
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muita gente passa a semana inteira sem nem se lembrar dos textos bíblicos. Não se lembram nem 
da mensagem do domingo. Alguns, até oram automaticamente, fazem as rezas costumeiras antes 
do almoço, mas, muitos cristãos têm a vida espiritual levemente acionada apenas nos momentos 
religiosos ou nos momentos de temores. 
 
Que lugar a Palavra de Deus, os Decretos Eternos do Reino de Cristo, têm na sua vida 
cotidiana?  
A resposta não pode ser apenas: “Total”; “Ah, eu amo a Palavra”; “Ela é tudo para mim”.  
A resposta precisa ser uma exposição sincera sobre como guiamos nossa vida por instruções 
práticas, advindas da inspiração e da instrução que estão nos princípios e ordenanças deixados 
por Jesus na Bíblia. Isso implica em submissão, renúncias, obediência e santificação. 
 
Nosso modo de sentir, pensar, raciocinar e agir precisa ser alinhado com a forma com que o Reino 
de Deus atua. Para isso meditamos na Palavra todas as manhãs e durante todo o dia! É importante 
um tempo dedicado, mesmo que sejam apenas 15 minutos, mas, é importante que nossa mente 
esteja durante o dia inteiro trazendo o que Jesus ensina. É o Espírito Santo que nos auxilia nisso.  
 

João 14:26 
...mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse 
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 

 
 

 
DISCIPULADO 1/1 
DEVOCIONAL DIÁRIO 
COMO CRIAR O HÁBITO 
 
Médicos e nutricionistas afirmam que a alimentação matinal é de extrema 
importância. Gerar energia no início de uma caminhada determina condições 
para enfrentar os desafios da viagem.  
 
Se comemos açúcar e carboidrato logo pela manhã, determinamos um tipo de 
metabolismo para todo o dia. Se optamos por frutas e proteínas, declaramos 
ao corpo que teremos energia durante o dia para força, vigor e realizações com 
ânimo. 
 
Assim é no início do nosso dia.  
Se estamos firmados nas palavras de Cristo, alimentados espiritualmente, 
seguiremos por um dia de vitórias. 
 
O que é devocional? 
A comunhão com o Espírito Santo, sensíveis à Sua Palavra, é o segredo da vida 
de todos aqueles que prosperam no Senhor.  
 
Como discípulo de Jesus, como tem sido seu relacionamento diário com a 
Palavra, a Bíblia, o Corpo de Cristo? 
 



O JUSTO VIVE É PELA FÉ.  
(O injusto é aquele que já está condenado) 
 

Romanos 10:17 
E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo. 

 
O ALIMENTO MAIS IMPORTANTE NO INÍCIO DO DIA (No início de tudo) 
A indústria declara que Danoninho, Todinho e Sucrilhos são alimento enriquecido, mas são 
alimento ultra processado; puro açúcar que faz muito mal. Para o início do dia, opte por nutriente 
espiritual verdadeiro! Depois, ovos e frutas para o corpo físico. 
 

1 Coríntios 1:5 
porque, em tudo, fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o 
conhecimento; 

 
PODE PARECER LOUCURA (Para quem vive só na força do braço) 

1 Coríntios 1:18 
“Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, 
que somos salvos, poder de Deus.” 

 
A PALAVRA NOS LIMPA 

Efésios 5:26 
“...para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela 
palavra,” 
 

ELA É A NOSSA ARMA ESTRATÉGICA PARA TODOS OS DESAFIOS DO DIA 
Efésios 6:17 
“Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra 
de Deus;” 

 
ELA É A PROVISÃO PARA TODOS OS DESAFIOS E REALIZAÇÕES 

Filipenses 2:16 
“...preservando a palavra da vida, para que, no Dia de Cristo, eu me glorie de que 
não corri em vão, nem me esforcei inutilmente.” 

 
A Palavra é o “Pão vivo que desceu do Céu”. Ela é o próprio Jesus. Quando decidimos nos nutrir 
dela diariamente, garantimos a condução do Espírito Santo, o fortalecimento espiritual e a 
sabedoria para qualquer tipo de decisão na vida. 
 
TENHA O HÁBITO DO DEVOCIONAL 
O que é devocional? 
 
A palavra “devocional” vem de “devoção”. Devoção é uma palavra que está associada a “devoto”. 
Devoto é uma palavra que está relacionada a uma pessoa muito religiosa. 
Porém, “devoção” é uma decisão prática de uma pessoa que cuida de ser muito bem ligada 
a alguém ou a algo. 
 
Se a palavra “devoto” ficou estigmatizada, quase que poderia ser substituída por “carola”, para 
nós ela significa muito mais, significa uma pessoa que está verdadeiramente vinculada a algo ou 
alguém de elevadíssimo valor. Isso justifica a devoção, a dedicação.  
 
Devocional, portanto, é uma atividade de alguém que reconhece a elevada importância de Jesus, 
de suas instruções, e prioriza-os.  
 
A Bíblia é uma pessoa, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo! O Verbo, a Palavra, a Vida, o 
Alimento, o Pão Vivo. A Bíblia é o Filho, Jesus, a Palavra de Deus! 
 
Não abra mão de priorizar, devotar-se às Sagradas Escrituras como prática diária.  
Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. 



TENHA O HÁBITO  
O que é hábito? 
 

“Inclinação por alguma ação, ou disposição de agir constantemente de certo modo, 
adquirida pela frequente repetição de um ato. 2 Forma habitual de ser ou de agir: “[…]  

 
Desenvolva o hábito de buscar o que diz a Palavra do Senhor acerca de qualquer assunto da sua 
vida, durante o seu dia (inclusive nas questões profissionais). 
 
Coloque o propósito de uma leitura bíblica todos os dias, de preferência pela manhã. Medite na 
Palavra, reflita sobre o que você tem lido, ouvido e recebido na comunhão do Corpo de Cristo, 
na vida da igreja local. 
 

Salmos 19:14 
As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua 
presença, SENHOR, rocha minha e redentor meu! 
 
Salmos 27:4 
Uma coisa peço ao SENHOR, e a buscarei: que eu possa morar na Casa do 
SENHOR todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do SENHOR e 
meditar no seu templo. 

 
 
4 Perguntas para as conversas no Encontro das Células 
 
 

1. Que lugar a Palavra de Deus, os Decretos Eternos do Reino de Cristo, têm na sua 
vida cotidiana?  

 
2. O que você aprendeu nesta lição sobre Devocional, Hábito e Comunhão com a 

Palavra? 
 

3. Quais passos práticos todos podem dar para o desenvolvimento de hábitos. (Lembre-
se de que hábitos estão relacionados a coisas boas. Vícios é que dizem respeito à prática constante de coisas 
más e danosas.) 

 
4. Que testemunho você pode dar do poder da Palavra meditada pela manhã, 

influenciando questões do seu dia a dia?  
 
 

Isaías 51:16 
Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para 
que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião: Tu és o meu povo. 
 
Isaías 59:21 
Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o SENHOR: o meu Espírito, que está 
sobre ti, e as minhas palavras, que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de 
teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo o 
sempre, diz o SENHOR. 

 


