre as passagens bíblicas e o devocional do dia?

Como você faz/pode fazer para isso se tornar realidade em sua vida?

Como você transmite/irá transmitir essa verdade a partir de hoje?

Como você enxerga o “eu vejo” no dia a dia da igreja?
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EU VEJO

“Uma igreja onde cada membro
é conhecedor e praticante
da Palavra de Deus”.

Tiago 1: 21-25; Salmos 1 (ler todo o capítulo); 1 João 2:4; Hebreus 4:12.

Tive a graça de crescer em um ambiente em que, desde criança, meus pais contavam
histórias da Bíblia. Como eu amava ouvi-las. Sabia a maioria delas decorada. Desde
então, aprendi a valorizar a Palavra de Deus. Tem sido a Palavra que esteve e está
presente como guia nas decisões da minha vida, desde as grandes decisões até as
pequenas.
Não me imagino sem a Bíblia. Tenho convicção que é pela Palavra de Deus que
cada membro da Videira é transformado. Para mim, um dos maiores sinais de uma
igreja saudável é quando seus membros são conhecedores e praticantes da Palavra
de Deus. Não há como fugir dessa verdade.
Acho interessante observar que nós seres humanos sempre vamos ser leigos em
alguma área. Não importa o quão especializado seja em uma disciplina, certamente,
terá outra em que somos um aprendiz iniciante. Tendo isso em mente, cheguei à
conclusão de que, de tudo que se há para conhecer, nós não podemos abrir mão de
conhecer a Palavra de Deus. Essa é uma área que devemos ser intencionais e não
leigos!
O conhecimento e a prática da Palavra de Deus não estão disponíveis apenas
para alguns, na verdade, é um convite e o único caminho para todos aqueles que
decidirem seguir, obedecer e conhecer a Cristo porque, ainda hoje, Ela continua
sendo viva e eficaz.

Para Refletir:
O que mais lhe chamou a atenção nos textos bíblicos de hoje?

O que você vai fazer para colocá-los em prática?

Como você vai aplicar e transmitir a visão da igreja a partir de hoje?

Como você enxerga esse “eu vejo” no dia a dia da igreja?
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EU VEJO

“Uma igreja conhecida pela
excelência da glória de Deus” .

Gênesis 1:31; Salmos 8; Provérbios 22: 29; Mateus 5:16, 25: 14-30; Colossensses 3:23.

Gosto de coisas boas, de qualidade. Amo a excelência! E quem não gosta, não é
mesmo? Duvido que você fosse comer em um restaurante onde a cozinha fosse
suja, os banheiros terríveis e a comida sem qualidade, e o pior, que tivesse o preço
de restaurante excelente.
Se é para Deus, amo fazer da melhor forma, dar o meu melhor. Vejo que excelência
é uma característica comum em tudo que Deus faz e uma expressão da Sua
natureza. Quando agimos com excelência e damos o nosso melhor, estamos
refletindo a natureza do nosso Pai, aquele que nos criou. E Ele também não poupou,
mas nos deu primeiro o Seu melhor: Jesus.
Hoje, ter um estilo de vida que siga esse exemplo deixado é uma forma de adoração
e reconhecimento. Além disso, é também uma forma de valorizar as pessoas que
irão usufruir daquilo que fazemos, é pensar nos outros.
Ser excelente e dar o nosso melhor é algo que vai além do mérito pessoal, mas é,
na verdade, entender o valor de cada ser humano que irá se beneficiar daquilo. A
excelência sempre inspira.
Vale notar que, por toda a Bíblia, a excelência fazia parte da vida das pessoas fieis e
diligentes. É simples! Quando eu posso dar o meu melhor e não o faço, estou sendo
infiel. O oposto também é verdadeiro, fazer o melhor que podemos, e fazer isso
continuamente, é ser fiel. Aprendamos com a parábola dos talentos.

Para Refletir:
Qual seu entendimento sobre as passagens bíblicas e o devocional do dia?

Como você fará para colocá-los em prática?

Que projetos estão em suas mãos e de que forma você fará para Deus ser glorificado?

Como você enxerga a excelência no dia a dia da igreja? Ela é importante e faz
sentido?
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EU VEJO

“Uma igreja onde jovens e crianças
são atraídos pelo testemunho vivo de que
a vida vale a pena ser vivida, quando
estamos na presença de Deus” .
Salmos 122: 1; Salmos 84: 1-4.

