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Devocionais

Vida de Ovelha

Propósito
Os devocionais Vida de Ovelha, do blog 
Voltemos ao Evangelho, nasceram da 
intenção de ajudar as irmãs em Cristo 
a desenvolverem o hábito de buscar, na 
palavra de Deus, o ensino, a correção e 
o fortalecimento espiritual para lidarem 
com as diversas circunstâncias que en-
frentam e vencer em sua vida diária.

Meios
Os devocionais serão compostos de 
leitura, memorização das Escrituras, 
meditação no texto bíblico, oração e re-
gistro por meio de escrita.

Assim, seu viver diário estará coberto 
pela palavra de Deus de forma que sua 
mente seja intensamente renovada e seu 
coração profundamente transformado. 



Modo
1. Ler as indicações Bíblicas;
2. Selecionar e anotar um versículo para 

memorização e meditação;
3. Escrever um compromisso de como 

vai agir a partir da leitura do dia; 
 ou escrever uma promessa que a leitu-

ra do dia revelou para sua vida; 
 ou escrever um diário espiritual do 

que Deus falou a você nesse dia.
4. Orar sobre o que aprendeu na leitura 

e aplicar isso em sua vida;

Não deixe de ler, orar, anotar um ver-
sículo para memorizar e meditar, e de, 
também, escrever o que aprendeu no seu 
tempo diário com Deus.



Dia 1

O que é a Paz
Você está buscando paz? Todos nós que-
remos ter paz. Mas o que é a paz? A paz 
é um estado de espírito de calmaria, de 
tranquilidade. A Paz também é a ausência 
da guerra. E, ainda, paz é reconciliar-se 
com o outro, é manter a harmonia nas 
relações. 

Mas como conseguir a paz em nossa 
vida quando tudo ao nosso redor é tão 
turbulento? Não importa para qual área 
da sua vida você esteja buscando a paz, 
nós podemos encontrá-la na palavra de 
Deus.

Nos próximos dias vamos buscar e en-
contrar a paz da qual a Bíblia nos fala. 



Leitura
2 Tessalonicenses 3.16: Ora, o Senhor da 

paz, ele mesmo, vos dê continuamente a paz 
em todas as circunstâncias. O Senhor seja 

com todos vós.

Salmo 119.165: Grande paz têm os que 
amam a tua lei; para eles não há tropeço.

Medite: Eu conheço a paz que o Senhor 
me oferece?

Ore: Para que Deus possa dar enten-
dimento e descanso para a sua alma, 
enquanto você medita sobre a paz.



Dia 2

A paz é uma pessoa
Você pode estar pensando: Ah! Como 
assim, a paz é uma pessoa? Sim, encontra-
mos a paz em Jesus Cristo, ele é o Príncipe 
da Paz. Através de Jesus nos reconciliamos 
e temos paz com Deus. Quando nós co-
nhecemos Cristo deixamos de nos opor 
intencionalmente a Deus e, pela graça, re-
cebemos o dom da fé. A fé salvadora que 
encontramos apenas em Jesus. Conhecer 
Jesus e ter um relacionamento com ele nos 
traz paz.

Quando andamos com Cristo somos 
contagiadas pela paz que emana de sua 
pessoa. O poder da paz de Cristo nos faz 
desejarmos estar cada vez mais próximas 
dele.

Você já experimentou andar perto de 
Cristo?

Cristo é a nossa paz.



Leitura
Isaías 9.6: Porque um menino nos  

nasceu, um filho se nos deu; o governo está 
sobre os seus ombros; e o seu nome será: 

Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz.

Romanos 5.1:  Justificados, pois, mediante 
a fé, temos paz com Deus por meio de nosso 

Senhor Jesus Cristo.

Efésios 2.8-9: Porque pela graça sois salvos, 
mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de 

Deus; não de obras, para que ninguém se glorie.

Provérbios 3.17:  Os seus caminhos são cami-
nhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz.

Medite: Você tem experimentado estar 
mais próxima de Jesus?

Ore: Agradecendo por Deus ter se reve-
lado através da pessoa de Jesus Cristo, o 
Verbo Encarnado.



