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Este é um presente de

para

Com a intenção que a leitura diária dos textos motive 
você na jornada da vida.



Pensar é necessário.
Aprender é necessário.
Imaginar é necessário.
Compreender-se é necessário.
Viajar é necessário.
Ver é necessário.
Amar é necessário.
Ler é necessário.
Escrever o BOM DIA AMIGO® 

é para mim algo necessário. Tanto que escrevo uma página a 
cada dia.

Escrevo para que o BOM DIA AMIGO® lhe seja necessário. 
Não importa a hora do dia.

Entrego cada BOM DIA AMIGO® com o desejo que torne 
melhor seu dia, logo a sua vida.

Agradeço por sua companhia.

Estou disponível para conversar em outras mídias:
Israel Belo de Azevedo

israelbelo@gmail.com 
www.prazerdapalavra.com.br

App: Minha jornada
Instagram/israelbazevedo 

Para receber diariamente minhas mensagens, adicione-me e 
escreva:

 WhatsApp +5521 986044120



Um Novo Ano

No dia em que fizer aniversário, olhe para trás. Conte o que viveu. 
Pegue as experiências agradáveis e imagine que as próximas serão 
ainda mais alegres. Pegue as experiências tristes e imagine que as 
coisas são diferentes daqui para a frente. 

No dia em que fizer aniversário, olhe para frente. O que você já 
realizou capacita-lhe a conquistar mais. O que você tentou mostra-
lhe que deve persistir, mesmo que precise corrigir a rota.

No dia em que fizer aniversário, olhe para hoje. Receba o dia 
como um presente de Deus. Agradeça a Deus. Reúna os queridos, 
dentro ou fora de casa. Chame os amigos para uma roda de alegria. 
Festeje. Se tiver dinheiro, festeje. Se não tiver dinheiro, festeje.

Você pode. Você deve.
Na antiguidade não era assim. Só os reis e rainhas celebravam os 

seus aniversários.
Então, celebre seu aniversário como um rei. Célebre seu 

aniversário como uma rainha.
Deus fez você grande. Não aceite menos que isto.
Deus fez você para a alegria. Não se contente com menos.
Que a celebração do seu aniversario seja o retrato da sua vida, 

como ela é ou como ela pode ser.
Parabéns!
Feliz aniversário!

Não leia agora esta página.
Leia só no dia do seu aniversário 



Datas comemorativas

Autistas 2/4
Avós 25/6 e 26/7
Crianças 3/4 e 11/10
Homem 14/7
Mães 10/5 e 24/5
Mulher 8/3
Namorados 12/6
Natal 9/12 e 15/12
Pais 9/8
Professor 15/10

Para ler em momentos especiais

Fizemos uma seleção preliminar de textos para você ler em 
Datas Comemorativas, sobre Palavras Ideais e em Situações 
Difíceis.



Palavras ideais

Alegria 2/2 e 10/7
Amizade 20/6 e 2/9
Amor 19/6 e 27/10
Calma 22/6 e 12/12
Coragem 1/1 e 23/1
Esperança 8/1 e 13/7
Família 13/1 e 22/8
Fé 2/11 e 16/11
Felicidade 20/3 e 4/10
Gratidão 11/1 e 17/7
Oração 2/3 e 20/4
Otimismo 6/5 e 13/8
Paciência 4/3 e 7/6
Paz 2/12 e 24/12
Perdão 3/5 e 19/8
Perseverança 7/1 e 6/7
Sonhos 18/1 e 16/5
Sucesso 30/4 e 3/12
Tolerância 13/2 e 14/12
Vitória 10/1 e 18/9



Em situações difíceis

Aflição 7/1 e 25/11
Bullying 5/5 e 18/8
Câncer 8/8 e 22/9
Cansaço 21/7 e 29/11
Decepção 26/3 e 4/9
Desconfiança 5/2 e 13/7
Depressão 29/9 e 20/11
Desânimo 28/2 e 24/9
Frustração 29/2 e 16/5
Inveja 15/5 e 15/11
Luto 9/7 e 31/7
Medo 25/9 e 1/11
Pressão 28/1 e 24/7
Saudade 26/9 e 3/11
Sofrimento  13/3 e 18/11
Tragédia 16/4 e 9/7
Tristeza 10/7



JAN
ROTEIROS PARA ESTUDOS EM

PEQUENOS GRUPOS
(ou estudos individuais)

Os Roteiros estão baseados nas reflexões das 
segundas-feiras. 