Em boa parte da minha vida, fui obrigado a ir à igreja. Tinha que ir. Sentava
no banco e assistia ao culto para pessoas idosas, com músicas e ambiente para
elas, e não elas se importavam com a minha presença ali, embora isso não fosse
verbalizado. Mesmo assim, nunca deixei de ir. Não me perguntem como isso
aconteceu.
Eu vejo a igreja como uma comunidade local em que as crianças e os jovens têm
o prazer de estarem presentes nessa igreja. Um lugar onde eles terão o próprio
ambiente, onde a presença deles importa, e nós, liderança e gerações anteriores,
nos preocupamos com isso.
Um lugar onde eles terão a turma deles. Além disso, um local onde eles serão
atraídos por um propósito eterno.
Nosso objetivo não é atrair por atrair, isso as empresas de entretenimento fazem
muito melhor do que nós. Nosso sonho é atraí-los para a presença de Deus, onde
encontrarão verdadeiro sentido e razão de viver.
Ser uma igreja que investe na próxima geração não é tornar-se a igreja ’da moda’, é
proporcionar um local para que crianças e jovens encontrem, em Jesus, propósito
de vida. Essa é uma riqueza inestimável!
Quantas pessoas pensam que estar em uma igreja e seguir a Jesus enquanto jovens
é desperdício de tempo e de energia, mas nós entendemos o contrário. Eu vejo essa
igreja que entende que viver vale a pena quando a vida é vivida na presença de
Deus. E isso não se limita apenas a uma geração específica. Somos uma igreja que
valoriza todas as gerações e temos ambientes para todas elas.

Para Refletir:
Qual seu entendimento sobre as passagens bíblicas e o devocional do dia?

Qual a sua parcela de contribuição para que a visão da igreja se torne realidade?

Como você vai transmitir essa verdade a partir de hoje?

Você consegue enxergar essa visão no dia a dia da igreja?
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EU VEJO

“Uma igreja formada por muitos
jovens e crianças, como um sinal
da vitalidade de Deus” .

Salmos 92: 12-15; Gênesis 21: 17; Salmos 145: 4.

Impressionante como um ambiente muda quando há crianças e jovens presentes!
Com certeza, esse lugar é vivo, cheio de energia. Nada se compara ao barulho da
próxima geração. Eles são apaixonados, eletrizantes, contagiantes, cheios de vida.
Amo estar com eles e vê-los se divertindo e tendo bons relacionamentos em um
ambiente saudável.
Como é gratificante perceber o quanto eles amam a Deus e levam isso a sério, e
melhor ainda, saber que é na igreja que eles aprendem essas verdades, e como eles
valorizam a importância disso.
Amo vê-los servindo e cuidando da igreja como ’gente grande’. Sim, eu vejo essa
igreja feita para eles também. Nossa visão é levantá-los, segurá-los e fazê-los andar.
Sim! Levantá-los de suas dificuldades, fazê-los importantes, segurá-los dentro de
uma missão e propósito, fazê-los andar, ensinando-os sobre a importância de fazer
o mesmo com outras gerações, fazendo com que eles aprendam a deixar um legado.
Eu vejo uma igreja em que as gerações são canais de Deus e não depósitos ou
instrumentos de retenção. O que Deus fez e tem para fazer não pode parar em nós,
pelo contrário, deve permanecer vivo e atuante através de cada geração.
O texto de referência(versículo ao lado) mostra claramente que quando estamos
plantados na casa de Deus desde cedo, iremos florescer e assegurar uma vida
abundante até na velhice.
Estar plantado não significa ir à igreja quando for conveniente, ou de vez em quando.
Estar plantado é uma característica que subtende permanência, profundidade e
perseverança. Acredito profundamente que há bênçãos reservadas para aqueles
que permanecem plantados.
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EU VEJO

“Uma igreja que
primeiramente começa
nos lares, em lares sadios” .
Josué 24: 15; Salmos 112:1; Neemias 4: 14.

