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Definição

Devoção:
Dedicação íntima 
Objeto de especial       

veneração



O que Jesus disse:

23No entanto, está chegando a hora, e de 
fato já chegou, em que os verdadeiros 
adoradores adorarão o Pai em espírito e 
em verdade. São estes os adoradores que 
o Pai procura. 



O que Jesus disse:

24 Deus é espírito, e é necessário 
que os seus adoradores o 
adorem em espírito e em 
verdade”. Jo 4



TEMPLO EM JERUSALTEMPLO EM JERUSALÉÉMM



O que é a Verdade?

6... Eu sou o caminho, a verdade e a 
vida...  Jo 14.6

17 Santifica-os na verdade; a tua 
palavra é a verdade    Jo 17.17



Uma vida de devoção a Deus, 
exige compromisso com 

Cristo e sua Palavra



FUNDAMENTO



O propósito da criação

36 Pois dele, por ele e para ele são 
todas as coisas. A ele seja a 
glória para sempre! Amém.                 
Rm 11.36



O processo
18 E todos nós, que com a face descoberta 

contemplamos a glória do Senhor, segundo a 
sua imagem estamos sendo transformados com 
glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, 
que é o Espírito.



6 Mas quando você orar, vá para seu 
quarto, feche a porta e ore a seu Pai, 
que está no secreto. Então seu Pai, 
que vê no secreto, o recompensará. 

O canal de comunicação



9 Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio 
real, nação santa, povo exclusivo de Deus, 
para anunciar as grandezas daquele que os 
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.

I Pe 2

....os frutos



Chernobyl – 350.000 / 300 anos

O Resultado

John Wesley- 100 anos / 40.000 sermões
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Qual tem sido o 
impacto da sua 
vida?!!



1. Alegria 
“prestem culto ao Senhor com alegria; 

entrem na sua presença com 
cânticos alegres” Sl 100.2

Mentalidade





2. Louvor constante
“Bendirei o Senhor o tempo todo, os 

meus lábios sempre o louvarão “
Sl 34.1

Mentalidade



3. No cotidiando
“falando entre si com salmos, hinos e 

cânticos espirituais, cantando e 
louvando de coração ao Senhor”
Ef 5.19

Mentalidade



ATITUDES



1. Desprendimento

Atitudes

2. Liberdade
ORAÇÃO É DIÁLOGO

3. Sinceridade



Sinceridade

2Tu conheces o meu sentar e o meu levantar; 
de longe entendes o meu pensamento. 
3Esquadrinhas o meu andar, e o meu deitar, e 
conheces todos os meus caminhos. Sl 139



SINCERIDADE

•• FamFamíílialia

•• TrabalhoTrabalho

•• IgrejaIgreja

•• SexoSexo

•• $$$$$$$$

•• LazerLazer

““ESQUADRINHARESQUADRINHAR””



HÁBITOS
O que fazer?



1. Renovar a mente

8 Finalmente, irmãos, tudo o que 
for verdadeiro, tudo o que for 
nobre, tudo o que for correto



1. Renovar a mente

...tudo o que for puro, tudo o que for 
amável, tudo o que for de boa fama, 
se houver algo de excelente ou digno 
de louvor, pensem nessas coisas.
Fp 4.8



1. Renovar a mente

2 Não se amoldem ao padrão deste 
mundo , mas tranformem-se pela 
renovação da vossa mente....  Rm
12.2



2. Meditação

2 ... sua satisfação está na lei do 
Senhor, e nessa lei medita dia 
e noite.  Sl 1



3. Estudo pessoal

...estejam sempre preparados para 
responder a qualquer que lhes 
pedir a razão da esperança que 
há em vocês. 



3. Estudo pessoal

15 Procure apresentar-se a Deus 
aprovado, como obreiro que não tem do 
que se envergonhar, que maneja 
corretamente a palavra da verdade.

II Tm 2



FRUTOS

Por que vale a pena?



1. Ver a vida como Deus vê





1. Ver a vida como Deus vê

• Gostar do que Ele gosta;
• Valorizar o que Ele valoriza;
• Sentir o que Ele sente;



2. Humildade

• “Peneira” mais grossa
• Menos críticas;
• Mais apoio;



3. Maior produtividade

• Investir no que vale a pena;
• Mais motivação para o serviço;
• Reconhecer a Graça;