Instruções mais completas a este respeito podem 
ser encontradas no site da Igreja Batista Itacuruçá 
- Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, seção “Roteiros para 

Pequenos Grupos”.

www.itacuruca.org.br



JAN

6 de janeiro
Diante do bem recebido (1Reis 2.7a)

Encontro: De que modo você já se sentiu lembrado por um amigo?

Exaltação:
Leia Provérbios 18, e pergunte ao grupo quais frases mais chamaram a 
atenção. Enfatize o verso 24. Orem agradecendo a vida dos amigos.

Perguntas : 1 Qual a ação mais recente sua, em favor de alguém?

2
De que forma você costuma demonstrar sua gratidão por um gesto 
benevolente que recebeu?

3 Quais têm sido as desculpas que encontramos para impedir nossas boas ações?

Evangelismo:
Desafie o grupo a continuar orando por seus amigos, falando da 
importância de cultivarmos relacionamentos.

13 de janeiro
As flores da terra (Cântico dos Cânticos 2.12)

Encontro: Qual a sua flor favorita?

Exaltação:
Leia o Salmo 19, o que é mais encantador na natureza, na opinião de 
cada participante. Orem agradecendo as maravilhas que Deus criou. 

Perguntas : 1 Quais as melhores recordações que você tem da sua infância em família?

2 Que atitudes devemos tomar, para que nossas famílias sejam fortes?

3 Por que entendemos que a família é plano de Deus?

Evangelismo:
Separe o grupo em duplas, para que um ore pela família do outro, espe-
cialmente pelos que ainda não tenham confessado Jesus como Salvador. 

20 de janeiro
Só faça se for bem feito (Lucas 1.3-4)

Encontro: De que modo você escolheu fazer o que faz hoje?

Exaltação:
Leia o Salmo 9 e dê oportunidade para que o grupo destaque as 
frases favoritas. 

Perguntas : 1 Qual é o principal objetivo do nosso trabalho?

2 O que devemos fazer para nosso trabalho seja eficiente?

3 De que modo, no seu trabalho atual, você pode testemunhar o amor de Deus?

Evangelismo: Separe o grupo em trios, para que orem juntos pelos seus colegas de trabalho.

27 de janeiro
Ela é para todos (Lucas 14.15-24)

Encontro: Compartilhe um convite honroso que você já tenha recebido.

Exaltação:
Leia o Salmo 15 e pergunte o que cada um entendeu do texto. Comente 
as respostas à luz do texto. Orem agradecendo a Deus pela nossa salvação.  

Perguntas : 1 Qual o objetivo da história contada por Jesus no texto de Lucas?

2
Comente a seguinte afirmação: “A graça não é para quem merece; é 
para quem precisa”.

3 O que precisamos fazer para garantir nossa entrada no céu?

Evangelismo: Revise o cartão de relacionamentos, e incentive o grupo a convidar os 
amigos para estarem no PG. 



JAN

01

Podemos viver em paz ou podemos viver brigando.
Viver em paz é um ideal que a guerra destrói: as grandes guerras 

e aquelas que nós travamos contra inimigos reais e contra inimigos 
que fabricamos.

Brigamos para mostrar que somos fortes.
No entanto, quem briga desnuda, na verdade, a sua fraqueza.
Quem briga é fraco porque tem causas pequenas.
Quem briga é fraco porque acredita que vencer é eliminar quem 

se lhe opõe.
Quem briga é fraco porque a escolha pela força vem da certeza 

que vai ganhar.
Quem briga é fraco porque sua decisão é uma derrota para suas 

emoções, de quem se torna refém.
Quem briga é fraco porque cede às pressões de sua cultura 

familiar ou do meio mais amplo, que acabam lhe determinando 
como padrões os valores da violência.

Os verdadeiramente fortes não aceitam provocações.
Os verdadeiramente fortes não brigam porque sabem que 

podem perder.
Os verdadeiramente fortes não sentem necessidade de exibir seus 

músculos.
Os verdadeiramente fortes não descontam nos outros suas 

eventuais frustrações.
Os verdadeiramente fortes são vencedores que não precisam 

nocautear adversário nenhum.
Os verdadeiramente fortes não abrem mão da paz, com seus 

próximos, consigo e com Deus.
Podemos viver em paz, como bons irmãos.

