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Os Cinco Pilares da 

Devoção Pessoal 

“O SENHOR É TUDO O QUE EU TENHO. POR ISSO CONFIO NELE” SALMOS 119:57 

 

Ao andarmos em nossas igrejas adventistas do sétimo dia e ao ouvirmos o que os 

relatórios de frequência e estudo diário têm a nos dizer sobre o estudo da lição da escola sabatina, 

ficamos cada dia mais e mais perplexos como a grande maioria dos membros de nossa igreja, 

resolveu abortar de vez a questão da devoção pessoal. 

Quem passou pelo Clube de Desbravadores, sabe muito bem que o primeiro item da lei do 

desbravador é observar a devoção matinal e se esse item tão importante da lei do clube fosse pré-

requisito para os clubes irem ao Campori anual, simplesmente não haveria mais Campori.  

Como adventistas do sétimo dia temos uma verdadeira fissuração por determinados 

ministérios ou departamentos de nossa igreja e poucos, tem visão global da igreja toda como um 

grande ministério. Amamos ir a treinamentos, seminários, congressos, confraternizações e às vezes 

até shows desde que seja com pessoas estritamente ligadas ao nosso ministério na igreja.  

É muito bom e não há nada de errado em ter um grupo de amigos e irmãos em Cristo que 

se identifique com nossos gostos e afinidades. Amigos estes que vibram com que nós vibramos, 

choram quando nós choramos, alegram-se quando nós nos alegramos, que estejam sempre 

dispostos a cantar juntos, sair juntos e evangelizar juntos. Quase todos se contagiam com a 

participação das pessoas.  

Um chega, outro chega e depois todos os componentes do ministério chegam juntos e daí 

as reuniões em coletividade sempre saem e sempre acontecem. Tudo isso é lindo e maravilhoso. 

Empolgamo-nos porque os outros se empolgam, devolvemos ofertas porque outros devolvem e 

por aí vai.  

A grande pergunta que fazemos para todos hoje é: porque a devoção pessoal morreu na 

vida da maioria dos membros de nossa igreja? Quais seriam as nefastas causas que estão te tirando 

o tempo da devoção pessoal? Talvez a corrida pela sobrevivência? Talvez a tentativa desnecessária 

de possuir mais coisas ou mais títulos que não vão melhorar seu salário em nada tenha se tornado 

a razão de sua vida e por isso a devoção pessoal morreu? Talvez sua nova vida tão tecnológica se 

tornou tão importante para você, que ao acordar, seus novos deuses clamam por sua primeira 

atenção, e aí você já está tão habituado a usar seu Smartfone, seu notebook, seu tablet que dobrar 

seus joelhos e orar não faz mais parte de sua manhã? 

 

Quem sabe seu problema seja de administração de tempo e como você escolheu fazer da 

noite seu momento farto de mais tecnologia e mais lazer, sua madrugada transformou-se no seu 

novo horário de dormir e para compensar sua necessidade eterna de dormir mais um pouco, você 

agora ajusta seu celular ou seu despertador para poucos minutos antes de sair para o trabalho e 

lógico que para a grande maioria, Deus não faz parte de suas manhãs. 
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  No fundo no fundo, a ausência de uma vida devocional pessoal implica em deixar Deus 

sempre esperando, em segundo, terceiro ou quem sabe o último lugar, mas a grande realidade é 

que você muito provavelmente já excluiu Deus do seu dia a dia e sequer notou isso. Quais seriam 

os pilares, os alicerces, as bases de nossa devoção pessoal? O que precisa ser resgatado na nossa 

vida com Deus antes de começarmos nosso dia? Creio sinceramente que a oração pessoal, a oração 

Intercessora em prol de sua família, de seus amigos sejam eles cristãos ou não, seja um desses 

alicerces. 

O Primeiro Alicerce 

Qual o principal motivo que te leva a orar? Já parou para pensar que sua oração ficou tão 

genérica como os remédios de farmácias populares? Já notou que nove em cada dez orações 

sempre fala de um obrigado pela vida, saúde, trabalho, renda, casa para morar, o descanso e a 

família? Algumas pessoas da Bíblia, tão pecadoras como nós tiveram motivos específicos para orar 

e quem sabe em 2014 seja sua hora de ajoelhar no cantinho da devoção pessoal para pedir a 

benção de ter um filho. 

  Vamos aprender como quem já orou a esse respeito. Abra sua Bíblia em I Samuel 1:10 

e 11, 27 e 28. Talvez você já tenha perdido seu filho ou todos eles para o inimigo e só lhe resta o 

consolo de Jeremias 31:15-17.  

Talvez seu maior pedido de oração seja por humildade. Talvez você tenha uma vida tão 

correta com Deus, que às vezes a tentação de ser tão bom bate à porta de seu coração e aí não 

sobra alternativa a não ser encontrar refúgio nas palavras de Jeremias 9:23 e 24.  

