
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI CRIADO PARA SE TORNAR SEMELHANTE 
A CRISTO 
 
Dia 28 | Isso leva tempo 
 

 
PALAVRA 
 
"Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o                 
dia em que Cristo Jesus voltar." Filipenses 1.6 (NVT) 
 
Deus começou uma obra em nós. Em sua Palavra, temos a garantia de que este               
trabalho será completado. No entanto, o Senhor não tem pressa. Ele mesmo            
estabeleceu o prazo e dará conta de terminar o serviço no tempo devido. Mas, muitas               
vezes nos esquecemos disso. Acreditamos que o Oleiro (Is 64.8) nos abandonou no             
forno, apenas porque está demorando mais do que nós imaginávamos que demoraria.            
Na realidade, o que acontece é que Deus não trabalha de acordo com a nossa agenda,                
nós é que devemos nos ajustar à dele. Então se ele não está com pressa, nós não                 
devemos ficar também. Devemos abrir mão da ansiedade, pois ele já assegurou que             
está cuidando de nós (1Pe 5.7). E, para não desanimar em momentos em que nada               
parece acontecer, devemos crer que o Mestre continua a trabalhar, mesmo quando não             
vemos ou sentimos o seu agir. Cabe a nós apenas segui-lo com o coração em paz por                 
conta da certeza de que o que o Senhor começou, em seu tempo, vai terminar. 
 
Para guardar esse versículo, escreva no seu caderno de devocional uma paráfrase dele,             
ou seja, use as suas palavras para explicar o que o verso diz. 

 
 

ANOTAÇÕES  
1. Com base nos versículos de Fp 1.9-11, qual é a boa obra que Deus está               

realizando? 
2. Uma maneira de nos mantermos firmes enquanto aguardamos o tempo de Deus é             

confiando nele. Complete as lacunas abaixo de acordo com os versículos. 
 

Eu confio em Deus, pois 
a) ele é meu _______________ infalível. (Sl 144.2) 
b) __________não podem ___________. (Jó 42.2) 
c) os seus planos para mim são de _______________. (Jr 29.11) 
d) ele é _____________ mesmo quando eu ________. (2Tm 2.13) 

 



 

 
3. Anote coisas que Deus já fez na sua vida que levaram mais tempo do que você                

esperava. Lembre-se de que o mesmo Deus que fez essas coisas ainda está             
trabalhando em seu favor. Se você está passando por isso pela primeira vez, peça              
a um amigo mais maduro na caminhada cristã para compartilhar um testemunho            
que fortalecerá sua fé, ou estude personagens bíblicos que passaram por isso,            
como Ana em 1Sm 1. 

4. Em que área do seu crescimento espiritual você precisa ser mais paciente e             
perseverante? (Extraído do Livro) 

 
 

 
PRÁTICA 
 
O nosso caráter é a soma dos nossos hábitos. Decida perseverar em pequenas atitudes              
até que elas se tornem hábitos. A medida que você conseguir fazer isso com os desafios                
menores, escolha desafios maiores e faça o mesmo com eles. Exemplos: 
 
[    ] Decido ler a Bíblia por ____ minutos todos os dias durante ____dias.  
 
[    ] Decido _________________________________________________. 
 

 

 
ORAÇÃO    
 
Peça a Deus paciência e perseverança para se manter firme enquanto você é moldado à               
imagem de Cristo. 

 
 

 