“A guerra é uma invenção da mente humana; e a mente humana também pode 
inventar a paz”. (Winston Churchill)

Chega de briga

“Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à 
tua direita”. (Salmo 16.11)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmos 1, 12 e 14
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A cada início de ano olhamos para o calendário e 365 dias parece 
ser muito, mas não é.

Se não tivermos projetos claros, passarão como o gelo seco das 
festas de final de ano.

Só vale a pena uma vida com metas claras a serem realizadas, um 
dia de cada vez, refletindo o projeto que temos para viver.

E nosso projeto de vida está em nossa agenda, anotado num papel 
ou em algum dispositivo eletrônico.

Nossa agenda não mente.
Nossas metas transparecem em nossa agenda diária.
Se dizemos que amamos o trabalho comunitário, mas se em 

nossa agenda não há espaço concreto para ações voluntárias, não 
apreciamos de fato servir ao próximo.

Se garganteamos que a família é a nossa prioridade, mas ela não 
preenche largas linhas da agenda do nosso dia, a família não está 
em primeiro lugar para nós.

Se queremos ser pessoas de oração, mas se nossa agenda denuncia 
que passamos muito tempo diante da televisão, então nosso projeto 
de vida não é orar.

Nossa agenda embala os sonhos que acalentamos, porque neles 
pomos o nosso coração.

Para realizarmos o que desejamos, começamos por dar uma 
olhada honesta e crítica em nossa própria agenda.

Sem este cuidado, o ano terminará em frustração.

“Há sonhos que devem ser ressonhados, projetos que não podem ser esquecidos”. 
(Hilda Hilst)

Páginas que falam por nós

02

“Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde 
o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque, onde estiver o tesouro de vocês, aí estará 
também o seu coração”. (Lucas 12.33-34)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmo 37
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Como foi o ano que acabou?
Alguns têm muito o que agradecer a Deus pelos projetos 

realizados e pelas bênçãos recebidas. Outros talvez tenham que 
pesquisar para recordar o que precisa ser lembrado. Outros talvez 
não tenham o que recordar; só esquecer.

Seja qual for o seu caso, até aqui Deus o ajudou, mesmo que o 
ano tenha sido um vale de lágrimas, esperas e tensões. Se não fosse 
por Ele, certamente a profundeza do vale seria maior.

Daquilo que você colheu neste ano, algumas coisas você plantou, 
outras alguém plantou para você e outras simplesmente Deus mandou 
(as boas coisas) ou permitiu (as coisas ruins).

Nem tudo o que recebemos (de bom ou de ruim) foi plantado por 
nós. No entanto, nós só podemos controlar aquilo que plantamos. 
Em outras palavras, nosso dever é plantar. Se vamos colher, não 
depende exclusivamente de nós.

Mesmo que você não vá ver frutos, plante a sua semente, lance o 
seu pão sobre as águas, ponha a sua garrafa ao mar. Só o plantar já 
é prazer; colher é outra alegria.

Lance a sua semente,
durma e sonhe:
quando acordar,
uma árvore terá
nascido.
Lance a sua semente
e fique a vigiá-la:
um árvore nascerá
diante dos seus olhos
fechados.

“É porque se espalha o grão que a semente acaba por encontrar um terreno fértil”. 
(Júlio Verne)

De ontem para amanhã

03

“Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não 
sabe qual irá prosperar: se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas”. 
(Eclesiastes 11.6)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmo 112 e 127
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“Você não pode confiar em seus olhos quando sua imaginação está fora de foco”. 
(Mark Twain)

Um ano sensacional

Entre os votos mútuos para o ano que começa, podemos ter 
ouvido algo como:

— Faremos deste ano um ano sensacional.
Para que nossos próximos dias sejam sensacionais, precisamos 

esperar que virão, se Deus quiser. Essa é a primeira condição. Por 
isto, aprenderemos com Ele e oraremos a Ele.

Tendo dele recebido saúde, sabedoria e santidade, podemos fazer 
o que desejamos.

