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A BÍBLIA 
TRANSFORMA 
VOCÊ

A Bíblia, a Palavra de Deus, é o recurso mais poderoso disponível a qualquer 
cristão. Quando a lemos, pensamos nela e fazemos o que diz, ela nos 
transforma. O Espírito Santo, que habita todos que creem, também usa a Bíblia 
para falar conosco. Ele usa as palavras escritas na Bíblia para nos dizer o 
que Deus quer de nós. Um material interativo pode ter um efeito diferente na 
pessoa. Esse é o propósito da Hora Silenciosa Interativa, uma ferramenta que 
o ajudará a interagir com o próprio Deus por meio da palavra dele, causando 
um tremendo impacto na sua vida.

Devocional Interativa foi feita para  

ajudá-lo a passar um tempo na  

Palavra de Deus.



GUIA RÁPIDO

Siga estes passos para crescer em seu relacionamento com Deus.

1. PEÇA – Peça que Deus fale com você.
 Peça a Deus que use as palavras da Bíblia para lhe dizer o que quer que 

você saiba. Peça ajuda para fazer o que ele quer.

2. LEIA – Leia e interaja com a passagem bíblica.
 Leia os versículos e responda às perguntas aplicando-as à sua vida.

3. FAÇA – Pense numa maneira de colocar em 
prática.

 É na aplicação da Palavra de Deus que você faz algo com o que leu. 
Estas são algumas formas de você agir com base no que aprendeu:

 • Publique um versículo ou um pensamento da leitura que fez na sua 
rede social preferida.

 • Mande um recado a um amigo contando o que aprendeu.

 • Escreva uma aplicação num pedaço de papel que você possa olhar 
durante o dia.

Hora Silenciosa é  

isso: passar  

tempo com Deus.



O CÍRCULO DA CAUSA
O Círculo da Causa é uma ferramenta simples que o ajudará a ser 
mais intencional ao compartilhar a mensagem de Jesus (o evangelho) 
com os amigos. Ele foi feito a partir de três prioridades simples:                          
Orar. Cuidar. Compartilhar.

Orar. Jesus sabia como é importante falar das pessoas a Deus antes de 
falar de Deus a elas. O mesmo serve para nós. Quando começamos a orar 
pelas pessoas que queremos alcançar com o evangelho, Deus começa a 
preparar o coração delas para as boas novas a respeito de Jesus. 

Cuidar. Jesus curou muitos doentes, alimentou os famintos e socorreu 
os que sofriam. De igual modo, precisamos demonstrar amor àqueles que 
queremos alcançar. Fazemos isso quando os ouvimos e cuidamos deles. 

Compartilhar. A mensagem do evangelho precisa ser transmitida com 
amor, clareza e confiança. Não há notícia melhor do que um relacionamento 
restaurado com Deus, por isso não tenha medo de convidar as pessoas a 
confiar em Jesus. Se elas negarem ou adiarem essa decisão, continue com 
o processo Orar, Cuidar, Compartihar. Mas, se disserem "sim", comemore! 
Coloque-as em contato com uma boa igreja, ajude-as a crescer na fé e 
desafie-as a começarem seu próprio Círculo da Causa de Orar, Cuidar, 
Compartilhar com os amigos.
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Minha hora silenciosa só termina quando a compartilho com 
alguém, e isto é o que vou compartilhar:

Esta é a pessoa com quem vou compartilhar:

Neemias 2.1-2

Embora Neemias tenha se afligido ao saber que sua terra natal estava um caos, 
continuou trabalhando com fidelidade.

Quando estou angustiado, eu: (Marque todas que se aplicam.)
n  Fico rabugento    n  Trato mal as pessoas    n  Dou chilique
n Quero morrer    n Finjo que está tudo bem    n Sigo em frente

n Sou realista, mas não negativo    n Faço corpo mole

Em que eu deveria agir de forma diferente? _____________________________

Neemias 2.3-8

O rei percebeu que Neemias parecia abatido.  Por isso lhe perguntou o que estava 
acontecendo.  Neemias orou por direção e fez seu pedido ao rei com humildade, mas 
também com coragem.

Quando minhas emoções estão à flor da pele, eu…? (Circule)

…ajo com respeito Sempre Às vezes Nunca

…ajo com humildade Sempre Às vezes Nunca

…ajo com coragem Sempre Às vezes Nunca

…confio em Deus Sempre Às vezes Nunca

…sou exigente Sempre Às vezes Nunca

…ajo com raiva Sempre Às vezes Nunca

Em que eu deveria agir de forma diferente? _____________________________

Que pedido corajoso eu fiz a Deus e o vi responder?

_____________________________________________________________

Que pedido corajoso tenho para fazer hoje? ____________________________

_____________________________________________________________

n Vou orar agora sobre esse pedido.

VERDADE:  NEEMIAS 2.1-8
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Minha hora silenciosa só termina quando a compartilho com 
alguém, e isto é o que vou compartilhar:

Esta é a pessoa com quem vou compartilhar:

Neemias 2.9-10, 18-19

Neemias estava bem equipado quando o rei o enviou para a obra, mas a oposição foi 
imediata.  A reconstrução de Jerusalém era um cumprimento da promessa de Deus a 
Israel.  

Deus nos equipa para sua obra, mas Satanás se opõe.

Como reajo à oposição que surge contra a obra de Deus?  (Marque todas que se 
aplicam.)

n Fico desanimado n Luto com dúvidas
n Sou persistente n Fico com raiva
n Caio fora n Confio em Deus
n Reclamo n Ataco a oposição

Em que eu deveria agir de forma diferente? _____________________________

Neemias 2.11-15

Neemias foi sábio o bastante para descobrir os fatos antes de sair falando com as 
pessoas sobre como resolver aquele problema.  Ele fez um reconhecimento da área 
para descobrir o que era verdade.  

Quando ouço sobre um problema, eu:
n Saio tirando conclusões.
n Reclamo e conto aos outros sem checar se é verdade.
n Incito as pessoas a agir antes de conhecer a verdade sobre os fatos.
n Confiro os fatos antes de agir.

Em que eu deveria agir de forma diferente? _____________________________

Neemias 2.16-18

Neemias inspirou as pessoas a tomar medidas positivas na solução do problema.

Influencio as pessoas a construir ou a destruir? (Circule)

Sou influenciado por pessoas que constroem ou destroem? (Circule)

VERDADE:  NEEMIAS 2.9-20
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