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Devocionais 
Vida de Ovelha

Propósito
Os devocionais Vida de Ovelha, do blog Vol-
temos ao Evangelho, nasceram da intenção de 
ajudar as mulheres cristãs a desenvolverem o 
hábito de buscar, na palavra de Deus, o ensi-
no, a correção, o fortalecimento espiritual para 
lidarem e vencerem as diversas circunstâncias 
que enfrentam em sua vida diária.

Meios
Os devocionais serão compostos de leitura, 
memorização das Escrituras, meditação no 
texto bíblico, oração e registro 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 profun-
damente transformado. 



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

morização e meditação;
3. Escrever um compromisso de como vai 

agir a partir da leitura do dia; 
ou escrever uma promessa que a leitura 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 versículo 
para memorizar e meditar, e também, escre-
ver o que aprendeu no seu tempo diário com 
Deus.



Dia 1

A corrupção da Mente
Lembro-me do dia em que li que não somente 
a minha mente havia sido afetada pelos efeitos 
da queda como, também, o restante de mim. 
Aquele texto abriu meu entendimento para os 
efeitos nocivos da queda em meus pensamen-
tos, foi um “eureka” existencial.

Na verdade, nada em nós escapou da cor-
rupção do pecado original, somos totalmente 
corrompidas, estamos todas em um estado 
diferente daquele que, originalmente, fomos 
criadas para ser. Entregues aos nossos desejos 
pecaminosos, afastadas de Deus e sem esperan-
ça de uma vida íntegra. Mas quando recebemos 
o dom fé e cremos em Jesus como o nosso Sal-
vador, finalmente somos regeneradas e tudo 
que estava corrompido em nós, incluindo nossa 
mente, é regenerado para uma nova vida.

Então, convido você a se deleitar naquilo que 
Jesus nos oferece através da sua morte substi-
tutiva na cruz, e por meio do Espírito Santo, 
afinar nossa mente com a mente do Espírito.



Leitura
2 Coríntios 11.3: Mas receio que, assim 

como a serpente enganou a Eva com a sua 
astúcia, assim também seja corrompida a vossa 
mente e se aparte da simplicidade e pureza devi-

das a Cristo. 

Romanos 1.21-23: Porquanto, tendo co-
nhecimento de Deus, não o glorificaram como 

Deus, nem lhe deram graças; antes, se tornaram 
nulos em seus próprios raciocínios, obscurecen-

do-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por 
sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória 
do Deus incorruptível em semelhança da ima-
gem de homem corruptível, bem como de aves, 

quadrúpedes e répteis.

Medite: Você consegue perceber que sua men-
te está corrompida pelo pecado? 

E, se a mente está corrompida pelo pecado, 
podemos confiar nos pensamentos?

Ore: Pela renovação de sua mente.



Dia 2

A renovação da mente

A Palavra de Deus nos exorta a renovar a 
nossa mente para que não sejamos moldadas 
ao mundo. Quando estamos moldadas ao 
mundo nós desejamos as coisas do mundo, 
pensamos nelas e agimos de maneira ímpia. 
No entanto quando buscamos moldar nossa 
mente à Palavra de Deus, nossos pensamentos 
são transformados nos pensamentos de Cris-
to, o Verbo encarnado.



Leitura
1 João 2.15a: Não ameis o mundo nem as 

coisas que há no mundo.

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.

Efésios 4.17: Isto, portanto, digo  
e no Senhor testifico que não mais andeis como 
também andam os gentios, na vaidade dos seus 

próprios pensamentos.

João 1.14: E o Verbo se fez carne e habitou 
entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a 

sua glória, glória como do unigênito do Pai.

Medite: Com que tipo de conteúdo você tem 
moldado a sua mente? (Filmes, séries, músicas, 
palestras, livros)

Ore: Para que você se deleite em renovar a sua 
mente com a Palavra de Deus.



Dia 3

Arrancando  
o mal pela raiz

O homem natural se deixa levar pelos desejos 
naturais, os desejos da carne. Mas a Bíblia nos 
diz que devemos deixar que o nosso espírito 
seja superior à concupiscência da nossa carne.