Será sensacional o nosso ano, se nos empenharmos, o que 
implica em dedicação integral e renúncia corajosa aos interesses 
superficiais e passageiros.

Serão magníficos os próximos dias, se em nosso empenho 
intenso, mantivermos o foco no que queremos realizar, contra 
outras possibilidades e muitas distrações.

Serão inspiradores os próximos meses, se lermos bons livros 
e estudarmos as teorias e as práticas necessárias, sabendo que 
teremos que nos superar na maneira de fazer. Para isto devemos ler 
bons livros, esses amigos inseparáveis.

Valerão a pena os nossos dias, se formos íntegros, a partir de um 
desejo e de uma vigilância para não tomarmos atalhos indignos e 
não usarmos métodos que não aprovamos nos outros.

Será sensacional o nosso ano, se compartilharmos com os 
outros o que aprendemos e dividirmos com os outros os frutos que 
colocamos sobre a nossa mesa.

É ótima a existência que torna melhores as vidas dos outros.

04

“Assim corro também eu, não sem meta; assim luto, não como desferindo golpes no ar”. 
(1Coríntios 9.26)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmo 128
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A cada ano, renovamos nossas expectativas para a vida.
Ter expectativas, mesmo que claramente definidas, não garante 

que, decorridos os meses, o ano terá valido a pena.
Estabelecer metas é melhor que simplesmente deixar os eventos 

nos conduzirem. No entanto, quando colecionamos muitas 
frustrações, tendemos a deixar de desejar e planejar. Quando 
deixamos de sonhar e buscar realizar nossos projetos, reduzimos 
em muito as possibilidades de viver uma grande vida, que sempre 
deve ser o nosso alvo.

Para não desperdiçar o ano, precisamos, portanto, formular 
corajosamente nossos objetivos, fixá-los diante de nós para que 
nos recordemos e compartilhá-los com outras pessoas para que nos 
lembrem ou nos ajudem.

Ao especificar nossos alvos, devemos acreditar que os 
alcançaremos por mais ousados que sejam.

Com as metas anotadas, temos que avaliar nossos recursos, juntá-
los a nosso favor e desenhar nosso trajeto. Talvez tenhamos que 
aproveitar oportunidades existentes ou talvez precisemos criá-las.

Sabemos que precisamos seguir sempre para frente, embora 
reconheçamos que poderemos nos desviar para os lados e nos 
atrasar. Quando isto acontecer, precisaremos levantar a cabeça, 
mirar de novo nossas metas e prosseguir. Deus irá adiante de nós, 
se o convidarmos, e celebraremos os bons resultados.

“Traga o melhor de sua autenticidade para cada oportunidade”. 
(John Jantsch)

Não desperdice o seu ano

05

“O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal”. 
(Provérbios 13.19)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmos 128 e 133
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“Nas nossas vidas diárias, devemos ver que não é a felicidade que nos faz agradecidos, 
mas a gratidão é que nos faz felizes”. (Albert Clark)

Diante do bem recebido

Fazem-nos o bem.
Recebemos uma visita na nossa enfermidade.
Ganhamos um voto de confiança no nosso fracasso.
Somos saudados com um presente no nosso aniversário.
Dizem-nos uma palavra de ânimo na nossa frustração.
Como reagimos?
Quando estava com fome, um desconhecido providenciou 

alimento para ele e seus companheiros (2Samuel 17.27-29). Davi 
era ainda um perdedor quando o rico Barzilai veio em seu socorro, 
sem nada esperar em troca.

Davi se tornou vencedor, mas não esqueceu os amigos: Barzilai, 
entre eles.

Como Davi, devemos prestar atenção no bem que nos fazem. 
Sobrevivemos graças aos gestos de bondade para conosco. 

Como Davi, devemos guardar para sempre o gesto que nos 
abençoou.

Como Davi, devemos ser gratos e retribuir, quando possível, os 
atos de gratidão para conosco.

Envolvemo-nos tanto em nossos compromissos, que não 
reservamos tempo para dar aos outros. Estamos tão apertados 
financeiramente, que não sobra dinheiro para ofertar aos outros. 
Estamos tão fechados que não nos sobra oportunidade para abrir os 
braços para os outros. 