Igreja é uma grande família. Não necessariamente formada por parentesco
sanguíneo, mas pelo sangue de Jesus que nos redimiu e nos tornou participantes
do Seu corpo.
Igreja é um lugar para todos, para as crianças, para os jovens e adolescentes, para
o adulto, para os casados, para os solteiros, para os idosos, não importa seu estado
civil, sua formação, a cor da sua pele ou condição social, nossa igreja sempre será
uma igreja que inclui todos, mas que está voltada para a família.
Uma família cujos padrões vão muito mais além do que os ensinados pela sociedade
porque o nosso padrão é o da Bíblia. Uma igreja que começa nas nossas famílias,
dentro das nossas casas na qual temos a alegria de poder dizer: “eu e a minha casa
servimos ao Senhor”.
Eu vejo uma igreja que é fruto de lares saudáveis, como resultado da obediência
à Palavra de Deus. Não de lares perfeitos, mas lares formados de pessoas
imperfeitas, inspiradas por um Deus perfeito, e que, por isso, amam, perdoam, são
misericordiosas, assim como Deus é e nos deixou Seu exemplo.
Acredito que não existe família saudável com a ausência de Deus. Não abrimos mão
da família. Acreditamos que lares fortes constroem igrejas fortes e vice-versa.

Para Refletir:
Qual seu entendimento sobre as passagens bíblicas e o devocional do dia?

Qual a sua parte em sua família? Você tem orado por seus familiares e dado a
importância sobre onde eles passarão a eternidade?

Qual será sua postura a começar de hoje?

Qual a importância dessa visão para a igreja?
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PASSO 1 PARA O
COMPROMISSO

Você faz parte da visão!

Deus quer contar com você para que essa visão se expanda e se torne ainda maior
e mais relevante, e nós, como Igreja, também queremos contar com seu coração
envolvido nessa causa.
Hoje, queremos te encorajar a refletir dois minutos sobre tudo o que Deus falou
com você nesses últimos seis dias. Uma Igreja não é feita pelos dons e talentos de
poucos, mas pelo sacrifício de muitos.
O que Deus mais falou com você nesses últimos 6 dias ?
Quais entendimentos você não tinha e passou a compreender melhor sobre a nossa
visão?

Cremos que o “Faça Sua Parte” existe para que essa visão expanda e para que nós,
como Igreja, nos levantemos como um grande exército guardião de uma grande
visão. Deus convida você a fazer parte desse exército e o nosso convite é para que
você faça parte dessa visão!
Nesse momento, queremos convidar você a orar e a pedir que o Espírito Santo lhe
mostre qual a sua parte nessa visão.
Você foi criado por Deus e tudo o que você tem foi dado por Deus, se você reconhece
isso, você é chamado a FAZER DIFERENÇA com a sua vida e com os seus recursos
na vida de outras pessoas. DEUS CHAMA VOCÊ! DEUS ESCOLHE VOCÊ! DEUS
QUER VOCÊ!
De forma prática, como você compreende que você faz parte dessa visão?
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EU VEJO

“Uma igreja onde a adoração a
Deus ultrapassa os cultos de
domingos e acontece no dia a dia das
pessoas, como um estilo de vida” .
Romanos 12: 1; Salmos 145; 1-2; João 14: 15-21.

Viver o evangelho de Jesus é mais sobre as segundas-feiras do que sobre os
domingos, é mais sobre ser a Igreja, corpo de Cristo, representantes de Deus do que
ir à igreja, instituição ou auditório físico.
Eu vejo uma igreja que leva uma mensagem prática, simples, baseada na Palavra e
centrada em Jesus através do estilo de vida de seus membros. Acredito que, quando
vivemos dessa forma, estamos apontando para Jesus, e isso é adoração.
Se as pessoas olham para você e veem Deus em suas escolhas, comportamentos
e atitudes, então você está realmente adorando-O através de um estilo de vida
diferenciado, por ser pautado pelos princípios da Palavra.
Sou enfático quanto a isso: adoração não está restrita ao momento de louvor, adorar
não diz respeito a um som ou música, e sim sobre uma vida pautada no temor do
Senhor.

Para Refletir:
Como você tem sido conhecido (a) no seu dia a dia? As pessoas enxergam Jesus em
você?

O que mais lhe chamou atenção nas passagens bíblicas?

Quais mudanças serão colocadas em práticas hoje?

Você acredita que essa visão é uma realidade na igreja?
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EU VEJO

”Uma igreja que evangeliza com
o testemunho da própria vida, onde
a coerência da vida e das atitudes
falam mais do que as palavras” .
Marcos 16: 15; João 9: 1-11; João 14:15-21.