Fortaleça seu espírito para que ele possa ser 
soberano sobre a sua natureza carnal. Fortale-
cer o espírito é o exercício de se comprometer 
em ter vida devocional e substituir os velhos 
hábitos da carne por novos hábitos do espírito. 



Leitura
Efésios 4.17-18: Isto, portanto, digo e no Se-

nhor testifico que não mais andeis como também 
andam os gentios, na vaidade dos seus próprios 

pensamentos, obscurecidos de entendimento, 
alheios à vida de Deus por causa da ignorância 

em que vivem, pela dureza do seu coração.

Efésios 4.22-24: No sentido de que, quanto 
ao trato passado, vos despojeis do velho homem, 
que se corrompe segundo as concupiscências do 

engano, e vos renoveis no espírito do vosso enten-
dimento, e vos revistais do novo homem, criado 
segundo Deus, em justiça e retidão procedentes 

da verdade.

1 Timóteo 4.7: Exercita-te,  
pessoalmente, na piedade.

Romanos 8.5: 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.



Medite: Você alimenta mais a sua natureza 
carnal ou seu espírito?

Ore: Para que, pela graça de Deus, você forta-
leça seu espírito.



Dia 4

Na lavanderia  
de Deus

Temos, incrustrados em nossas mentes, alguns 
pensamentos que não nos deixam. Em alguns 
dias eles nos humilham com intensidade, nos 
culpando e nos ultrajando com a vergonha de 
pecados que já confessamos, mas que tenaz-
mente nos assediam. É um pensamento que 
nos persegue.

Mas Deus, em sua divina e misericordiosa 
providencia, nos deu o seu Filho, que mor-
reu por nós para nos purificar de toda a má 
consciência. 

Quando você conhece a verdade das Escri-
turas poderá ser liberta desse peso.



Leitura
Tito 3.5: Não por obras de justiça  

praticadas por nós, mas segundo sua  
misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar 
regenerador e renovador do Espírito Santo.

Hebreus 9.14: muito mais o sangue de 
Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se 

ofereceu sem mácula a Deus, purificará a  
nossa consciência de obras mortas,  

para servirmos ao Deus vivo!

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

Medite: Quanto tempo vou dispor do meu dia 
para ler a Bíblia, orar e meditar na Palavra de 
Deus?  (Observação importante: 1%, do seu 
tempo de vigília diário, é equivalente a aproxi-
madamente 9,6 minutos).

Ore: Para ter disposição de ler a Palavra de 
Deus, orar e meditar diariamente.



Dia 5

Semente incorruptível

Em todo tipo de cultivo algumas sementes 
plantadas ganham vida e crescem, outras são 
perdidas e morrem. A Palavra de Deus, no en-
tanto, é uma semente incorruptível, ela não é 
lançada ao vento para ser perdida, ao contrário, 
ela é implantada em nós pelo Espírito Santo, 
para produzir o efeito que Deus planejou. A 
Palavra cria raízes em nós, imprime em nos-
sos corações as ordenanças de Deus e nos dá 
um coração voluntário para obedecer. A nossa 
parte é receber a semente. Como Jesus nos dis-
se na parábola do semeador, precisamos saber 
que tipo de solo nós somos. Prepare o solo de 
sua mente e coração para receber a Palavra de 
Deus com reverência, sabedoria e obediência. 



Leitura
Isaías 55.11 (ARA): Assim será a palavra 

que sair da minha boca: não voltará para mim 
vazia, mas fará o que me apraz e prosperará 

naquilo para que a designei.

Lucas 8.11-15: Este é o sentido  
da parábola: a semente é a palavra  

de Deus. A que caiu à beira do caminho são os 
que a ouviram; vem, a seguir, o diabo e arreba-

ta-lhes do coração a palavra,  
para não suceder que, crendo, sejam salvos.  

A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a 
palavra, a recebem com alegria; estes não têm 

raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora 
da provação, se desviam.  