Tenhamos tempo a quem um dia nos dispensou tempo.
Ofereçamos dinheiro a quem um dia nos ofereceu algum.
Mostremos afeto a quem um dia nos abraçou.
Sejamos gratos. 

06

“Seja bondoso com os filhos de Barzilai, o gileadita, e que eles estejam entre os que 
sentam à sua mesa para comer, porque estiveram ao meu lado”. (1Reis 2.7a)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1Reis 1 a 4
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Se estamos satisfeitos com o que somos, basta deixar a vida nos 
levar.

Diferentemente, mesmo que tudo nos vá bem, podemos estar 
ainda melhores e devemos fazer ainda melhor o que já executamos 
bem. 

Nosso progresso ou retrocesso depende de como enfrentamos 
quatro desafios: desejo, propósito, esforço e disciplina.

O desejo vem em primeiro lugar. Nem sempre sabemos se 
realmente desejamos. O desejo se aninha no coração. 

Tendo desejado, precisamos fazer um propósito. Quando 
chegamos ao ponto de firmar um propósito, o desejo se torna 
objetivo. O propósito deve ser claro, de tal modo que possa ocupar 
um espaço bem claro em nossa agenda.

A realização de um desejo demanda esforço. O propósito se 
realiza com os nossos músculos. Para ser alcançada, há um caminho 
a ser percorrido. A meta não vem até nós.

O propósito precisa inspirar a disposição de pagar o preço, que é 
honrado por meio da nossa disciplina. Uns precisam de disciplina 
para organizar melhor o seu tempo, que não é elástico. Outros têm 
dificuldade em renunciar, o que implica deixar de fazer uma coisa 
para fazer outra. Outros ainda carecem de disciplina para persistir, 
sobretudo quando os resultados preliminares não são animadores.

O fácil não existe.

“A vida não exige que sejamos os melhores, mas sim que tentemos sempre o nosso 
melhor”. (H. Jackson Brown Jr)

O fácil não existe

07

“Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança”. 
(Apocalipse 2.2)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1Reis 5 a 7
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“A memória guardará o que valer a pena. A memória sabe de mim mais que eu; e ela 
não perde o que merece ser salvo”. (Eduardo Galeano)

As memórias ensinam

A vida é uma escola. Suas aulas estão nas experiências, que estão 
anotadas nas memórias, nas nossas e nas dos outros.

No entanto, parece que temos dificuldade em usar a memória 
a nosso favor. Parece que preferimos usá-la para guardar apenas 
experiências amargas.

Quase sempre tomamos os caminhos já trilhados e os repetimos, 
mesmo que a memória nos diga que não são bons. Temos uma 
imensa capacidade de persistir no erro, como se tivesse o poder de 
nos seduzir e nos controlar.

Convivemos com pessoas das quais esperamos uma atitude 
ou uma palavra plena de virtude ou de sabedoria, mesmo tendo 
observado que o que almejamos nem sempre vem, apesar do tempo 
de vida que essas pessoas acumulam. E ainda nos surpreendemos 
que em algumas a raiva impere, mesmo que suas histórias mostrem 
os registros de explosões, que se repetem. 

A memória é para nos dar esperança, para que os bons momentos 
sejam mais fortes que os ruins, para que o convívio com os outros 
seja cultivado (e não recusado), para que o equilíbrio seja o ideal 
que todos busquemos.

Viver se aprende.
Aprenderemos a viver, se fizermos da vida uma escola em cujos 

bancos nos assentamos.
E hoje é dia de aprendermos a viver, se queremos ser mais ou ir 

mais além.

08

“Quero trazer à memória o que pode me dar esperança”. (Lamentações 3.21)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1Reis 8 a 11
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Estava escrito numa camiseta que “viajar enriquece a alma”, mas 

a sugestão exposta em diferentes veículos lembra que uma viagem 
“abre a mente e faz bem ao coração”.

A frase contém uma verdade com a qual concordamos. No 
entanto, o preço nos afugenta e concluímos que não podemos. O 
medo nos assusta e renunciamos. O comodismo nos empobrece e 
nos contentamos.