Dia 3

Nosso Deus é de paz
O apóstolo Paulo, muitas vezes em suas 
epístolas, faz referência ao nome de Deus 
ligando-o à paz. Ele podia falar com 
autenticidade da paz com a qual Deus 
envolvia sua vida.

Paulo, quando esteve preso, louvou a 
Deus com cânticos, ele estava fisicamente 
encerrado em uma prisão, sob vigilância, 
mas seu espírito estava em Deus e isso lhe 
conferia paz. Além desse episódio, Pau-
lo passou por um naufrágio, no entanto, 
permaneceu em paz. A paz de Paulo era 
firmada em Deus.

Você pode ter paz quando confia no 
Deus da paz.



Leitura
Romanos 16.20: E o Deus da paz, em 

breve, esmagará debaixo dos vossos pés a 
Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus 

seja convosco.

2 Tessalonicenses 3.16: Ora, o Senhor  
da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a 
paz em todas as circunstâncias. O Senhor 

seja com todos vós.

Salmos 4.8:  Em paz me deito e logo  
pego no sono, porque, Senhor, só tu me 

fazes repousar seguro.

João 14.27:  Deixo-vos a paz, a minha 
paz vos dou; não vo-la dou como a dá o 
mundo. Não se turbe o vosso coração,  

nem se atemorize.

Isaías 26.3:  Tu, Senhor, conservarás em 
perfeita paz aquele cujo propósito é firme; 

porque ele confia em ti.



Medite: Você pode confiar no Senhor da 
paz e entregar a ele, agora mesmo, todas 
as suas preocupações?

Ore: Senhor, aumenta a minha fé para 
que eu confie em ti e tenha a sua paz.



Dia 4

A paz nos é dada  
por Jesus

Muitas vezes, quando estamos em si-
tuações de sofrimento e dor, nossa fé 
enfraquece e ficamos sem esperança. Nos 
sentimos sozinhas em meio às dificulda-
des. Quantas vezes essa onda gigante de 
abandono nos corrói por dentro. Então, 
quando isso acontecer, clame! Levante 
seus olhos para os céus. Abra sua boca e 
chame, invoque o nome de nosso Salva-
dor Jesus Cristo. 

Ele nos busca, nos encontra em meio 
aos escombros de nossas noites escuras. 

A paz que Jesus nos oferece é eter-
na porque ele é o Deus Eterno. Ele é o 
Emanuel, está no meio de nós, onde nós 
estivermos ele estará. 

Busque-o e ele se revelará presente em 
sua vida.

Jesus, o Príncipe da Paz.



Leitura
Lucas 1.78-79 Graças à entranhável  

misericórdia de nosso Deus, pela qual nos 
visitará o sol nascente das alturas, para  
alumiar os que jazem nas trevas e na  
sombra da morte, e dirigir os nossos  

pés pelo caminho da paz.

Mateus 7.8 Pois todo o que pede  
recebe; o que busca encontra; e,  

a quem bate, abrir-se-lhe-á.

Jeremias 29.13 Buscar-me-eis e me achareis 
quando me buscardes de todo o vosso coração.

Medite: Jesus, o Príncipe da Paz, é uma 
pessoa, você tem um relacionamento 
com ele?

Ore: Para que o Príncipe de Paz se revele 
a você, dirija seus passos e a ilumine em 
meio às trevas.

 



Dia 5

O Deus da paz  
anda contigo

Talvez você esteja insegura, questionando 
se Deus está mesmo contigo, já que não 
podemos vê-lo com nossos olhos, pois 
Deus é espírito. No entanto, podemos vê-
-lo pela fé observando todas as coisas que 
ele tem feito por nós. Você pode perceber 
isso agora mesmo ao lembrar-se de algu-
ma situação onde parecia que Deus não 
estivesse vendo a situação pela qual você 
estava passando, ou uma situação na qual 
você não acreditava que Deus estivesse 
com você, no entanto, Deus te deu paz 
para você passar por aquelas dificuldades. 

Deus é suficiente para nos dar paz.



Leitura
Mateus 28.20b: E eis que estou convosco 
todos os dias até à consumação do século.

João 4.24: Deus é espírito; e importa que os 
seus adoradores o adorem em espírito e em 

verdade.