A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, 
no decorrer dos dias, foram sufocados com os cui-
dados, riquezas e deleites da vida; os seus frutos 

não chegam a amadurecer.  
A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido 

de bom e reto coração, retêm a palavra; 
estes frutificam com perseverança.



Mateus 4.4: Jesus, porém, respondeu:  
Está escrito: Não só de pão viverá o homem, 

mas de toda palavra que procede da  
boca de Deus.

Medite: Com que atitude de mente você tem 
recebido a palavra de Deus? Com barreiras in-
transponíveis ou com preparo em oração?

Ore: Para que Deus prepare sua mente tor-
nando-a solo fértil para receber a semente 
incorruptível da Palavra de Deus.



Dia 6

Martelando 
as ideias

Se todos os dias alimentamos nosso corpo para 
que as células sejam renovadas, assim deve ser 
também com nossa mente, todos os dias de-
vemos alimentá-la. Além de ler a Palavra de 
Deus, também somos orientadas a meditar-
mos nela. Quem medita na Palavra fortalece 
sua mente, além de se alegrar. A meditação é 
como um martelo que vai quebrando as resis-
tências de nossa mente e abrindo espaço para 
a Verdade ser enraizada. 



Leitura
Jeremias 23.29: Não é a minha palavra fogo, 
diz o Senhor, e martelo que esmiúça a penha?

Josué 1.8: Não cesses de falar deste Livro  
da Lei; antes, medita nele dia e noite, para que 
tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto 
nele está escrito; então, farás prosperar o teu 

caminho e serás bem-sucedido.

Salmos 1.2: Antes, o seu prazer está na lei do 
Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.

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

Medite: Penso mais nas verdades bíblicas ou 
nas mentiras do mundo?

Ore: Para que você possa meditar nas verda-
des e não ficar presa às mentiras que invadiram 
sua mente.



Dia 7

Confrontando  
seus pensamentos com os 

pensamentos de Deus

Alguém disse: “A Bíblia me lê”. Sim, isso é 
verdade já que a leitura da Palavra nos con-
fronta nos lugares mais escondidos de nossos 
pensamentos e corações. Nós podemos não 
conhecer completamente o mal que habita 
em nós, mas nosso Bendito Senhor conhece 
e, porque ele nos ama com misericórdia e gra-
ça, ele nos faz conhecer nossos pensamentos 
pecaminosos. Deus nos disciplina quando 
nos dá o acesso à nossa mente má. Nos faz ver 
o pecado, arrepender, confessar e finalmente 
transformar nosso coração. Aleluia! Ele é o 
Deus da nossa salvação.



Leitura

Hebreus 4.12-13: Porque a palavra  
de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do  

que qualquer espada de dois gumes, e penetra 
até ao ponto de dividir alma e espírito,  

juntas e medulas, e é apta para discernir os 
pensamentos e propósitos do coração. E não há 

criatura que não seja manifesta na sua presença; 
pelo contrário, todas as coisas estão descobertas  

e patentes aos olhos daquele a quem temos  
de prestar contas.

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 12.11: Toda disciplina, com efeito, no 
momento não parece ser motivo de alegria, mas 
de tristeza; ao depois, entretanto, produz fruto 
pacífico aos que têm sido por ela exercitados, 

fruto de justiça.



1 Crônicas 28.9b: Porque o Senhor esquadri-
nha todos os corações e penetra todos os desígnios 

do pensamento.

Medite: Tenho confessado os pecados que so-
brecarregam meus pensamentos?

Ore: Para que o Senhor mostre a você seus 
pensamentos pecaminosos e que ele a perdoe.



Dia 8

As fábulas ou  
Conversa “fiada”

Não podemos manquejar entre dois pen-
samentos, pensamentos dúbios produzem 
pessoas mancas que não têm certeza de sua fé 
e, a qualquer momento, podem mudar de ideia 
sobre os valores fundamentais. 