O melhor método de anunciar Jesus é através do testemunho da própria vida. O que
adianta o conhecimento da Bíblia sem a prática da mesma?
Eu vejo essa igreja relevante em todos os lugares da sociedade quando as pessoas
perceberem que fomos transformados através do evangelho de Jesus. Evangelizar
é um convite para todas as pessoas, evangelizar é falar com a vida e não
necessariamente com palavras sobre aquilo que Jesus fez na sua própria vida.
Muitos métodos são ensinados sobre como evangelizar, mas nós acreditamos que
evangelizar é um estilo de vida que aponta para Jesus. Não é simplesmente citar
alguns textos, enviar algumas mensagens, talvez isso também, mas na verdade, é
demonstrar, com a própria vida, que o mesmo Deus que me alcançou e trabalhou
na minha vida está disponível para ser acessado através de Jesus, e que Ele pode
fazer na vida de todos.

Para Refletir:
Sua vida tem aproximado ou afastado as pessoas de Jesus?

Você realmente se importa com a salvação das pessoas ao seu redor?

O que mais chamou sua atenção nos textos bíblicos de hoje?

Que mudanças você vai adotar para a sua vida hoje?

Essa visão é clara na igreja? Você enxerga isso nas pessoas?

10

EU VEJO

“Uma igreja onde a comunhão é fruto
de relacionamentos saudáveis” .

Atos 2: 42-47; I Coríntios 13; Provérbios 27: 17; Salmos 133.

Comunhão não é algo abstrato, é algo prático. Eu vejo uma igreja onde as pessoas
cuidam uma das outras, são amigas, compartilham juntas, tanto a alegria como a
dor. Onde se relacionar faz parte do dia a dia das pessoas e é uma ferramenta de
crescimento.
Relacionar-se de forma saudável é algo entre pessoas que já são cheias em Deus.
Isso produz interdependência, inspiração, encorajamento, ensinamento, e, jamais,
produzindo um ambiente de manipulação, até porque, ninguém é dono de ninguém.
Acredito que uma igreja não é forte por suas atividades, mas pelas pessoas que
fazem parte dela e pelos bons relacionamentos que estes cultivam.

Para Refletir:
Qual a sua contribuição para as pessoas ao seu redor? Elas crescem com você ao
lado?

Você se sente parte da igreja? Se relaciona com membros dela? O que você vai fazer
para isso tornar-se realidade?

Qual o seu entendimento sobre as passagens bíblicas e o devocional do dia?

Qual será sua contribuição para fortalecer essa visão na igreja?
Essa visão é clara na igreja? Você enxerga isso nas pessoas?
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EU VEJO

“Uma igreja onde estar
nela é puro prazer” .

Salmos 42: 1-4, 122: 1; I Coríntios 12: 26-27.

“Alegrei-me quando me disseram: vamos à Casa do Senhor”. Sim! Eu acredito que
essa é a sensação que uma igreja saudável produz em seus membros. As pessoas
contando os dias para estarem lá novamente porque ‘tem coisas que só acontecem
na igreja’.
Acredito que igreja é lugar de celebração, de festa, de notícia boa, de sairmos
melhores do que entramos. Estar na igreja não apaga a realidade do mundo que,
muitas vezes, é difícil, mas nos fortalece na Palavra para passarmos por elas com
bom ânimo e com os olhos fitos na eternidade.
Podemos orar em casa, ouvir a mensagem via web, mas nada substitui o “estar na
igreja”, em comunidade.
Igreja não se resume a quatro paredes, mas, muitas vezes, as quatro paredes nos
ajudam a sermos igreja.

Para Refletir:
Você ama a Casa de Deus? Ela é sua casa?

Ir a igreja é sacrifício ou prazer? O que fazer para isso ser realidade?

Qual o seu entendimento sobre as passagens bíblicas e o devocional do dia?

Como você faz/pode fazer isso se tornar realidade em sua vida?
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EU VEJO

“Uma igreja onde estar com
pessoas é celebração” .

Provérbios 27:17; Romanos 3:23; Salmos 8; Gênesis
2:18; Eclesiastes 4: 9-12; Atos 10: 28 e 34.

