








ROTINA
Encontrando a Deus no dia a dia



ROTINA: 1. CAMINHO JÁ TRILHADO OU SABIDO

2. PRÁTICA CONSTANTE, EM GERAL

4. ÍNDOLE CONSERVADORA OU
OPOSTA AO PROGRESSO

3. HÁBITO DE FAZER UMA COISA
SEMPRE DO MESMO MODO



ORDINÁRIO: 1.Que está em conformidade com o
habitual ;

2. Que é comum, normal;

4. Que não possui nem demonstra
brilho ou destaque; medíocre .

3.Que se repete com Regularidade; que
tende a acontecer com frequência ;

Adjetivo .



ORDINÁRIO: 1.Que está em conformidade com o
habitual ;

2. Que é comum, normal;

4. Que não possui nem demonstra
brilho, proeminência ou destaque;
medíocre .

3.Que se repete com Regularidade; que
tende a acontecer com frequência ;

Adjetivo .



HEBREUS
13.1-9

LEITURA BÍBLICA



A prática da nossa fé no cotidiano

SEJA CONSTANTE O AMOR FRATERNAL

• HOSPITALIDADE

• LEMBRAR DOS ENCARCERADOS



A prática da nossa fé no cotidiano

SEJA CONSTANTE O AMOR FRATERNAL

• HOSPITALIDADE

• LEMBRAR DOS ENCARCERADOS

A palavra de Deus nos aponta para um viver 
comunitário e de amor, onde eu sou tirada da 

minha rotina egoísta



A prática da nossa fé no cotidiano

DUAS ÁREAS IMPORTANTES DO NOSSO DIA A DIA PRIVADO

• CASAMENTO

• DINHEIRO

A ganância é contrária ao amor ao próximo e à total 
dependência que deveríamos ter em Deus.



Versículo 7:

Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram
a palavra de Deus. Observem bem o resultado
da vida que tiveram e imitem a sua fé.

PERSISTÊNCIA NA 
FÉ PERSEGUIÇÃO

DEPENDÊNCIA EM 
DEUS



Versículo 8:

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para
sempre.

HEBREUS 1.12

SENHOR IMUTÁVEL

HÁBITO DE DEUS

IR AO ENCONTRO 
DO SER HUMANO

VERSÍCULO 5

SEGURANÇA



Versículo 8:

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para
sempre.

1 JOÃO 2.6

“Desta forma sabemos que estamos nele: aquele que afirma que 

permanece nele, deve andar como ele andou”.



Versículo 9:

Não se deixem levar pelos diversos ensinos
estranhos. É bom que o nosso coração seja
fortalecido pela graça, e não por alimentos
cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles
que os comem

A FIRMEZA DE FÉ DO CORAÇÃO HUMANO NÃO SE ADQUIRE PELA 

PRÁTICA DE UM RITUAL, MAS COMO CONSEQUÊNCIA DA GRAÇA DE 

DEUS!



CORAÇÃO
PENSAMENTOS

SENTIMENTOS

DESEJOS

"Acima de tudo, guarde o seu
coração, pois dele depende toda
a sua vida" Pv 4.23



CORAÇÃO

Nossa visão particular de 
“boa vida” fica 

impregnada em nós por 
meio de prática 

repetitivas que motivam 
como vivemos e o que 

amamos.

"Acima de tudo, guarde o seu
coração, pois dele depende toda
a sua vida" Pv 4.23



CORAÇÃO
"Pois onde estiver o seu tesouro,
aí também estará o seu coração"
Mt 6.21.

Nossos corações e nossos 
amores são moldados pelo
que fazemos diariamente.



"Em seu coração o homem
planeja o seu caminho, mas o
Senhor determina os seus
passos" Pv 16.9

GRAÇA DOM 
IMERECIDO

(EXTRA)ORDINÁRIO

PELA PALAVRA

"Tudo o que fizerem, façam de
todo o coração, como para o
Senhor, e não para os homens"
Cl 3.23



A rotina torna 

possível o nosso dia 

a dia, pois é o 

presente e suas 

repetições que 

impulsionam a vida, 

e não os eventos 

extraordinários

Vida cristã é isso, repetição...



Você pode pensar numa prática ou
ritual diário que te formou ou te
moldou de uma maneira grande ou
pequena?

O que posso fazer a partir de hoje
para que minha rotina me
transforme em uma mulher
direcionada para a vontade de
Deus?

Tem algum hábito que te distorceu
e que você precise mudar?

PARA REFLETIR