Lamentações 3.21: Quero trazer à memória 
o que me pode dar esperança.

Medite: Em alguns momentos de sua 
vida nos quais Deus se mostrou presente.

Ore: Peça a Deus que você possa, sempre, 
lembrar-se de que ele é o Deus de paz.

Dica da Ovelha: Não deixe de ler, orar, 
anotar um versículo para memorizar e 
meditar, e, também, escrever o que apren-
deu hoje, no seu tempo com Deus.



Dia 6

Pensamentos de paz
Existem alguns dias nos quais nossos pen-
samentos ficam agitados e desgovernados 
e nossa mente se torna atribulada com as 
preocupações. Precisamos educar nossa 
mente e manter nossos pensamentos ca-
tivos a Cristo, nosso Salvador. Mas como 
podemos conseguir essa renovação nos 
nossos pensamentos? Temos que fazer a 
Palavra de Deus habitar em nós, lendo, 
ouvindo, cantando e orando a Palavra. 

Quando Jesus, o Verbo Encarnado, 
faz morada em nós, então, nossos pensa-
mentos são redimidos e podemos pensar 
nas coisas eternas. Podemos experimen-
tar paz quando nossa mente é renovada 
pelo Espírito Santo e, então, passamos a 
experimentar a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus.

Deus guarda em paz a nossa mente.



Leitura
Filipenses 4.7: E a paz de Deus, que  

excede todo o entendimento, guardará o vosso 
coração e a vossa mente em Cristo Jesus.

2 Coríntios 10.5: E toda altivez que se 
levante contra o conhecimento de Deus, e 

levando cativo todo pensamento à obediência 
de Cristo.

Colossenses 3.16: Habite, ricamente, em vós a 
palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos 
mutuamente em toda a sabedoria, louvando 
a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espiri-

tuais, com gratidão, em vosso coração.

Colossenses 3.1-3: Portanto, se fostes  
ressuscitados juntamente com Cristo, buscai 

as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assenta-
do à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do 
alto, não nas que são aqui da terra; porque 
morrestes, e a vossa vida está oculta junta-

mente com Cristo, em Deus.



Romanos 12.2 E não vos conformeis  
com este século, mas transformai-vos pela 

renovação da vossa mente, para que  
experimenteis qual seja a boa, agradável  

e perfeita vontade de Deus.

Medite: Com que tipo de alimento eu 
educo minha mente?

Ore: Peça ao Senhor que renove sua 
mente enquanto você lê a sua palavra, 
e que assim, você tenha paz em seus 
pensamentos.



Dia 7

Consciência em paz
Porque nossos pecados são perdoados e 
justificados em Cristo, nossa consciência 
não encontra solo fértil para cultivar a 
culpa pelo pecado. 

Estamos unidas a Cristo pela fé, nossa 
união com Cristo garante a justificação 
dos nossos pecados.

Quando confessamos os nossos peca-
dos Jesus é suficiente para nos libertar do 
pecado e da culpa do pecado. Jesus nos 
liberta verdadeiramente. 

Jesus é a promessa da paz para nossa 
consciência.



Leitura
1 João 1.9 Se confessarmos os nossos  

pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça.

Hebreus 8.12 Pois, para com as suas 
iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus 

pecados jamais me lembrarei.

Hebreus 10.12 Jesus, porém, tendo oferecido, 
para sempre, um único sacrifício pelos 
pecados, assentou-se à destra de Deus

Hebreus 10.22 aproximemo-nos, com 
sincero coração, em plena certeza de fé, tendo 

o coração purificado de má consciência e 
lavado o corpo com água pura.

João 8.32 E conhecereis a verdade, e a 
verdade vos libertará.

Medite: Você tem confessado seus peca-
dos a Deus?

Ore: Confessando seus pecados e para 
que você tenha plena confiança de que sua 
consciência está livre da culpa do pecado.



Dia 8

O governo de Deus  
é de justiça e paz

Embora muitos povos vivam em conten-
das e guerras, nós, que somos povo de 
Deus, estrangeiras nesse mundo, pode-
mos experimentar a paz que o Senhor 
prometeu ao seu povo.