Uma igreja feita de pessoas para alcançar pessoas. Uma igreja feita de seres
humanos e, por isso, as pessoas são mais tolerantes umas com as outras, são
misericordiosas e dependentes da graça de Deus. Relacionamentos que levam em
consideração as imperfeições humanas e, consequentemente, sem julgamentos ou
exigências legalistas fora da realidade do dia a dia das pessoas.
Um ambiente leve e saudável onde as transformações das pessoas não acontecem
pela imposição de regras, mas pelo poder do Espírito Santo.
Não existe terapia melhor para desenvolver uma pessoa do que o se relacionar com
outro ser humano. Eu acredito em uma igreja em que ninguém é maior do que o
outro, pelo contrário, todos estão no mesmo patamar diante de Deus. Uma igreja
em que todos precisam de Deus e onde Ele usa pessoas para abençoar pessoas.
Deus é o Deus do relacionamento. Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas contou
com o ser humano para fazer a história. Estar com pessoas é algo celebrado pelo
próprio Deus.

Para Refletir:
Que o texto bíblico que chamou mais a sua atenção?

Você se coloca mais como uma pessoa proativa ou reativa, quando o assunto é
relacionar-se com outras pessoas?

Você fica incomodado com pessoas ‘fora do seu padrão’? E o que dizer de pessoas
que ainda não estão vivendo bons hábitos segundo a Palavra de Deus?

Como você fará para fortalecer essa visão na igreja?
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EU VEJO

“Uma igreja fundamentada na
transparência, em que a integridade
começa na vida da liderança” .

I Samuel 16:7; Provérbios 8:13 e Atos 24: 16.

‘Integridade é a distância entre a vida privada e a pública, e quanto menor for
essa distância mais ela será vista’ (Autor desconhecido). Como é saudável para uma
igreja a transparência e a publicidade em tudo que ela faz. E quanto maior for essa
realidade, mais perceptível será a integridade. Portanto, prestar contas tem que ser
algo levado a sério e espontâneo.
Eu vejo uma igreja em que o líder tem autoridade de falar porque ele é o primeiro
a dar exemplo.
Quanto mais nos é dado, maior será a necessidade de publicar. Em toda instituição
séria, isso é uma obrigação e um respeito para com as pessoas. Interessante é o
fato de que, quando expomos, refletimos e inspiramos a generosidade nas pessoas.
Embora os membros não exijam isso da liderança, é sempre bom saber em quem
elas estão colocando a confiança.
Internamente o nosso grau de exigência é bem maior. Nossos processos de auditoria
nas entradas, o alto nível dos órgãos de controle e prestação de contas, os processos
internos de compras e pagamentos, a coerência nas remunerações e a exigência
de uma contabilidade segundo as normas cabíveis demonstram práticas de uma
organização saudável.
Finalmente, transparência não é abrirmos os números e processos internos para
todos, mas saber que, se preciso fosse, eles poderiam ser expostos, primeiramente
diante de Deus, e depois, para os homens sem nenhuma vergonha.

Para Refletir:
Quem você é quando ninguém está lhe vendo? Quais as suas escolhas quando você
se encontra sozinho? Você se considera íntegro?

Você leva a sério o assunto integridade? O Espírito Santo tem liberdade em todas
as áreas da sua vida?

Quando o assunto é igreja, você confia na administração dos recursos pela liderança
da igreja? Por quê?

Sua generosidade leva em conta a administração desses recursos pela liderança?
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PASSO 2 PARA O
COMPROMISSO

A visão é por pessoas!
Jeremias 33:3

O “Faça Sua Parte” nunca será sobre obras físicas, construções, ampliações ou bens
materiais. O “Faça Sua Parte” é sobre fazermos o que é possível com meios naturais,
confiando que certamente Deus fará o impossível, através de meios sobrenaturais.
Mais cadeiras, mais espaço, mais igrejas significam a possibilidade de recebermos
mais pessoas para serem conectadas a Jesus. Acreditamos que existem pessoas
especiais em sua vida que ainda não conhecem do amor, da graça e do perdão de
Jesus. Pessoas que você diria: “só Deus“ para fazer um milagre!
Durante a Jornada inteira, em especial hoje, queremos te encorajar a lembrar, a orar
e a escrever o nome de três pessoas que precisam de Jesus. Entregue a vida delas
diante de Deus, ore com autoridade e declare experiências delas com Deus. Como
Igreja, todos juntos, estaremos intercedendo por esses nomes, crendo no milagre
de Deus.
Nosso objetivo e desafio é alcançar as famílias e todos os membros da nossa família,
porque somos uma igreja que acredita na família e, juntos, vamos entender que já
temos visto o melhor e que iremos experimentar o melhor que ainda há de vir.
Quais são as três pessoas que você vai orar durante a Jornada?

Quais as atitudes práticas que você vai tomar para refletir o amor de Deus com a
vida delas?

