
Apresentação do Devocional 60 anos – 01/01/2020           Pr. David Pereira 

“60 anos proclamando o Deus vivo” 

Estamos iniciando hoje uma série de devocionais que serão disponibilizadas 
no aplicativo da Igreja Memorial Batista durante os 366 dias de 2020.  Será necessário 
atualizar o seu aplicativo para que não haja nenhuma dificuldade operacional para abri-
las. Pedimos que não apenas leia, mas compartilhe e divulgue as mensagens. Hoje, 
você está recebendo a primeira delas e, a cada dia deste ano, receberá uma reflexão 
para abençoar sua vida. 

Trata-se de um projeto sugerido pela “Comissão dos 60 anos”, composta pelos 
seguintes irmãos: Pastor David Pereira, Herbert Borges Paes de Barros, Rosber Neves 
Almeida, Lília Figueira de Almeida, José Júlio dos Reis, Denise Maria Vasconcelos 
Camargo e Antônio Henrique Lino Melo e Silva 

Pastores e diáconos escreverão sobre o tema da igreja para o ano de 2020, 
com base em Atos 2.42-47, que diz: 42 ”E perseveravam na 1Doutrina dos apóstolos e na 
2Comunhão, no 3Partir do pão e nas 4Orações. 43 Em cada alma havia temor; e muitos 5Prodígios e 

sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 44Todos 6Os que creram estavam juntos e 
tinham tudo em comum. 45 Vendiam as suas propriedades e bens, 7Distribuindo o produto 
entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46 Diariamente perseveravam 
8Unânimes no templo, partiam pão de 9Casa em casa e tomavam as suas refeições com 10Alegria e 

singeleza de coração, 47 11Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. 
Enquanto isso, 12Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.” 

Portanto, assim ficará a disposição dos temas para cada mês do ano: 
1. Janeiro – “Perseverança na doutrina.” – v. 42
2. Fevereiro – “Perseverança na comunhão.” – v. 42
3. Março – “Perseverança no partir do pão.” - 42
4. Abril – “Perseverança na oração.” – v. 42
5. Maio – “Perseverança no poder de Deus.” – v.43
6. Junho – “Perseverança na fé.” v. 44
7. Julho – “Perseverança na generosidade.” – v.45
8. Agosto – “Perseverança no cultuar.” – v.46
9. Setembro – “Perseverança entre os familiares.” – v.46
10. Outubro – “Perseverança na alegria e singeleza.” – v.46
11. Novembro – “Perseverança na adoração.” – v.47
12. Dezembro – “Perseverança no crescimento.” – v.47

Que o Senhor fale ao seu coração a cada dia e lhe proporcione crescimento 
em sua presença por meio destas mensagens. Caminhemos com Cristo seguindo Seus 
passos em 2020.  
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O que é perseverar? 

Nesta primeira devocional do projeto “60 anos” destaco o verbo traduzido por 
“perseverar” (proskartereo no grego) que significa estar “ocupado” ou ser “persistente” 
em toda atividade. John Stott em seu comentário sobre o livro de Atos emprega o verbo 
com relação aos novos convertidos que “perseveravam na doutrina dos apóstolos (Atos 
2.42) e aos apóstolos que resolveram priorizar a oração e a pregação.” 

Perseverança, nos dizeres do teólogo John Murray em seu livro “Redenção” – 
Consumada e Aplicada, é “o envolvimento na mais intensa e concentrada devoção 
àqueles meios que Deus ordenou para cumprir o seu propósito salvífico.” Perseverar é 
continuar, dar prosseguimento, permanecer firmes conforme o apóstolo Paulo nos 
orienta em 1 Coríntios 15:58: “Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e 
constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, não 
é vão no Senhor.” 

Perseverar é crer e continuar crendo, todos os dias, em todos os lugares, em todos os 
momentos de nossa vida. Perseverar de dia e de noite; na pobreza ou riqueza; saúde 
ou doença. Perseverar é crer nas promessas de Deus e viver confiando nestas 
promessas. 

O texto de Atos 2.42, revela como os primeiros convertidos viviam. “Perseveravam na 
doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.” Abraçavam a 
fé, aceitavam o evangelho e eram orientados a permanecer firmes diante das 
circunstâncias, como: incredulidade, perseguições, provas, dúvidas, crises, desânimo e 
fraqueza. 

John Piper em seu livro “Firmes – um chamado à perseverança dos santos diz que: 
“Ninguém deveria derrapar em direção à reta final. A perseverança envolve esforço 
sério, intenso e pessoal.” 

Na mesma obra o autor nos apresenta quatro ações essenciais para que possamos 
terminar bem nossa trajetória. 

1. Tempo diário de comunhão consagrada a Deus.
2. Apropriação diária do evangelho.
3. Compromisso diário com Deus como sacrifício vivo.
4. Uma crença firme na soberania e no amor de Deus.

Assim todo crente deve perseverar nos caminhos do Senhor diante dos desafios que 
são muitos. Assim como foi na história dos primeiros discípulos, devemos permanecer 
perseverando na fé e nos caminhos do Senhor. 

Um texto bíblico que expressa muito bem nosso dever de perseverança é o de 
Filipenses 3.13-14: “Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma 
coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que 
estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de 
Deus em Cristo Jesus. 

Que não apenas em 2020 perseveremos, mas que façamos como o apóstolo Paulo que 
prosseguiu avançando para o alvo estabelecido. Que o Senhor nos ajude a perseverar 
como igreja do Senhor. 