Se realizar sonhos faz bem, teremos que esperar por um 
diagnóstico vil no corpo para empreender a viagem gestada mas 
nunca nascida? Precisaremos passar por um perigo, que quase nos 
levou para a travessia indesejada e sem volta, para decidirmos pôr 
o pé na estrada e os braços nas alturas? Aguardaremos acumular 
primeiro todo o dinheiro de que não necessitamos? Até quando 
deixaremos para depois aquele percurso que nos dá prazer e nos 
enriquece de um modo que não podemos medir?

Nossas memórias armazenam paisagens, lugares e pessoas que 
as narrativas e fotografias nos fazem desejar conhecer.

Decidamos então pisar no solo que está depois da nossa rua, 
longe da nossa cidade, além do nosso país. 

Planejemos nossos roteiros, inclusive os aparentemente 
improváveis, marcando-os num mapa.

Se for necessário, guardemos dinheiro, mesmo que demore anos 
para juntarmos o que precisamos para viajar.

Hoje é o dia de começarmos a nossa viagem.

“Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa 
arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é 
ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos 
apenas ser alunos, e simplesmente ir ver”. (Amyr Klink)

A viagem vai começar

09

“O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre”. 
(Salmo 121.8)

Jornada de Leitura da Bíblia:  2Crônicas 1 a 3
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“Campeões continuam jogando até acertar”.
 (Billy Jean King)

Até conseguirmos

A distância entre a realização e o fracasso é medida pela 
persistência.

A persistência é uma espécie de força que nos permite realizar o 
objetivo que miramos.

A desistência é uma espécie de fraqueza que nos faz habitar no 
mesmo lugar, mesmo que não queiramos.

A desistência é uma atitude medrosa.
A persistência é uma decisão difícil, mas leva à conquista.
A desistência é filha de desejos inconstantes, satisfaz-se com 

tapinhas de consolo inútil, aceita explicações frágeis, muda de 
alvos para não parecer destruída, troca de metas para mostrar que 
busca, contempla os troféus da frustração. 

A persistência é talhada pelo desejo firme, perde o que não 
importa, permanece no objetivo traçado, troca o método que falhou, 
está com a mente afiada pelo estudo sistemático e demorado, tem as 
mãos feridas pelo trabalho, mantém os joelhos calejados na oração.

A desistência aceita derrotas e para de sonhar.
A persistência enxuga as lágrimas das derrotas, porque as vê 

como temporárias, como pedras no caminho, como vento para voos 
mais longos.

A desistência limita-se a si mesma.
A persistência só tem um limite: a vitória.
A desistência nada sabe da vida.
A persistência, quando alcança, agradece o triunfo e se põe 

a fazer da melhor maneira possível o projeto que o esforço 
transformou em realidade.

10

“Assim corro também eu, não sem meta; assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas 
esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão”. (1Coríntios 9.26-27a)
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De vez em quando somos surpreendidos com gestos de bondade 
que nos enchem de alegria.

Um deles é ganhar uma cesta de café da manhã, bem de manhã.
A primeira surpresa, nem sempre bem recebida, é quando nos 

acordam para a entrega.
A segunda é de quem veio. Talvez de alguém a quem um dia 

ajudamos, de uma organização onde trabalhamos, de um grupo de 
amigos que se cotizaram. Surpresas. Surpresas.

O gesto da cesta é muito maior que o gesto que agradece.
Assim devem ser os gestos de gratidão, manifestações que 

excedam as emoções burocráticas, que não façam as contas de 
custo-benefício, que não visam garantia de favores futuros, para 
que sejam gestos de real amizade generosa.

Diante da cesta (ou do presente, ou da presença), que fazemos?
A primeira coisa é visitar nossa memória e anotar qual foi a 

última vez em que surpreendemos com atos semelhantes ao que 
recebemos. Se agimos assim recentemente, alegremo-nos por fazer 
parte da comunidade dos generosos.

A segunda é agradecer logo (com uma palavra, com um cartão, 
com uma mensagem, com um livro) o bem que nos foi feito, que 
vai além do brinde, por ter vindo do coração.

A terceira é anotar para não esquecer e, no tempo oportuno, 
retribuir. A retribuição mostra que fazemos parte da mesma 
orquestra, formada só por amigos.