15

EU VEJO

“Uma igreja onde a cultura do
reino de Deus é a base para
a transformação da sociedade” .

I Timóteo 3: 15; Romanos 1: 16; Romanos 14:17; Mateus 16: 18-19.

A cultura do Reino de Deus vivida de forma intencional e forte não se intimida
com nenhuma outra cultura humana porque ela que é o agente transformador
da sociedade. Não há nenhuma mensagem mais poderosa do que o evangelho de
Jesus. Somente ela é capaz de transformar o ser humano de dentro para fora.
Vale lembrar que uma cultura só é base para transformação da sociedade quando
o ser humano é transformado. Portanto, é através da igreja que essa mensagem é
transmitida e, por isso, uma sociedade é transformada. A igreja, portanto, é
‘a esperança do mundo’.
A cultura do Reino de Deus é o conjunto de princípios e valores encontrados na
Palavra de Deus e que são inegociáveis, atemporais e poderosos para todo ser
humano.

Para Refletir:
Quais os textos que lhe chamaram mais a atenção?

Como você pode cooperar para que essa visão se espalhe?

O que você, na prática, tem feito para cooperar com a transformação da sociedade?

Como você enxerga essa visão no dia a dia da igreja?que ainda não estão vivendo
bons hábitos segundo a Palavra de Deus?
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EU VEJO

“Uma igreja onde o pobre, a viúva
e o necessitado são carinhosamente
cuidados e honrados” .

Tiago 1:27; Mateus 25: 31-46.

Generosidade é o que nos diferencia como igreja. Somente seremos relevantes
quando dermos mais para a sociedade do que dela recebermos. Cuidar dos pobres
agrada a Deus!
Quando vivemos essa realidade estamos fazendo o que é mais básico do evangelho
de Jesus. Uma igreja só faz sentido quando cuida dos mais necessitados.
Vale lembrar que é muito melhor dar do que receber. Este sentimento só se torna
realidade naqueles que exercitam esse princípio.
Importante dizer que nossa visão de necessitados não se limita a pessoas, nossa
generosidade se estende a igreja, aos líderes e ao ser humano como um todo. Toda
e qualquer ajuda que prestamos é visto como dádiva de Deus.

Para Refletir:
O que mais lhe chamou atenção nos textos de hoje?

Você realmente enxerga os pobres e os necessitados? O quanto você,
intencionalmente, exerce sua generosidade?

Você tem prazer em ajudar e se envolver com causas sociais?

Você exerce generosidade apenas na igreja? O que você tem feito pelas pessoas ao
seu redor?

O que você vai fazer de forma prática a partir de hoje?
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EU VEJO

“Uma igreja onde cada membro é
servo (voluntário) porque entende que
essa é a natureza de Deus: servir” .
João 13: 1-17; Lucas 10:25-37.

Servir é a melhor mensagem para transmitir Jesus, todo mundo entende! Não há
nada que se compare quando uma igreja compreende sua posição de servir ao
invés de ter “membros clientes”.
Uma igreja com essa atmosfera é totalmente diferente, vibrante e acolhedora.
Acredito que esse é o diferencial de uma igreja: amar e servir. Quando amamos a
Deus servimos a pessoas e servimos a pessoas porque amamos a Deus.
Amar e servir cabe a nós, transformar compete a Ele. Ser voluntário não é um
método, e sim uma cultura, não se realiza com o intelecto, mas com o coração.
Ser voluntário é possuir o maior título do Reino de Deus e fazer parte de um
exército que faz realmente o que importa para Deus. Quando vivemos essa cultura,
transformamos as pessoas ao nosso lado bem como o ambiente em que vivemos.
Ser voluntário ultrapassa os limites da igreja, na verdade, deve ser exercido em
todos os lugares e para todas as pessoas.
Ser voluntário não é mão de obra gratuita, é algo que dinheiro nenhum paga. Ser
voluntário é enxergar mais o outro do que a si mesmo. Ser voluntário é a forma
mais fácil de dizer ‘eu te amo’. Ser voluntário é expressar a natureza de Jesus. O
voluntário diz: “o que eu posso fazer pela minha igreja e por minha sociedade?”, e
não o contrário.
O verdadeiro voluntário não se preocupa com o lugar a servir, e sim quais as
pessoas a serem servidas. E, finalmente, quem serve, serve!

Para Refletir:
Qual tem sido a sua posição servir ou ser servido?