Talvez sua vida de pecado seja o mesmo mar de lama que se atolou Davi. Davi, o 

adolescente ruivo que foi ungido rei, o guerreiro mais venerado do povo de Israel, o rei mais 

amado da história dos israelitas nessa terra, ele o todo poderoso rei de Israel, flerta com o pecado, 

adultera, manda matar o marido, rouba a esposa e perde seu filho em consequência de tanto 

pecado. Talvez você se enxergue em Davi e não lhe reste outras palavras senão a oração proferida 

por Davi em Salmos 51:1-10.  

O Segundo Alicerce 

Creio firmemente que o alicerce mais sólido de sua devoção pessoal deveria ser abrir e 

estudar a Palavra de Deus. Você pode e deve ler um capítulo da Bíblia por dia, ter com você uma 

caneta vermelha e ir sublinhando os versos que mais falaram ao seu coração. Vamos ler algumas 

pérolas bíblicas: Salmos 33:18, 20 e 21, Salmos 34:7-10, 14, 15, 17,18 e 19.  

O terceiro Alicerce 

O terceiro alicerce de sua devoção pessoal é o louvor. Quer coisa melhor que começar seu 

culto pessoal cantando e exaltando o nome do seu Deus soberano e Criador? Neste mundo de 

instabilidade Creio firmemente que o alicerce mais sólido de sua devoção pessoal deveria ser abrir 

e estudar a Palavra de Deus política e econômica, onde a segurança é algo que não faz mais parte 

de nossa vida, não seria bom, abrir seu velho Hinário Adventista já esquecido em nossas estantes e 

cantar o HINO 240? 
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Quando as circunstancias de sua vida não estiverem ao seu favor que tal cantar a primeira 

estrofe do HINO 360 e receber as bênçãos do coro? Quer um bálsamo melhor do que as lindas 

letras do HINO 117 quando você tiver dúvidas a respeito de quem recorrer nessa vida?  

 

O Quarto Alicerce 

O quarto e penúltimo alicerce da devoção pessoal é o Espírito de Profecia. Como 

adventistas do sétimo dia, somos a única igreja do planeta Terra a ter as sábias, adequadas e 

apropriadas orientações de Ellen White. Deus em sua misericórdia para com seus pouquíssimos 

filhos fiéis dos últimos tempos dá um dom único e exclusivo a uma pré-adolescente metodista de 

13 anos. Uma menina com pouquíssimo estudo acadêmico, com uma complicação para respirar 

adequadamente, por conta de uma pedrada no nariz.  

Por acreditar em outras verdades que sua igreja metodista não acreditava, essa menina se 

junta ao movimento Milerita, que liderados por Guilherme Muller começa a pregar a anunciar a 

volta de Jesus e Guilherme Muller era um batista. Depois da grande decepção Milerita de 1843 e 

depois de 1844, Ellen White, continua recebendo mais e mais visões que orientavam esse pequeno 

rebanho a se tornar na igreja adventista do sétimo dia. Depois de mais de setenta anos dedicados 

ao ministério, depois de 100.000 páginas manuscritas, depois de orientar toda a organização da 

igreja adventista em vários lugares do mundo, ela nos deixa, mas suas obras permanecem. Muitos 

de nós recusa-se a comprar seus livros, alegando dificuldades financeiras, mas temos em nossa 

igreja boa parte desses livros para serem emprestados gratuitamente e só nos resta tomar atitude 

e incluir essa benção em nossa vida devocional. 

O Quinto Alicerce 

  O quinto e último alicerce da devoção pessoal, foi criada para ser respondida, riscada, 

sublinhada, rasurada e caso você seja casado, este alicerce pode muito bem ser degustado na hora 

do culto do casal antes de dormirem juntos. O sábado à tarde também é um ótimo tempo para ser 

ler e admirar a nossa amada lição da escola sabatina. Na maioria de nossas laodiceanas vidas vazias 

de adventistas do sétimo dia, a lição da escola sabatina foi abortada. 

  A desculpa padrão da maioria dos pais é que os filhos não estudam, mas eles mesmos não 

são uma referência em devoção pessoal, pois eles também não estudam e também não compram 

para eles. Se os pais a quem foi dada a responsabilidade de transmitir a herança do Senhor não 

estudam ou se interessam, nossos filhos irão se interessar? Quantos pais irão encarar o tribunal 

celestial pelo pecado da negligência com as coisas do Senhor!!  

Os cinco alicerces de nossa devoção pessoal estão à disposição de todos nós e todos temos as 

mesmas 24 horas. O que faremos a partir de hoje? A devoção pessoal vai fazer parte de sua vida? 

Que o Senhor nos dirija nesse sentido e possamos revolucionar nossas vidas espirituais.  

Robinson Huguenin Amorim 
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