“A raiz da alegria é a gratidão”. 
(David Steindl-Rast)

A arte da gratidão 

11

“Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas”. (Salmo 116.1)
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“Atingir o ideal é compreender o real”. 
(Jean Jaurés)

Encurtando distâncias

Há uma distância entre o que falamos e o que fazemos.
Há uma distância entre o que achamos ser e o que somos.
Dizemos a nós mesmos que somos amorosos, mas revidamos 

com vigor a uma palavra que julgamos áspera.
Elogiamos a virtude da humildade, mas nos achamos melhores 

do que muita gente.
Gabamo-nos de trabalhar muito, mas passamos a maior parte do 

tempo ocupados nas redes sociais.
Garantimos que cuidamos de nossos filhos melhor do que ninguém, 

mas não fazemos os sacrifícios que a boa educação requer.
Gostamos da pontualidade, mas sempre temos uma desculpa 

para chegar atrasados.
Imaginamos que somos generosos, mas só compartilhamos o que 

nos sobra.
Reconhecemos o valor da crítica, mas ficamos furiosos quando 

somos criticados (ou injustiçados).
Vivemos afirmando que tratamos bem os outros com respeito e 

cortesia, mas os outros não têm a mesma opinião.
Precisamos encurtar distâncias.
Encurtamos distâncias, quando reconhecemos sua existência.
Encurtamos distâncias quando honestamente compreendemos 

como somos e queremos decididamente ser melhores.
Encurtamos distâncias quando nos vigiamos para mudar, um 

passo consciente de cada vez, um dia firme de cada vez.

12

“Quem adquire sabedoria ama a sua alma; o que conserva o entendimento acha o bem”. 
(Provérbios 19.8)
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A família está presente em toda a Bíblia, ao ponto de conter um 
livro todo dedicado ao amor conjugal.

Por isto, Deus oferece a sua Palavra para nos ensinar a viver 
em família.

Deus ama a família, tanto que considerou completa a sua 
obra criadora, quando estabeleceu a primeira família na terra. A 
humanidade começou com uma família. Ainda hoje a humanidade 
depende da família.

Deus é tanto o Deus da família que a primeira designação para 
ele é que o Deus que abençoa a família de Abraão e, a partir daí, 
alcança todas as famílias da humanidade. Jesus, que reiniciou a 
obra criadora do Pai, tinha uma família.

Deus abençoa as nossas famílias porque Ele é amor; cada membro 
da família é alvo, desde a sua concepção, do seu carinho. Ele 
abençoa a família porque a família é o lugar que Ele inventou para 
abençoar pessoas individualmente e a humanidade globalmente.

Há outras vidas na face da terra. Há a vida no trabalho, pelo 
qual se sustenta a família. Há a vida com os amigos, cultivados no 
intervalo da vida familiar. Há a vida na igreja, mas a vida familiar 
é insubstituível.

Se queremos forte a nossa família, devemos agradecer a Deus 
por ela.

Se queremos forte a nossa família, devemos orar por ela e com ela. 
Se queremos forte a nossa família, devemos ler a Bíblia com ela.

“O coração é muito e a felicidade doméstica é tudo”. 
(Camilo Castelo Branco)

As flores da terra

13

“Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz 
da rolinha em nossa terra”. (Cântico dos Cânticos 2.12)
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“As viagens dão uma grande abertura à mente: saímos do círculo de preconceitos 
do próprio país e não nos sentimos dispostos a assumir aqueles dos estrangeiros”. 
(Montesquieu)

O direito de ser

Se alguém lhe perguntar se você tem preconceito, 
possivelmente responderá que não e provavelmente não o tenha 
mesmo, embora o preconceito circule livremente pelos meios 
em que vivemos. Nem precisamos acompanhar o noticiário para 
saber disto.

Devemos nos aborrecer profundamente diante dos preconceitos 
mesmo quando não somos as suas vítimas.

O preconceito só precisa de um pretexto para disparar a bala que 
mata, seja uma palavra ou um ato.

O preconceito mata o outro, sem lhe dar direito de defesa.
O preconceito aniquila o outro, sem que tenha feito algo 

condenável.
O preconceito massacra o outro, ao lhe negar o direito de ser.
O preconceito é tão poderoso que até aqueles que foram vítimas 

dele podem fazer outras vítimas, quando seria de esperar que fossem 
radicalmente tolerantes, dado o sofrimento por que passaram.

