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Faça com sua Família!      

fio NIB - 21 dias de Oração e Comunhã 

 

Deus Pai...  

 Quem sabe você tem tentado se equilibrar nessa corda bamba, chamada vida moderna, 

buscando mínimo tempo para si, se dividindo entre faculdade, trabalho, trânsito, família, estabilidade 

de carreira, aprimorar incessante, que você mal tem tempo para se dedicar a um relacionamento de 

qualidade com Deus. Ou, quem sabe sua dificuldade atual em relação a Deus, seja crer que Ele 

permanece no controle desse (pré)colapso mundial  por conta desse vírus e, confiar que nosso Pai 

permanece cuidando de cada um de nós... Pode ser!     

 Em meio a isso tudo, você já parou para pensar que a sua forma de enxergar Deus pode 

prejudicar sua vida de oração? Você pode não querer estar com Deus porque sua concepção a respeito 

Dele pode estar distorcida, contaminada, ou mal formulada...     

 Quando pensa em Deus, qual a primeira palavra que vem a sua mente?...   

 Quero que pense mais um pouquinho: sua proximidade com Deus garante que essa é a 

melhor resposta? Entenda: nossa concepção a respeito de Deus interfere em toda vida cristã, 

dificuldade com a pessoa de Deus pode nos atrapalhar de nos relacionarmos com Ele da maneira 

correta! Se no fundo do meu coração eu penso que Deus não se importa de verdade comigo, que Ele 

não é capaz de prover minhas necessidades, que não se preocupa com os meus sonhos, que Ele não me 

ajudou nos momentos de dor, que, talvez, Ele fez o outro melhor do que eu, que talvez Ele nem seja 

tão poderoso assim, dificilmente conseguirei me aproximar Dele com um coração aberto, confiante e 

alegre. Há muito mais facilidade de repelir Sua presença, do que desejar conhecê-Lo!   

 Quem sabe, olhemos para Deus como aquele homem de cabelos grisalhos, vestes brancas, 

que permanece sentado num grande trono, segurando um raio na mão, prestes a nos fulminar, 

castigar ou intimidar mediante algum erro que cometemos? Ou, ainda, um Deus distante, 

preocupado com qualquer coisa/pessoa, menos conosco ou, com situações que nos dizem respeito? 

São inúmeros fatores que podem nos levar a olhar para Deus de forma errada (não vamos nos 

concentrar nisso agora), mas, quero que possamos pensar além das nossas circunstâncias, olhar por 

cima dos ombros dos gigantes e permitir que a possibilidade de repensar Deus nos ajude a olhar para 

Ele como Ele é, de fato, independente das nossas concepções. Isso é muito importante: Deus 

permanece sendo o mesmo, quem Ele é, independente da visão que possamos ter Dele. Nossa 

concepção a seu respeito não muda sua maravilhosa essência!    

 Vamos repensar Deus juntos? Repensar pode ser o começo de uma transformação! Ao parar 

diante do problema, parar de negar uma realidade e perceber como aquilo afeta minha vida, nos 

colocamos numa nova dimensão, percepção a respeito de algo!     

 Deus, essencialmente é amor, mas a imensidão desse amor pode ser expressa de muitas 

formas. A Bíblia nos apresenta inúmeras qualidades a respeito do caráter de Deus, vamos listar 

algumas, que para esse momento, consideramos indispensáveis:     

 1. PAI/PAI DE AMOR – aquele que deseja nos cuidar, amar, nos livrar, aquele que nunca 

falha! Perto de quem devemos estar. Que nos convida a se aproximar e descansar em seu amor 

poderoso e gentil: “e lhes serei Pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas", diz o Senhor Todo-

poderoso “(2 Coríntios 6:18);        

 2. ZELOSO/CUIDADOSO – aquele que sempre está cuidando de nós, ainda que não estejamos 

vendo a olhos vistos ou sentindo! Deus nunca perde o controle ou precisa correr atrás do prejuízo! 

