
Venha o Teu Reino





ste livreto é destinado a todas as pessoas. Todos nós precisamos do 
encorajamento das promessas básicas da fé cristã para nos ajudar a viver 

a vida que Deus nos dá em plenitude. A pandemia COVID-19 atingiu todas 
as áreas de nossas vidas: para onde podemos ir, quem podemos ver, como 
podemos adorar. 

No tempo entre o Dia da Ascensão e o Pentecostes, Venha o Teu Reino é um 
presente para refrescar a nossa fé, especialmente se nos sentimos isolados de 
nossa comunidade ou de nossa Igreja durante este tempo difícil. Eu também 
escrevi isso na esperança de que aqueles que não conhecem Jesus possam 
encontrar nestas páginas a esperança pela qual tanto anseiam. 

Portanto, se você já é um seguidor de Jesus, acolha isso como um lembrete e um 
encorajamento de por que e como seguir a Jesus faz diferença para você. Por 
que não pensar para quem você poderia dar uma cópia e como você poderia 
orar por aqueles que você conhece e que também precisam da esperança do 
evangelho. E se você ainda não encontrou Jesus Cristo, espero que o faça com a 
leitura e a reflexão contidas neste livreto.
 
Cada dia há algo para ler, uma oração a oferecer e depois um convite para você 
fazer suas próprias reflexões sobre o que significa seguir o caminho de Cristo. 
Você não precisa escrever nada, mas pode achar isso útil. Não se preocupe se 
este não for você. Apenas peça a Deus para ajudá-lo a ver claramente como você 
pode seguir Jesus e a quem você pode ajudar.
 
E faça isso não apenas com foco em você mesmo, mas com aqueles que você 
conhece - ore por 5 amigos, talvez por sua família, vizinhos, colegas - que vivem 
suas vidas ainda sem conhecer o amor oferecido a eles em Cristo Jesus.
 
Nestes dias de expectativa esperançosa e oração entre a festa da Ascensão e 
o Pentecostes, possamos todos sermos renovados pelo Espírito; feitos novas 
criaturas em Cristo.

Stephen Cottrell
A R C E B I S P O  D E  I O R Q U E

E

Renova-nos pelo seu Espírito



ORAÇÃO

Dia 1: Jesus

Seguindo o caminho
Os primeiros seguidores de Jesus não foram chamados de cristãos. Isso 
veio depois. Eles foram chamados de seguidores do Caminho (ver Atos 
24.14). Este parece ser um bom lugar para começar. Especialmente em 
um momento tão escuro e difícil para o nosso mundo. A fé cristã é um 
estilo de vida. Na verdade, o próprio Jesus diz aos seus amigos na noite 
anterior à sua morte: “Eu sou o caminho”. 

Jesus nos mostra como a humanidade pode ser quando vivida à maneira 
de Deus. Sua bondade, generosidade e perdão vêm de Deus. Deus é 
assim. Deus acolhe a todos. 

A vida é difícil. O caminho à frente não é óbvio. E diante da dificuldade 
e da incerteza, Deus não nos envia um manual ou um mapa. Ele manda 
um companheiro para caminhar conosco, Jesus, pelo caminho. E ele 
não é apenas o caminho para nós - mas para cada pessoa. Oremos 
por aqueles que conhecemos e amamos para que possam encontrar o 
caminho de Cristo.

Deus amoroso, quando me sentir perdido ou solitário ou com medo ou 
inseguro do caminho a seguir, seja meu guia, uma lâmpada para meus pés 
e uma luz para meu caminho. E hoje ajude-me a ser um bom companheiro 
para aqueles que encontro.



Tomé disse-lhe: 
“Senhor, não sabemos para onde vais.

Como podemos saber o caminho? ”
Jesus disse-lhe: 

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim.”

(João 14. 5-6)



Por que você está abatida, ó minha alma,
e por que você está inquieta dentro de mim?

Espera em Deus; pois eu irei louvá-lo 
novamente, minha ajuda e meu Deus. 

                 (Salmo 42. 11)



Dia 2: Louvor

O caminho da alegria abundante
Na adoração cristã há muitos louvores. Os cristãos costumam dizer a 
Deus como Deus é brilhante. Que tipo de Deus precisa disso, muitas 
vezes é a resposta daqueles que são novos na fé cristã? Deus deve ser 
muito inseguro, pensam eles.  

