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SÉRIE: LEIA A BÍBLIA E ATUALIZE A SUA VIDA  

SEGUNDA-FEIRA – ENCONTRE TODAS AS SUAS RESPOSTAS NA BÍBLIA 

Vamos iniciar o ano falando desse assunto, que sem dúvida, é fundamental para nossa caminhada 

cristã. Entendendo isso você guiará não apenas o seu ano novo, mas a sua vida toda.  

 

A Bíblia é antiga, mas não é velha! 

 

“O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão”. 

Mateus 24:35 

 

“A Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. ” 

Billy Graham 

 

“A não ser que a Palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida dos homens estará envolta em 

trevas e nevoeiro, de forma que eles inevitavelmente irão perder-se. ” 

João Calvino 

 

“Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de 

sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, Sabedoria e Poder de 

Deus. ”  1 Coríntios 1:17 

 

“A minha consciência é escrava da Palavra de Deus. ” 

Martinho Lutero 

 

“...nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e 

loucura para os gentios. ”   1 Coríntios 1:23 

 

“Se me provarem que a verdade não está em Cristo, prefiro ficar com Cristo e deixar a verdade. ”   

Fiodor Dostoievski 

 

 

“Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito  

do Senhor. ”   Provérbios 19:21 

 

A resposta para esse mundo está na palavra eterna de Deus! 

 

 

Para atualizar a sua vida, através das verdades eternas de Deus… 

 

1. ENCONTRE TODAS AS SUAS RESPOSTAS NA BÍBLIA. 

 

“Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes; ela 

penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções 

do coração. ”   Hebreus 4:12 
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A Bíblia é o único livro que lê a sua vida, quando você a lê. 

 

Quando você lê a Bíblia, a sua alma fica exposta para a eternidade.  

Não há cura, sem exposição.  

 

“O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. ” 

Martinho Lutero 

 

Finalize falando com Deus e fazendo decisões práticas daquilo que Ele falou ao seu 

coração. Até amanhã!  
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TERÇA-FEIRA – POR QUE A BÍBLIA É RELEVANTE? 

Muitas vezes, dúvidas podem surgir na sua mente. Descubra aqui os motivos da relevância da 

palavra:  

 

- Por que a Bíblia é relevante para a sua vida? 

a. A Bíblia é a palavra de Deus. 

“A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. ” 

Salmos 119:89 

 

b. A Bíblia é perfeita e sem limitações. 

“A lei do Senhor é perfeita, e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor  

são dignos de confiança, e tornam sábios os inexperientes. ” 

Salmos 19:7 

 

c. A Bíblia te dá princípios eternos para a vida prática. 

“Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade,  

e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu mas praticando-o,  

será feliz naquilo que fizer. ” 

Tiago 1:25 

 

d. A Bíblia supre todas as suas necessidades. 

“Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. ” 

Salmos 107:20 

 

e. A Bíblia revela o suficiente para que você viva na plenitude. 

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e 

para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para 

toda boa obra. ”   2 Timóteo 3:16-17 
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A Palavra de Deus não abre janelas dos céus, mas portas. Não olhe apenas! Experimente a 

realidade do Reino de Deus para a sua vida! 

 

 

Qual desses pontos mais chamou a sua atenção? Faça decisões sobre isso, reafirme sua 

confiança na palavra de Deus.  
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QUARTA-FEIRA – GRAÇA, BONDADE E FÉ 

 

Para atualizar a sua vida, através das verdades eternas de Deus… 

 

2. DESFRUTE DA GRAÇA E BONDADE DE DEUS. 

 

 “Mas ele me disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na 

fraqueza". Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o 

poder de Cristo repouse em mim. ”  

2 Coríntios 12:9 

 

As suas limitações revelam a sua necessidade de Deus e não a sua estação final. 

 

Você está se tornando uma impossibilidade para que você se torne um milagre. 

 

Por trás das suas maiores limitações está a sua melhor versão! 

 

A graça de Deus te protege e te promove! Desfrute! 