Nossa tarefa deve ser prosseguir crendo, independente do que naturalmente se expressa para mim: 

“Tu me cercas, por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim” (Salmos 139:5); “eu estou com vocês 

todos os dias, até o fim dos tempos” (Mateus 28:20b);      

 3. PROVEDOR – quem garante nosso futuro, aquele que tem prazer em suprir nossas 

necessidades físicas, emocionais e espirituais! Tudo é Dele, nosso maior esforço deve ser colocar nossa 

vida em Sua presença, sendo assim, o mais Ele fará! “Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas 

coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe 

pedirem!"(Mt 7.11); “Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem” 

(Salmos 24:1);          

 4. PERDOADOR – culpa, acusação, remorso não fazem parte do caráter de Deus! Quem acusa 

é Satanás! Deus está a nossa espera, para nos perdoar! Viver sob a prisão do erro, da tristeza não tem a 

ver com o amor de Deus! Nosso papel é confessar, se arrepender e viver em paz, em Deus! “Quem é 

comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua 

herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás 

compaixão de nós; pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do 

mar” (Miquéias 7:18-19);        

 5. JUSTO – Deus sempre age de forma imparcial, aplicando o princípio de equidade para a 

manifestação da sua justiça. A justiça de Deus está ligada à sua bondade e misericórdia (Sl 116:5). 

Afastados de Deus, nos afastamos da sua justiça: “Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas 

irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura” (Salmos 18:25-26); “O que 

faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos” (Salmos” 146:7a);   

 6. CONSELHEIRO - aquele que anseia por manter um relacionamento íntimo conosco, dando-

nos aconselhamento sábio e instrução, em tudo. “Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus 

Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz"(Is 9.6b)."Tu me diriges com o teu conselho, e depois me 

receberás com honras"(SaImos 73.24);       

 7. DISCIPLINADOR – aquele que amorosamente corrige e disciplina. “Meu filho, não despreze 

a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e 

castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no 

momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por 

ela foram exercitados"(Hb 12: 5,6,11);       

 8. FONTE DE CURA – aquele que restaura nossa vida, nosso coração, cura nossas feridas: “Só 

ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas” (Salmos 147:3);   

 9. SOCORRO/CONSOLO – aquele que cuida de nós e nos consola, alivia, conforta em tempos 

de necessidade; quem nos oferece refúgio, força, descanso. "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor 

Jesus Cristo, Pai Das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as Nossas 

tribulações..." (2Co 1.3,4); “Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: "Tu és o meu 

Senhor; não tenho bem nenhum além de ti" (Salmos 16:1-2);    

 10. FONTE DE SABEDORIA – aquele que nos capacita, nos instrui, oferece estratégia, nos faz 

amadurecer, nos garante direção correta: “Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca é que vem o 

conhecimento e o entendimento” (Provérbios 2:6);     

 11. FIEL/CUMPRIDOR DE PROMESSAS: aquele que não desampara, não despreza quem O 

busca, aquele que no momento oportuno age e cumpre o que vem do Seu coração, segundo os Seus 

princípios, oferecendo sempre o melhor para nós: “A verdade é a essência da tua palavra, e todas as 

tuas justas ordenanças são eternas” (Salmos 119:160) “Apeguemo-nos com firmeza à esperança que 

professamos, pois aquele que prometeu é fiel (Hebreus 10:23);   
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REPENSANDO...  

Quem Deus é para você? O que Ele representa na sua vida?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Quem Deus é? Leia os textos, procure definir em uma palavra o que o versículo expressa 

sobre Ele.  

Miquéias 7:8 __________________________ Salmos 71:5____________________________ 

Salmos 28:7___________________________ Isaías 26:4______________________________  

Salmos 54:4___________________________ Salmos 63:7_____________________________ 

 

 Sugestão de música! Faça dessa canção uma oração!  

“PAI DE AMOR” –  NÍVEA SOARES (Clipe Oficial) - YOUTUBE 

    - Deus é muito maior do que nossos olhos podem contemplar! 

 

ORAÇÃO 
 

RECEBER DOS CÉUS/NOSSO ALVO: Renovação e quebrantamento 

 “Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das 

tuas asas” (Salmos 36:7) 

ORANDO: 

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

Seu amor que nos constrange, nos sara, nos redime, nos transforma...   

- Ore para que o amor de Deus te alcance de uma forma íntima, profunda e pessoal; 

- Que Ele se revele a você de forma que seu coração possa conhecer e contemplar 

quem Ele é de verdade, em toda sua grandeza!      

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

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

- Pelos profissionais da área da saúde, que estão na linha de frente dessa guerra, 

agradecemos o chamado vocacional para nos servir. Oramos também que Deus, 

mantenha-os protegidos, seguros e saudáveis. Mantenha suas famílias seguras e 

saudáveis. Deus os ajude sobre o tratamento desta doença, bem como a mudança 

de protocolos; 

- Deus nos ajude a manter a mente clara no meio do pânico ao redor, nos liberte da 

ansiedade pelos seus entes queridos (pais idosos, filhos, cônjuges...); 
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