Mas não louvamos a Deus porque Deus precisa, mas porque nós 
precisamos. Quando louvamos a Deus, nos colocamos em perspectiva. 
Reconhecemos que Deus é a fonte e origem de tudo, até mesmo do ar 
que estamos respirando agora. Sem Deus, não há nada. 

Não há ninguém que não precise saber disso.

O modo de vida que é o caminho de Jesus Cristo é um caminho 
de alegria desejada e abundante. Mesmo nas horas mais escuras, 
acreditamos na luz. Nós o louvamos. E na perspectiva de Sua luz, ore 
pelos outros.

Deus fiel, ajuda-me a compreender a mim mesmo, para que, mesmo nos 
momentos mais difíceis, possa conhecer a tua presença comigo e cantar os 
teus louvores, louvando corajosamente a tua bondade, mesmo quando há 
tanta coisa errada. E hoje, ajude-me a mostrar aos outros as coisas boas 
que recebo em Cristo e mostrar ao mundo o seu caminho.

ORAÇÃO



Dia 3: Gratidão

Expandindo o coração
Na Inglaterra, quando ficamos do lado de fora de nossas casas nas noites 
de quinta-feira no verão de 2020, aplaudindo os médicos, enfermeiros 
e toda a equipe maravilhosa do nosso Serviço de Saúde, percebemos 
o quanto isso nos mudaria? Ao agradecer, ao louvar, aprendemos a 
colocar as necessidades dos outros antes das nossas. Descobrimos um 
profundo apreço por aqueles que colocam suas vidas em risco para nos 
servir. 

Ação de graças expande o coração. Também aplaudimos outros 
trabalhadores essenciais. Quem poderia pensar que a pessoa que 
empilha as prateleiras do supermercado é um trabalhador essencial? 
Aprendemos que pertencemos um ao outro: que meu bem-estar está 
ligado ao bem-estar de todos; que a Covid19 não será tratada em 
nenhum lugar, até que seja tratada em todo lugar. Este é também o 
caminho de Jesus, onde aprendemos que somos irmãs e irmãos, filhos 
e filhas de um só Deus. 

Oremos para que as pessoas que conhecemos, e todo mundo , possam 
encontrar o caminho de Cristo.

Generoso Deus, enche meu coração de agradecimento por todas as bênçãos 
que recebo na vida. Expanda meu coração e ajude-me a amar, apoiar e 
cuidar daqueles que me servem. E hoje ajude-me a viver como irmã ou 
irmão de todos os que encontro.

ORAÇÃO



Deixe a paz de Cristo 
governar em seus corações, 

para a qual, de fato, vocês 
foram chamados em um só 

corpo. E sejam gratos.  
(COLOSSENSES  3 .15)



Deixe-nos saber, vamos prosseguir para 

conhecer o Senhor;

    seu aparecimento é tão certo quanto o 

amanhecer;

ele virá até nós como as chuvas, como as 

chuvas da primavera que regam a terra. 

        (Oséias 6.3).



Dia 4: Desculpe

Dando a volta
Jesus começa seu ministério com a palavra arrepender-se (ver Marcos 
1.15). Isto significa dar a volta. Você está indo na direção errada. 
Reoriente sua vida.

O mundo inteiro precisa ouvir esta mensagem. Quer seja a forma 
como tratamos uns aos outros ou a forma como tratamos o planeta, 
estamos indo na direção errada. Ninguém certamente pode duvidar 
disso. O mundo tem que mudar. Mas quem tem as respostas? A quem 
nós seguimos?

Jesus diz, siga-me e você estará andando na luz (ver João 8.12). Jesus 
nos dá uma maneira de habitar o mundo e viver uns com os outros que 
é, verdadeiramente, a melhor esperança para o mundo.

Ele começa dando a volta. Seguindo ele. A fé cristã é um caminho para 
todos. 

Deus fiel, redirecione minha vida e redirecione a vida do mundo. Ajude-
nos a viver em paz uns com os outros e com o planeta. E hoje ajude-me a 
pisar com leveza na terra, orando pelos outros para que todos possamos 
encontrar por nós mesmos o caminho de humanidade que Deus nos 
mostra em Jesus. Dê-me a chance de começar de novo. Dando meia volta.