O que lhe impede de servir? Você preocupa-se mais com o local ou com as pessoas?

O que lhe chamou mais a atenção nos textos bíblicos de hoje?

Como você pode fortalecer essa visão na sua igreja?
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EU VEJO

“Uma igreja que é um refúgio para
os cansados, oprimidos, decepcionados,
magoados pelo legalismo e religiosidade” .

Atos 10: 28, 34-35; Atos 15: 19; II Coríntios 3:6; II Coríntios 11: 3.

Claramente, somos uma igreja que acolhe sem preconceitos, ama o ser humano,
serve sem restrição, vive o evangelho da graça e da verdade e não confia na
transformação através de regras humanas, mas no poder do Espírito Santo.
O evangelho de Jesus é simples e, como igreja, apontamos para aquilo que Jesus deu
importância, ou seja, para a Palavra e seus princípios, e desprezamos aquilo que
Jesus desprezou. Isso é o que transforma uma pessoa e não o conjunto de regras.
Confiamos no poder do Espirito e não em dogmas meramente humanos, enquanto
a religião obrigada o ser humano a se transformar para depois seguir a Cristo, nós
acreditamos no processo de seguir a Cristo, obedecê-Lo e depois transformar-se
por estar ao lado dEle.
Ensinar a amar a Deus e a seguir a Cristo é mais eficaz do que levar as pessoas a
terem medo dEle. Igreja é refúgio e não cemitério! É um lugar para as pessoas serem
encorajadas a prosseguir e não para serem enterradas.
Como igreja, respeitamos a estação de cada ser humano e temos a certeza que, se
apontamos para Jesus, falamos sobre Jesus e pregamos Jesus. Essa mensagem é
suficiente para transformação de qualquer indivíduo.

Para Refletir:
Como você reage diante de pessoas que ainda estão bem no início do processo de
caminhada com Jesus? Você é de impor mudanças ou aguarda o Espírito Santo
mudá-las?

De forma prática, como você tem se livrado do legalismo e da religiosidade?

Qual o seu entendimento de viver na graça?
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EU VEJO

“Uma igreja como um lugar
onde essas pessoas experimentarão
novamente a alegria de participarem
e dizerem: eu tenho uma igreja” .
I Timóteo 3: 15; Salmos 84: 1- 4, 10, 92: 12-15 e 122: 1.

A Igreja foi a maior ideia de Deus depois da criação do ser humano. Vejo a igreja
como um lugar de alegria, esperança, leveza e um lugar onde as pessoas tem prazer
de participarem.
Reconheço que a nossa igreja tem a grande característica de acolher, de amar
e de servir a pessoas. Inúmeros são os depoimentos de pessoas afirmando que,
ao chegarem a nossa igreja, reencontram a alegria de participarem de uma
comunidade.
Outra característica é que, intencionalmente, construímos um ambiente onde as
pessoas têm liberdade de se expressarem, de serem seres humanos, de viverem o
evangelho e as suas próprias estações, e por serem livres, elas amam estar nesse
lugar.
Hoje em dia, a palavra “igreja” foi muito denegrida por ser confundida com uma
instituição. Para nós, igreja é o corpo de Cristo reunido, pessoas se relacionando,
Deus nos visitando, transformação acontecendo.
Dizer “eu tenho uma igreja” reflete o prazer que as pessoas têm de cooperarem,
servirem, doarem, fazerem parte porque acreditam em uma causa maior. Reflete
também que a visão e a cultura dessa igreja não estão no líder maior, mas que ela
se tornou pessoal para cada um que chama esse lugar de casa. É quando essa igreja
passa a ser chamada de “minha casa” e, por ser a minha casa, eu quero trazer todas
as pessoas que estão ao meu redor.

Para Refletir:
Quais os textos que lhe chamaram mais a atenção?

Como você pode cooperar para que essa visão se espalhe?
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PASSO 3 PARA O
COMPROMISSO

Seja um cooperador
dessa visão!
II Co. 9:7-11.