É necessário colocar alicerces da verdade 
na mente, conformar nossa mente à mente de 
Cristo. Alinhe sua mente com a mente do Se-
nhor. Pense o que ele pensa. Esteja saturada da 
Palavra de Deus, lembre-se que ele é o Verbo 
encarnado.



Leitura

1 Timóteo 4.7: Mas rejeita as fábulas  
profanas e de velhas caducas. Exercita-te,  

pessoalmente, na piedade.

2 Pedro 1.16: Porque não vos demos  
a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor 
Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente 

inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas 
oculares da sua majestade.

Colossenses 3.16: Habite, ricamente,  
em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e acon-
selhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, 

louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos 
espirituais, com gratidão, em vosso coração.

1 Coríntios 2.16: Pois quem conheceu  
a mente do Senhor, que o possa instruir?  

Nós, porém, temos a mente de Cristo.



Medite: Qual é a razão da esperança que há 
em você?

Ore: Peça a Deus sabedoria para responder 
qual é a razão de sua esperança



Dia 9

A mente cativa  
ao Rei 

Sua mente serve ao Rei Jesus no Reino de 
Deus, você não é mais escrava do poder do 
pecado. Quando fomos alcançadas por Cristo, 
foi para uma nova vida em Cristo. Fomos res-
gatadas da escravidão do pecado para sermos 
servas da justiça que nossa união com Cristo 
nos proporciona. Você pode cessar agora os 
pensamentos que te levam para o abismo do 
pecado. Você foi liberta do reino das trevas do 
pecado e agora você serve com seu corpo, men-
te e coração a um só Senhor no Reino de sua 
maravilhosa luz! 



Leitura
Romanos 6.3, 6, 14: Ou, porventura,  

ignorais que todos nós que fomos batizados em 
Cristo Jesus fomos batizados na sua morte?

Sabendo isto: que foi crucificado com ele o nosso 
velho homem, para que o corpo do pecado seja 

destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. 
Porque o pecado não terá domínio sobre vós; pois 

não estais debaixo da lei, e sim da graça.

Isaías 55.7: Deixe o perverso o seu caminho, 
o iníquo, os seus pensamentos; converta-se ao 

Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para 
o nosso Deus, porque é rico em perdoar.

Romanos 13.14: Mas revesti-vos do Senhor 
Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no 

tocante às suas concupiscências.

Medite: Eu sei que o pecado não tem mais po-
der sobre minha vida? 

Ore: Para que o Senhor te auxilie a vencer as 
suas lutas contra os pensamentos pecaminosos.



Dia 10

Quem você  
pensa que é?

Nossa mente, de natureza carnal, cria resis-
tências para os pensamentos espirituais, mas o 
apóstolo Paulo nos diz que a Palavra de Deus 
é suficiente para derrubar fortalezas! Quem 
você pensa que é? Não devemos nos orgulhar 
de quem somos, nem ver a nós mesmas como 
superiores às outras pessoas, porque tudo que 
somos nós recebemos gratuitamente de Deus. 
Nossa identidade deve estar fundamentada 
em Cristo. É em nossa união com ele que te-
mos todas as coisas das quais necessitamos e 
por meio das quais Deus que nos faz crescer. 
Nada é por nós mesmas, toda a nossa suficiên-
cia vem de Deus.



Leitura
2 Coríntios 10.3-5: Porque, embora andando 

na carne, não militamos segundo a carne. Porque 
as armas da nossa milícia não são carnais, e sim 

poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anu-
lando nós sofismas e toda altivez que se levante 

contra o conhecimento de Deus, e levando cativo 
todo pensamento à obediência de Cristo.

1 Coríntios 4.7: Pois quem é que te faz sobres-
sair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, 
se o recebeste, por que te vanglorias, como se o 

não tiveras recebido?

João 3.27: Respondeu João: O homem não pode 
receber coisa alguma se do céu não lhe for dada.

1 Coríntios 3.5-7: Quem é Apolo? E quem é 
Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto 

conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plan-
tei, Apolo regou; mas o crescimento veio de Deus. 
De modo que nem o que planta é alguma coisa, 

nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento.