ORAÇÃO



Dia 5: Oferta

Um novo céu e uma nova terra
A oferta da fé cristã é a oferta de vida abundante (ver João 10.10). Não 
uma vida vivida em outro lugar, mas esta vida vivida em plenitude; esta 
vida vivida da maneira que Deus deseja.

Algumas pessoas nunca ouviram realmente esta oferta. Elas pensavam 
que a fé cristã era apenas uma coisa privada com Deus, uma forma de 
chegar ao céu. Mas Deus não apenas promete vida após a morte, mas o 
céu desce à terra, uma vida melhor e mais plena agora. Isto começa com 
conversão. Nós nos vemos em um relacionamento correto com Deus. 
Que Deus é a fonte da vida. Que somos nós que recebemos o dom 
da vida. Reconhecendo isso, nossos corações transbordam de gratidão. 
Começamos a viver de forma diferente. Seguimos o caminho de Jesus. 
Oramos para que este estilo de vida seja encontrado por todos.  

Deus generoso, derrame sua vida abundante em meu coração. Ajude-
me a viver de forma diferente. E que hoje outros vejam e recebam esta 
oferta de vida através de mim. 

ORAÇÃO



Não deixe que a lealdade e a fidelidade o abandonem; 
    amarre-os em volta do seu pescoço, 
  escreva-as na tábua do seu coração.
Então você encontrará favor e boa reputação 
  aos olhos de Deus e das pessoas. 
Confie no Senhor de todo o seu coração, 
  e não confie em seu próprio conhecimento. 
Reconheça-o em todas as suas formas, 
   e ele endireitará seus caminhos. 

(Provérbios 3.3-6)



Em primeiro lugar, então, exorto que súplicas, 
orações, intercessões e ações de graças sejam 

feitas por todos.
(1 Timóteo 2.1)



Dia 6: Oração

Faça da sua vida uma oração

Então, pelo que devemos orar?

Paulo estabelece um nível de expectativa muito alto. Devemos orar por 
todos. Devemos orar o tempo todo.

Eu vejo dessa forma. Faça da sua vida uma oração. Faça da sua vida uma 
oferta. Peça a Deus que sua vida e suas orações, suas palavras e suas 
ações, possa fazer a diferença no mundo. Seguir o caminho de Jesus 
significa viver uma vida moldada por Jesus, para que todas as coisas 
boas que vemos nele também possam ser vistas em nós, pelo menos 
em parte.

Desta maneira, seguir a Jesus é mais do que ir aos cultos, ou mesmo 
acreditar em certas coisas. É um modo de vida. Um caminho que faz a 
diferença para nós e para o mundo. 

Deus transformador, faça-me mais parecido com Jesus. E porque sei que 
minha vida não é assim, mostre-me Jesus hoje. E mude a minha oração 
em pedir coisas para mim mesmo, para perguntar o que você gostaria de 
mim para que minha vida possa fazer parte da sua história. E ajuda-me 
a orar pelos outros, para que conheçam a Cristo por si próprios.

ORAÇÃO



Dia 7: Ajuda

Envia o teu Espírito Santo
Para viver o estilo de vida que vemos em Jesus, precisamos de ajuda. 
Não podemos fazer isso sozinhos. Não podemos realizar com nossas 
próprias forças. A quem podemos ajudar hoje com nossas orações e 
exemplo?

Assim como a Igreja espera para celebrar a vinda do Espírito no 
Pentecostes, vamos lembrar que Jesus chama o Espírito de Consolador.

Deus sabe que não podemos realizar sozinhos. Claro que não podemos. 
Afinal, somos feitos para a comunidade com Deus e uns com os outros. 
Jesus torna isso possível unindo nossa humanidade com Deus em sua 
própria pessoa. O Espírito, é o espírito de Jesus, ajudando-nos a ser 
como Jesus e nos unindo a Deus. Tudo o que precisamos fazer é deixar 
de lado o orgulho que coloca o eu em primeiro lugar e nos separa de 
Deus e, no final, de todos os outros também.  

Deus de fortaleza, faça-me novo no Espírito de Jesus para que eu possa 
realmente me tornar a pessoa que devo ser. E que o seu Espírito hoje me 
ajude a ajudar os outros, especialmente aqueles que se desviaram de teu 
caminho, ou que acham impossível acreditar, ou que estão dominados 
pelo medo e pela culpa. Liberte-me, Deus. Liberte-me para ser eu mesmo. 
Livre para ajudar os outros.

