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Faça com sua Família!      

fio NIB - 21 dias de Oração e Comunhã 

 
Está disposto a mergulhar um pouco mais na imensidão de Deus e se aproximar mais Dele? 

Vamos juntos, repensar alguns conceitos sobre relacionamento e oração? 
 

Iniciando uma renovação! 

Quem concorda que viver num planeta globalizado e na era da tecnologia, da informação, 

tem suas inúmeras vantagens, facilidades, comodismos!? O mundo está mais acessível, muito está ao 

nosso alcance geográfica e virtualmente, impressiona a agilidade e diversidade de serviços online, as 

infinitas tecnologias que permitem ao homem viver a lei do mínimo esforço (tudo se resolve ao simples 

apertar de botões, teclas, deslizar de dedos), nunca se teve tanta informação científica, sobre tantos 

temas e de forma tão esclarecedora.  Mas, ao mesmo tempo, apesar de tantos favorecimentos, esse 

processo de aproximação entre as diversas nações do mundo, em todos os âmbitos, nem sempre é 

benéfico, prova disso é que um vírus que começou do outro lado do mundo, nos alcança em pouco 

tempo... Essa interação global também exige das pessoas extrema capacidade de renovação e 

adaptação, bem como disposição para se inteirar de tudo que é lançado diante de nós!  Você com  

certeza passou por alguma renovação/atualização nos últimos tempos para conseguir sobreviver ao 

mundo moderno. Sim ou, com certeza? Renovar, poderíamos dizer, é a palavra do século? Devemos 

concordar, renovação/atualização é uma exigência constante.    

 Mas, me deixe relembrar algo: apesar do dinamismo atual, renovar não é uma reivindicação 

exclusiva da modernidade! Esse princípio nos foi deixado há muito tempo atrás, quando o apóstolo 

Paulo, na epístola aos Romanos, nos exorta a renovar nossa mente, mediante uma nova vida em Cristo. 

Renovar faz parte da vida humana, desde sempre! “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 

transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a 

boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Romanos 12:2).    

 Romanos 12:2, especificamente, é um texto “famoso” por nos alertar à necessidade de não se 

encaixar, não se moldar, ao formato que as coisas desse mundo têm. Todo o capítulo 12 deixa claro 

que para vivermos uma nova vida, de forma absoluta, ressuscitados com Cristo, devemos abandonar 

velhos hábitos, desenvolver novas práticas e cultivar virtudes! Precisamos renovar nossos valores, 

reprogramar nossa mente, constantemente, segundo o que a Palavra nos orienta, para que assim, 

somente assim, possamos conhecer e reconhecer o que vem de Deus e o que tem a ver com Ele! 

Enquanto nossa mente permanecer conectada a comportamentos, costumes, ideias e hábitos 

meramente humanos e terrenos, não seremos capazes de mergulhar nas maravilhas do Senhor, não 

conseguiremos experimentar novidade de vida, contentamento, cura...   

 Acredito, fielmente, que a renovação que Cristo nos proporciona não seja tão imediata 

quanto à tecnológica, em Deus vivemos um processo mais lento, no entanto, é uma renovação 

profunda, verdadeira e eterna, que jamais será desperdiçada! Quando Paulo nos exorta a renovar 

nossa mente é como se ele estivesse dizendo: “se atualizem com as verdades do céu, se conectem 

com o que importa para Deus, entendam a vontade Dele para esse tempo, se renovem debaixo da 

graça do Senhor!”         

 E, sabe o que nos é exigido para essa renovação constante e profunda dos céus? Um coração 

sedento, acessível, desejoso por aquilo que vem de Deus! Humildade para reconhecer que em Deus 

estamos sempre nos aprimorando, crescendo e, que Ele sempre tem novidades, atualizações para nos 

enviar direto do Trono da Graça! Nunca estaremos numa “posição espiritual” que nos conceda o luxo 

de pensar que já sabemos ou, recebemos o suficiente de Deus!     

 Nosso Deus é extremamente profundo e dinâmico, isso O faz maravilhosamente 

surpreendente! Então, permita ser maravilhosamente alcançado por ele, sempre, em todas as áreas da 

sua vida!       

REPENSANDO...          

Você acredita que algo tem te atrapalhado de receber renovação dos Céus? Deus comunicou algo ao 

seu coração?_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

- Renovar a mente: condição necessária para receber o novo dos céus! Está disposto? 

ORAÇÃO 

 - REPENSAR - DIA 1 

RECEBER DOS CÉUS/NOSSO ALVO: Renovação e quebrantamento                     

 “Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado; um coração 

quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará” (Salmos 51:17)                                        

 

ORANDO: 

- ADORE A DEUS, cante LOUVORES AO SENHOR com sua família e AGRADEÇA: pela 

oportunidade de conhecê-Lo mais a cada dia, em especial nesses dias de desafio;

 - Peça discernimento de situações que podem estar atrapalhando sua 

renovação;  

- Rejeite todo orgulho e dureza de coração, peça a Deus coração ensinável, acessível 

pelo Espírito Santo; diga que deseja ser renovado por Ele.   

 

Se comprometa a permanecer orando com a Igreja das nações neste período de 

quarentena. Além dos pedidos enviados no grupo do GA, também ore:  

- Para os doentes e infectados: que Deus os cure e os ajude a sustentar o corpo e o 

espírito. Contenha a propagação do vírus; 

- Para nossas populações vulneráveis: que Deus proteja nossos idosos e aqueles que 

sofrem de doenças crônicas. Providencia aos necessitados e provisão, 

especialmente, financeira, a todas as pessoas; 

- Pela proteção do Senhor sobre sua casa e família;  

- Por todos os profissionais da área de saúde, que estão na linha de frente dessa 

batalha, Deus guarde a vida de cada um, bem como a vida dos seus familiares. 