Gálatas 6.3: Porque, se alguém  
julga ser alguma coisa, não sendo nada,  

a si mesmo se engana.

Medite: Quem você pensa ser gera orgulho 
ou gratidão? Você acha que precisa mudar seu 
pensamento em relação a quem você é?
 
Ore: Para que o Senhor tire de sua mente toda 
fortaleza que lhe impede  de reconhecer que 
tudo em você é dom gratuito de Deus. Agra-
deça por quem você é em Cristo.



Dia 11

A paz que excede todo  
o entendimento

Você já percebeu como algumas coisas que 
vemos ou ouvimos ficam conversando com os 
nossos pensamentos? É nessa conversa que 
muitas vezes perdemos o controle do que pen-
samos e vamos indo ladeira abaixo, mundo 
afora, e então, os pensamentos ansiosos e me-
drosos tomam conta de nossa mente.

Porém, podemos substituir os pensamentos 
de medo e ansiedade pela meditação e oração. 
Sua mente e seu coração serão guardados em 
Cristo, nos lugares celestiais, sob o seu sobera-
no cuidado.



Leitura
Filipenses 4.6-7: Não andeis  

ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém,  
sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas 

petições, pela oração e pela súplica, com ações de 
graças. E a paz de Deus, que excede todo o  

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

Filipenses 4.8: Finalmente, irmãos,  
tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, 
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que 
é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma 
virtude há e se algum louvor existe, seja isso o 

que ocupe o vosso pensamento

Colossenses 3.1-2: Portanto,  
se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, 
buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, 

assentado 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  
juntamente com Cristo, em Deus.



Medite: Posso dirigir minha mente a pensar 
nas coisas do céu?

Ore: Para que o Senhor ilumine sua mente 
com pensamentos de tudo que é verdadeiro e 
te dê paz.



Dia 12

Olhando para
o futuro

Hoje é o último dia de nosso devocional de 
Renovação da Mente, mas não deve ser o tér-
mino de sua atividade de renovação da mente. 
Até aquele Dia, no qual Jesus voltará, temos 
que renovar diariamente nossa mente, com 
esperança. Hoje vamos olhar para o Autor 
e Consumador da nossa fé, aquele que mor-
reu, mas ressuscitou, ele, Jesus, é nossa viva 
esperança! Vamos permitir que nossa mente 
descanse nas divinas promessas do Salvador. 
Pensemos na justiça de Deus que preencherá 
a terra. Pensemos que não haverá morte, nem 
dor, nem pranto, e enquanto olhamos para o 
Amor, esperamos pela sua volta. Maranata!



Leitura

Hebreus 12.2: Olhando firmemente  
para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, 

em troca da alegria que lhe estava proposta, 
suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, 

e está assentado à destra do trono de Deus.

1 Pedro 1.3: Bendito o Deus  
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo 

a sua muita misericórdia, nos regenerou para 
uma viva esperança, mediante a ressurreição  

de Jesus Cristo dentre os mortos.

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.



Apocalipse 22.20: Aquele que dá testemunho 
destas coisas diz: Certamente, venho sem demo-

ra. Amém! Vem, Senhor Jesus!

Medite: Posso olhar para Jesus e pensar nele 
como minha verdadeira esperança?

Ore: Para que seus pensamentos estejam fixos 
nas promessas que trazem esperança.



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

Disponibilizamos em nosso site centenas 
de recursos, como vídeos de pregações e con-
ferências, artigos, e-books, audiolivros, blog 
e muito mais. Lá também é possível assinar 
nosso informativo e se tornar parte da comu-
nidade Fiel, recebendo 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. Acredi-
tamos que a igreja precisa urgentemente voltar 
a estar ancorada na Bíblia Sagrada, fundamen-
tada na sã doutrina, saturada das boas novas, 
engajada na Grande Comissão e voltada para a 
glória de Deus.

Para acessar mais de 4.000 recursos gratui-
to, visite:

www.voltemosaoevangelho.com