 

3. DECIDA VIVER PELA FÉ. 

 

“Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, 

como está escrito: "O justo viverá pela fé". ”  

Romanos 1:17 

 

O desânimo olha para a circunstância. A fé olha para o destino!  

 

Quem vive pela fé caminha em lugares inéditos! 

 

“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. ” Efésios 

2:8 

 

“Fé é receber o conhecimento da habilidade e do caráter do Pai. ” 

John Dawson 
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“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e 

que recompensa aqueles que o buscam. ” 

Hebreus 11:6 

 

Esse é um bom momento para você desfrutar da bondade e graça de Deus. Tire um tempo 

do seu dia e fale com seu Criador.   
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QUINTA-FEIRA – REFLITA A GLÓRIA DE DEUS ATRAVÉS DAS SUAS 

ATITUDES 

 

Para atualizar a sua vida, através das verdades eternas de Deus… 

 

4. REFLITA A GLÓRIA DE DEUS ATRAVÉS DAS SUAS ATITUDES. 

 

“Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa,  

façam tudo para a glória de Deus. ” 

1 Coríntios 10:31 

 

As nossas atitudes revelam a influência da presença que carregamos. 

 

Sempre penso que saberão que somos filhos, seguidores de Cristo, não pelo que falamos, mas 

pelo que fazemos.  

É a própria bíblia que diz isso: nisto saberão que são meus discípulos, se referindo ao amor, e 

esse amor é expressado em atitudes. Isso é incrível!  

 

A espiritualidade não é falada, mas percebida. 

A intimidade não destrói o respeito, ela constrói a honra. 

 

Nascemos para refletir a Glória de Deus. Somos como um espelho, precisamos da 

presença para poder refletir a imagem. 

 

O pecado nos afastou da Glória e a graça nos levou de volta para ela.  

 

“...pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por 

sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. ” 

Romanos 3:23-24 

 

A pergunta que cabe bem aqui é: VOCÊ TEM REVELADO A GLÓRIA (BRILHO) DE DEUS 

ATRAVÉS DAS SUAS ATITUDES? OU 

TEM AFASTADO AS PESSOAS PRA LONGE DE DEUS COM AS SUAS ATITUDES? FICA A 

REFLEXÃO, A DECISÃO FICA COM VOCÊ.  
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SEXTA-FEIRA – BUSQUE INTIMIDADE COM O SENHOR 

Para atualizar a sua vida, através das verdades eternas de Deus… 

 

 

5. BUSQUE TER INTIMIDADE COM O ESPÍRITO SANTO. 

 

“Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher  

pelo Espírito, ”   Efésios 5:18 

 

“Deus não pode te encher de Si mesmo quando você está cheio de si mesmo. ” 

Steven Furtick 

 

O mais difícil não é ser cheio do Espírito Santo, mas esvaziar-se de si mesmo. 

 

Entregue os seus desejos pequenos e receba os planos eternos de Deus! 

 

6. TENHA UM ENCONTRO PESSOAL COM JESUS CRISTO. 

 

“...porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. ” 

Filipenses 1:21 

 

Não desista de alguém que Jesus foi até à cruz por ela. Não desista! 

 

“Se você procura Jesus subindo a escada do conhecimento,  

desce que Ele está te esperando lá embaixo. ” Charles H. Spurgeon 

 

O maior evento da história não foi o homem ir à lua, mas Cristo vir à terra. 

 

 CONCLUSÃO 

 

LEIA A BÍBLIA E SEJA ATUALIZADO PELAS 

BOAS-NOVAS QUE VÊM DE DEUS! 

 

“Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela já está surgindo! Vocês não o percebem?  

Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo.” 

Isaías 43:19 

 

“Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura,  

anunciou-lhe as boas novas de Jesus. ” 

Atos 8:35 

 

QUE SUA FÉ TENHA SIDO RENOVADA ATRAVÉS DESSAS VERDADES DA PALAVRA DE 

DEUS. ELA É SUFICIENTE, IMUTÁVEL, ETERNA E PODEROSA. DEIXA ELA GUIAR SUA 

VIDA.  
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