O plano de redenção, planejado por 
Deus, contém a promessa de paz para o 
seu povo. Deus escolhe um povo para a 
paz e a liberdade. O governo de Deus traz 
paz. A paz se estabelece pela justiça e reti-
dão de Jesus, o Príncipe da Paz. 



Leitura
Salmo 29.11 O Senhor dá força ao seu povo, 

o Senhor abençoa com paz ao seu povo.

Salmo 85.8 Escutarei o que Deus, o Se-
nhor, disser, pois falará de paz ao seu povo 
e aos seus santos; e que jamais caiam em 

insensatez.

Isaías 9.6-7 Porque um menino nos  
nasceu, um filho se nos deu; o governo está 

sobre os seus ombros; e o seu nome será: 
Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai 
da Eternidade, Príncipe da Paz; para que 

se aumente o seu governo, e venha paz sem 
fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, 
para o estabelecer e o firmar mediante o juízo 
e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo 

do Senhor dos Exércitos fará isto.

Romanos 14.17 Porque o reino de Deus não 
é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e 

alegria no Espírito Santo.



Isaías 32.17 O efeito da justiça  
será paz, e o fruto da justiça, repouso e  

segurança, para sempre.

Medite: Deus é o único capaz de gover-
nar com toda justiça e paz.

Ore: Pelos governantes de seu país, para 
que tenham temor a Deus e governem 
com justiça e paz. 



Dia 9

Paz entre as nações
Muitas vezes nos falta a paz, por situações 
externas como conflitos políticos, econô-
micos, sociais e territoriais entre as nações.

Jesus nos disse que não devemos fi-
car espantados com as guerras entre as 
nações, porque ele enviará seus anjos e 
reunirá os seus escolhidos, aqueles que 
creem nele, para a vida eterna ao seu lado.

Mesmo em meio às grandes perdas das 
guerras nossa esperança é Jesus, que nos 
permite vislumbrar as promessas de no-
vos céus e nova terra, onde haverá justiça, 
paz e coisas maravilhosas como uma vida 
sem choro, sem dor e sem morte.

Nós, como cidadãs do Reino de Deus, 
devemos nos lembrar que o Reino de 
Deus é paz e justiça no Espírito Santo. O 
Reino de Deus não é algo meramente ex-
terno, mas está, também, dentro de nós. 
E o Espírito Santo nos concede sermos 
cidadãs do Reino eternamente. 

O Reino de Deus é paz e justiça no Es-
pírito Santo.



Leitura
Mateus 24.6-7: E, certamente, ouvireis falar 
de guerras e rumores de guerras; vede, não vos 
assusteis, porque é necessário assim acontecer, 

mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará 
nação contra nação, reino contra reino, e have-

rá fomes e terremotos em vários lugares.

2 Pedro 3.13: Nós, porém, segundo a sua 
promessa, esperamos novos céus e nova terra, 

nos quais habita justiça.

Apocalipse 21.4: E lhes enxugará dos olhos 
toda lágrima, e a morte já não existirá, já não 
haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as 

primeiras coisas passaram.

Romanos 14.17: Porque o reino de Deus 
não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, 

e alegria no Espírito Santo.

Medite: Saber que você é cidadã do Reino 
de Deus traz esperança ao seu coração?

Ore: Clame a Deus por misericórdia para 
que haja paz entre as nações.



Dia 10

Paz entre os povos
Jesus trouxe reconciliação entre os povos 
tornando-os um só povo, um só corpo, 
o Corpo de Cristo. Pela união espiritual 
em Cristo não há mais separação entre 
judeus e gentios. Um novo homem é cria-
do em Cristo, em quem a inimizade foi 
destruída.

As inimizades e as contendas são cau-
sadas pelos nossos desejos de realizarmos 
as nossas vontades sem nos importarmos 
se outras pessoas podem ser prejudicadas 
por isso.

A falta de amor sacrificial faz surgir as 
inimizades entre os homens.

Cristo nos oferece a paz com Deus, que 
faz de nós novas criaturas e nos estende 
as promessas feitas ao seu povo, o povo 
escolhido. Em Cristo somos um único 
povo formado por gentios e judeus

Com Cristo temos paz com Deus, com 
Cristo temos paz entre os povos.