O “Faça Sua Parte” nos propõe a sair da nossa zona de conforto, a sair do nosso
pensamento egoísta, egocêntrico e nos convida a pensar no outro, a amar e a nos
sacrificar para que outros vivam e conheçam a Jesus. É uma jornada para sairmos
da arquibancada, deixarmos de ser meros expectadores do que Deus está fazendo,
e entrarmos em campo para sermos cooperadores, ajudadores e facilitadores, para
que se cumpra o Seu propósito.
Deus jamais nos pediria o que não tivéssemos, pode ter certeza disso! Deus só
nos pede o que temos, o que Ele já nos deu primeiro, o que está ao nosso alcance,
conforme nossa fé. Lembrando que “estar ao alcance” não é sinônimo de cooperar
com o resto, com o que não nos fará falta. Estar ao “meu alcance” significa, acima
de tudo, reconhecer que Ele já fez por mim e que hoje eu posso fazer por outras
pessoas. Quando damos o nosso melhor, Ele recebe como um extravagante ato de
adoração.
Queremos convidar você a analisar a sua vida, as suas finanças e, primeiro,
considerar mudanças no seu estilo de vida, como talvez:
• Ir com menos frequência a restaurantes caros ou ao cinema;
• Reduzir a quantidade de gastos nos fins de semana e nas férias;
• Diminuir o pacote da TV a cabo;
• Limitar as compras mensais no cartão de crédito;
• Evitar comprar coisas que você já tem e que, às vezes, não são nem
necessárias.
Isso não possibilitaria você a cooperar com a expansão do Reino de Deus, através
do Faça Sua Parte?

Se sim, quais os comportamentos financeiros Deus colocou em seu coração para
que você mude? E quanto isso geraria em redução de custos?
Valor de:
Organizar as suas finanças traz saúde para a sua vida, para a sua casa e para sua
família. Você honra a Deus quando administra bem o que Ele já te concedeu.
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PASSO 4 PARA O
COMPROMISSO

“Uma igreja que vive, ama e serve .
Eu vejo uma igreja:
esta igreja é a Videira” .

Nós temos a frente um desafio muito grande. Eu acredito que Deus está nos
preparando para uma grande estação de crescimento e expansão e, por isso, sua
participação e seu envolvimento serão cruciais para o que há de vir.
Acredito também que será uma estação de influência na nossa cidade, no nosso
estado e no nosso país, e fora dele.
Acredito também que Deus há de nos dar a oportunidade de servir a nossa
comunidade muito mais.
Portanto, a questão da visão da nossa igreja precisa estar consolidada em cada
pessoa porque pensamos grande, sonhamos grande e temos muito a avançar. E essa
visão é muito grande para ser sustentada por poucos, ela necessita de todos e estará
disponível àquele que se dispuser a ser cooperador.
Finalmente convidamos você a dar um passo de fé.
Qual o passo de fé Deus está chamando você para fazer, para ir além do que você
vê?
Diante do que Deus colocou em seu coração, anote:
Quanto eu posso contribuir R$
O que eu posso sacrificar R$
Meu passo de fé R$
Meu comprometimento de um ano para a jornada R$

ORAÇÃO DO COMPROMISSO
Deus, este é um novo tempo para minha igreja.
Eu, alegremente, me comprometo a obedecer e a cumprir aquilo que o Senhor me
pedir em prol da minha igreja nessa Jornada “Faça Sua Parte”. Enquanto o Senhor
edifica e amplia a atuação desta igreja na sociedade, eu me comprometo a orar e
fazer a minha parte para Deus, para o próximo e para minha igreja, como todo (a):

MEU_AMOR
MEU_CORAÇÃO
MEU_ENTENDIMENTO
MINHA_DEDICAÇÃO
MINHA_CRIATIVIDADE
MINHA_FIDELIDADE
MINHA_GRATIDÃO
Eu comprometo tudo o que sou para cumprir o chamado de contribuir para
edificação e expansão da Tua Casa nos quatro cantos do mundo.
Darei o meu melhor, porque Tu és digo. Tua igreja merece.
“Ela é a esperança do mundo”
(Bill Hybels)

/

/

Assinatura

ENCERRAMENTO
Parabéns! Você chegou ao grande ponto de partida! A verdadeira jornada vai começar
a partir de agora, à medida que fizemos a nossa parte, sendo fiel durante um ano, mês a
mês, e contemplando Ele realizar muito mais do que nós pedimos ou pensamos, através
do PODER DE TODOS JUNTOS E CADA UM FAZENDO A SUA PARTE!
“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se
veem”. (Hebreus 11:1)
Pr. Costa Neto
Pastor Sênior

REGISTRE
Use está página para registrar tosos os maravilhosos e inesperados modos que Deus
usou para prover na sua vida durante os 12 meses da Jornada, te ajudando a honrar o
seu compromisso.