ORAÇÃO



 Jesus disse: “Eu tenho 
dito essas coisas a vocês 

enquanto ainda estou com 
vocês. Mas o Consolador, 

o Espírito Santo, a quem o 
Pai enviará em meu nome, 
vai ensinar a vocês tudo e 
lembrar de tudo o que eu 

disse a vocês. ”
(João 14. 25-26)



Jesus disse: “Este é o meu mandamento, que vocês 

se amem como Eu vos amei. Ninguém tem maior 

amor do que este, dar a vida pelos amigos. Vocês 

são meus amigos se fizerem o que eu mando.” 

                 ( João 15. 12-14)   



Dia 8: Adore

Embaixadores do Amor
O maior dom do Espírito Santo é o amor. Somos mais semelhantes a 
Jesus quando nos amamos e nos reverenciamos e quando amamos e 
reverenciamos o mundo. 

O amor não é apenas amor romântico. É a entrega total que vemos em 
Jesus. Este é o amor de que o mundo precisa se quisermos navegar um 
caminho apesar dos enormes desafios que enfrentamos. 

Seguir Jesus, retornar à vida da sua Igreja, significa fazer parte desta 
grande relação de amor. Tornamo-nos agentes de mudança de Deus, 
embaixadores de Deus por amor ao mundo.

Por pequena ou frágil que seja sua fé, a maioria de nós tem fortes 
sentimentos de amor. Eles são de Deus. Use este amor para mudar o 
mundo. Um coração de cada vez.

Deus doador de vida, sopre as brasas da minha pequena fé. Ajude-me a 
ver que o amor que sinto por aqueles que amo vem de você. Isso me mostra 
que você é real, que você é o próprio amor. Seja meu amigo. E hoje, traga-
me de volta para a comunhão de sua igreja e ajude outros, que também 
anseiam por amor e aceitação, a encontrá-lo em Jesus, aquele que dá a 
vida por seus amigos.

ORAÇÃO



Dia 9: Celebre

Dá-nos o pão nosso de cada dia
Na noite antes de morrer, Jesus fez uma refeição com seus amigos. 
Partindo o pão e compartilhando o vinho, ele disse que eles eram seu 
corpo e sangue. Ele estava dando a eles uma maneira de entender o que 
significaria sua morte e ressurreição. Ele também nos deu, para sempre, 
uma maneira de sermos nutridos por sua vida ressuscitada.

É muito difícil ser cristão sozinho. Você se afastou dessa comida e dessa 
bebida. E porque a fé não é uma coisa privada, mas um modo de vida 
vivido em comunidade, precisamos nutrir esta vida na celebração de 
uns com os outros. A igreja é isso: o grupo de homens e mulheres que 
sabem o quanto precisam uns dos outros e de Deus. Junte-se a nós. Nós 
precisamos de você. 

Deus misericordioso, alimente-me com o pão do céu e dá-me hoje as coisas 
de que preciso para hoje e salva-me de querer mais do que a minha parte. 
Há tantas pessoas que têm fome de amor e sede de paz. Ajude-me a ajudar 
outras pessoas a encontrarem seu lugar na tua mesa.

ORAÇÃO



O cálice de bênção que abençoamos,
não é uma participação no sangue de Cristo?

O pão que partimos
não é uma participação no corpo de Cristo?

Porque há um só pão,
nós, que somos muitos, somos um só corpo,

pois todos participamos de um só pão.
(1 Coríntios 10. 16-17)



O amor de Deus foi revelado entre nós 
desta maneira: Deus enviou seu único 
Filho ao mundo para que pudéssemos viver 
por meio dele. Nisto está o amor, não que 
nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele 
nos amou e enviou seu Filho para ser o 
sacrifício expiatório pelos nossos pecados. 
Amados, visto que Deus nos amou tanto, 
nós também devemos amar uns aos outros.
(1 João 4. 9-11)



Dia 10: Silêncio

O outro lado das palavras
Quando nós vamos a Deus. Ou quando voltamos para Deus. Ou 
quando recebemos a Sagrada Comunhão e seguramos aquele pedaço 
de pão partido em nossas mãos. Ou quando ouvimos uma passagem 
das Escrituras que nos comove. Ou quando vemos um no outro um 
amor que nos mantém e nos sustenta. E quando sabemos que somos 
amados, a única resposta real é o silêncio.

