
 

        Modelo Devocional de Wayne Cordeiro 

Extraído do livro: “Mentores Segundo o Coração de Deus” de Wayne Cordeiro – Ed Vida. 

Compre um caderno só para isso, caso você ainda não tenha.  Insira um índice se quiser no 
inicio do caderno, numere as páginas e coloque título em cada devocional. Desligue todas as 
distrações eletrônicas. Lembre-se de que Deus raramente gritará para se fazer ouvir! 

Não registre no diário os 90% que você não entende; registre os 10% que você de fato 
compreender. Quando somos fiéis com aquilo que realmente sabemos, Deus se deleitará em 
nos revelar aquilo que ainda não conhecemos. 

Instruções  para o seu devocional diário: 

1.     Leitura diária do dia. Pode usar qualquer leitura bíblica diária. 

2.     Escritura – Ore pedindo ao Espírito Santo uma Palavra (versículo que fale profundamente 
ao seu coração e após ele revelar, escreva no seu diário e medite se possível durante o dia) 

3.     Observação – Escreva a mão o que você observar.  Pode ser apenas um parágrafo ou 
algumas poucas sentenças.  O importante é colocar a caneta sobre o papel e registrar uma 
observação em seu diário.  Considere todo o contexto, ambiente e toda situação.  Observe o 
que está ocorrendo.  Isso aumentará a compreensão e desenvolverá suas habilidade de 
observação. 

4.     Aplicação – Depois de analisar cuidadosamente o que o texto diz, reserve algum tempo 
para escrever como você planeja colocar em prática a lição que o Divino Mentor acabou de 
trazer à sua atenção.  Em que você será diferente hoje, como resultado do que acabou de ler? 
A aplicação responde a pergunta:  “Como este versículo ou pensamento se aplica à minha 
vida em particular?” 

5.     Oração – O último passo de seu diário é registra a sua oração.  Pode ser um registro tão 
simples quanto:  Senhor Jesus, ajuda-me a ser uma pessoa que ouve a tua Palavra.  Hoje eu 
reservarei tempo para ouvir o que tu estás me dizendo.  Fala, Senhor, pois teu servo está 
ouvindo. 

Mais informações: 

daniel.vargas@sepal.org.br                                 ilaene@sepal.org.br  
www.homensmentores.com.br                      www.mulheresmentoras.com.br  
 

         
 