Leitura
Efésios 2.13-18: Mas, agora, em Cristo Jesus, 
vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados 
pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, 

o qual de ambos fez um; e, tendo derribado 
a parede da separação que estava no meio, 
a inimizade, aboliu, na sua carne, a lei dos 

mandamentos na forma de ordenanças, para 
que dos dois criasse, em si mesmo, um novo 

homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos 
em um só corpo com Deus, por intermédio da 
cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, 
evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e 
paz também aos que estavam perto; porque, por 
ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.

Hebreus 12.14: Segui a paz  
com todos e a santificação, sem a qual  

ninguém verá o Senhor,

Tiago 4.1: De onde procedem guerras e  
contendas que há entre vós? De onde, senão 
dos prazeres que militam na vossa carne?



Medite: Quais são os desejos dos quais 
não abro mão?

Ore: Glorifique ao Senhor que nos une, 
como um só povo, em Cristo. 



Dia 11

A paz é uma escolha
Algumas vezes nossos relacionamentos 
ficam tumultuados e não conseguimos ter 
uma convivência pacífica com as pessoas 
com as quais convivemos. Quando isso 
acontece ficamos inquietas, agitadas e nos 
irritamos com aquela pessoa que, por al-
gum motivo, se opõe a nós. A discórdia 
pode nos tirar a paz e nos deixar opri-
midas pela aspereza com que temos nos 
tratado. Mas os cristãos foram chamados 
para viverem em concordância uns com 
os outros. Além disso, a gentileza deve-
ria ser uma marca de todo discípulo de 
Cristo. E todo aquele que ama o Senhor 
demonstra esse amor ao próximo. Você 
não pode amar o próximo se não morrer 
para você mesma e para os seus desejos. 
Os seus desejos egoístas e autocentrados, 
provocam as contendas.

Somos morada do Espírito Santo, é ele 
quem nos habilita a viver em paz.



Leitura
2 Tessalonicenses 3.16: Ora, o Senhor  

da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a 
paz em todas as circunstâncias. O Senhor 

seja com todos vós.

Gálatas 5.22-23: Mas o fruto do Espírito é: 
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 

Contra estas coisas não há lei.

Romanos 8.5-6: Porque os que se inclinam 
para a carne cogitam das coisas da carne; 

mas os que se inclinam para o Espírito, das 
coisas do Espírito. Porque o pendor da carne 
dá para a morte, mas o do Espírito, para a 

vida e paz.

Romanos 12.18 Se possível, quanto depender 
de vós, tende paz com todos os homens;

Hebreus 12.14 Segui a paz com todos e a 
santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor



Romanos 15.1-3: Ora, nós que somos  
fortes devemos suportar as debilidades dos 

fracos e não agradar-nos a nós mesmos. 
Portanto, cada um de nós agrade ao próximo 
no que é bom para edificação. Porque também 

Cristo não se agradou a si mesmo; antes, 
como está escrito: As injúrias dos que te 

ultrajavam caíram sobre mim.

Medite: Você já tomou a decisão de viver 
em paz?

Ore: Peça ao Senhor que a capacite para 
buscar a paz e a viver sob o poder do 
Espírito.



O Ministério Fiel visa apoiar a igreja 
de Deus, fornecendo conteúdo fiel às Es-
crituras através de conferências, cursos 
teológicos, literatura, ministério Adote 
um Pastor e conteúdo online gratuito.

Disponibilizamos em nosso site cente-
nas de recursos, como vídeos de pregações 
e conferências, artigos, e-books, audioli-
vros, blog e muito mais. Lá também é 
possível assinar nosso informativo e se 
tornar parte da comunidade Fiel, rece-
bendo acesso a esses e outros materiais, 
além de promoções exclusivas.

Visite nosso site
www.ministeriofiel.com.br

 



O Voltemos ao Evangelho é um site 
cristão centrado no evangelho de Jesus 
Cristo. Acreditamos que a igreja precisa 
urgentemente voltar a estar ancorada na 
Bíblia Sagrada, fundamentada na sã dou-
trina, saturada das boas novas, engajada 
na Grande Comissão e voltada para a gló-
ria de Deus.

Para acessar mais de 4.000 recursos 
gratuito, visite:

www.voltemosaoevangelho.com