Existe um lugar além das palavras, onde o coração repousa em paz, no 
conhecimento de ser reconhecido e amado. 

Nem todos nós experimentamos esse amor em nossas vidas. Alguns 
de nós foram muito prejudicados pelas injustiças da vida. Mas o amor 
que recebemos de Jesus, o amor que vem de Deus, é seguro. Ele está 
esperando por nós do outro lado das palavras. Precisamos apenas nos 
voltar. 

Amoroso Deus, nossos corações estão inquietos até que encontrem o 
descanso em você. Sustenta-me, pois as tempestades estão violentas e as 
ondas nos envolvem. Seja meu descanso e minha segurança. E mesmo que 
o toque humano e o amor humano sejam tão belos e tão desejados, ajude-
me a saber hoje que eles vem de Ti e, como tudo que é bom e belo, voltará 
para Ti no silêncio do seu amor eterno e imutável.  Esteja comigo assim 
como eu seguro e sustento outros em teu abraço.

ORAÇÃO



Dia 11: Pentecostes

Receba o Espirito Santo
Na Bíblia, há dois relatos de como Deus nos dá o Espírito Santo. 
Primeiro, a vinda do Espírito Santo no Pentecostes,  celebração de 
hoje. Mas no evangelho de João, no próprio dia de Páscoa, com os 
discípulos trancados - assim como muitos de nós passamos o último 
ano - Jesus sopra sobre eles e lhes dá o Espírito. (ver João 20.22)

Ambas as histórias têm coisas importantes a dizer, mas este ano, com 
todos os desafios que enfrentamos, e sabendo o que o distanciamento 
social nos fez e quantos de nós escorregamos na prática de nossa fé, 
estou agarrado à imagem de Jesus vindo a cada um de nós e soprando 
sua vida e bondade em nós. “Receba o Espírito Santo.” ele diz. Meu 
espírito de paz. E então nos envia ao mundo. Orando pelos outros. E 
servindo-os em nome de Cristo. 

Deus de graça abundante, sopre o espírito de Jesus em mim e em todos 
aqueles que anseiam pela paz, especialmente aqueles que se afastaram 
do teu caminho, ficaram trancados em sua fé ou que ainda não 
encontraram uma maneira de crer. Tu acreditas neles. Renove-os pelo 
teu Espírito. E que hoje a tua Igreja se encha de alegria.

ORAÇÃO



Portanto, visto que somos justificados pela 
fé, temos paz com Deus por meio de nosso 
Senhor Jesus Cristo, por meio de quem 
obtivemos acesso a esta graça em que estamos; 
e nos orgulhamos de nossa esperança de 
compartilhar a glória de Deus. E não só 
isso, mas também nos orgulhamos de nossos 
sofrimentos, sabendo que o sofrimento 
produz perseverança, e a perseverança produz 
experiencia, e a experiencia produz esperança, 
e a esperança não nos decepciona, porque 
o amor de Deus foi derramado em nossos 
corações pelo Espírito Santo que foi dado a nós. 

(Romanos 5.1-5)



Finalmente…

e você examinou este livreto e fez algumas anotações sobre como 
se sente a respeito de Deus e como você vê a vida, e se as promessas 

de Deus que recebemos em Jesus estão começando a fazer você pensar 
se há mais na vida do que as coisas que você vê ao seu redor, e mais para 
esperar do que as promessas passageiras do mundo, então a melhor 
maneira de conhecer e seguir Jesus é na companhia de Sua Igreja. Não 
somos perfeitos. Longe disso. Também somos seguidores no caminho, 
descobrindo a melhor forma de viver esta vida e confiando em Deus, 
sabendo o quanto precisamos do amor e do perdão de Deus para nos 
manter em movimento. Não somos uma organização à procura de 
novos membros. Somos um grupo de viajantes e exploradores que 
ficam muito contentes com a ajuda de novas pessoas. Temos coisas 
para compartilhar com você, mas você também tem coisas para 
compartilhar conosco. Juntos, podemos andar no caminho de Deus.

S
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