O único caminho para a liberdade é nos vermos como iguais. 
Quando vemos o outro como igual, nós assentamos ao seu lado 

e ouvimos.
Quando ouvimos o outro, nós o entendemos e o preconceito 

começa a desparecer.
Quem vê o outro como igual tem o Espírito de Deus, que nos guia 

pela lembrança de que somos diferentes uns dos outros, mas somos 
irmãos uns dos outros, negros ou brancos, homens ou mulheres, 
ricos ou pobres, corramos rápido ou andemos devagar.

14

“Um só é Legislador e Juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para 
julgar o seu próximo?” (Tiago 4.12)
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Não é fácil não nos deixarmos manipular.
Temos que nos esforçar nesta tarefa porque há muitos empenhados 

em nos enganar.
É bem planejada e executada a missão daqueles que desejam nos 

convencer a concordar com o que pensam ou a comprar o que querem 
nos vender.

Por serem demasiados, os fatos não cabem nas bocas que os 
contam, nas páginas que lemos, nos sons que ouvimos ou nas telas 
que vemos. Os noticiadores têm um imenso trabalho para selecionar 
o que vão nos comunicar, tantas são as notícias possíveis produzidas. 
Eles escolhem as informações que acham que devemos saber. Assim, 
eles decidem o que devemos saber. Por isto, precisamos variar os 
meios em que nos alimentamos, para que haja mais diversidade e 
mais precisão. Quanto mais coloridos forem os pratos, melhor será a 
nossa nutrição.

Temos que consumir informações vorazmente, com muito apetite 
para entendermos o mundo em que vivemos, e também criticamente, 
com muito cuidado para compreendermos os interesses escondidos 
sob as palavras, os sons e as imagens que conhecemos.

Sem informação somos facilmente manipulados. Com informação 
nossa condição melhora, mas também podemos ser manipulados, se, 
além da indispensável curiosidade, nossa atenção não estiver acesa.

Sejamos curiosos e críticos, ao mesmo tempo.
[CONTINUA amanhã]

“É um erro terrível teorizar antes de termos informação”. 
(Arthur Conan Doyle)

Curiosos, mas críticos, 1/2

15

“Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma; pelo 
conhecimento os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e 
agradáveis”. (Provérbios 24.3-4)
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“Na guerra, a verdade é a primeira vítima”. 
(Ésquilo)

Curiosos, mas críticos, 2/2

No mundo das notícias e das opiniões, precisamos ser curiosos 
e críticos.

Precisamos saber as notícias da guerra, certos de que a primeira 
guerra é a da notícia em si mesma. Quem vence a opinião pública, 
onde está a nossa, ganha a guerra, o que se aplica à política, à 
ideologia e ao comércio. A crítica é nossa arma na guerra contra a 
mentira, contra a meia verdade, contra o boato e contra a opinião 
disfarçada.

Em nosso esforço, precisamos verificar a intenção com que a 
informação foi veiculada. Sem esta providência, poderemos basear 
em mentiras as nossas decisões, seja na escolha de um produto ou 
na adesão a uma causa ou ideologia.

Como tendemos a aumentar nossas virtudes e, ao mesmo 
tempo, a ampliar os defeitos dos outros, temos que vigiar para 
não recebermos como verdadeira toda a informação que parece 
confirmar a visão que temos das coisas. A interpretação dos fatos 
não pode contrariar os próprios fatos. Logo, precisamos conhecer 
os fatos para alcançar os objetivos das suas versões.

Esses cuidados não nos devem afastar dos meios de comunicação, 
sem os quais a nossa alienação será total. Eles não são o problema, 
mas o modo como nos falam e o modo como os ouvimos. Precisamos 
ler bem para que o prazer da notícia não nos torne consumidores 
de ilusões.

16

“O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa”.
(Provérbios 18.2)
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Podemos seguir o mesmo passo de Caim. Diante de um conflito, 
podemos nos tornar peregrinos em busca de lugares onde as pessoas 
não nos causem dano.

Podemos fugir de nós mesmos, nunca enfrentando nossos 
próprios problemas e fazemos de conta que eles não existem ou 
achamos que não têm solução. Somos, nessa condição, peregrinos 
dentro de nós mesmos.

Podemos fugir dos lugares. Se o colega de trabalho nos perturba, 
pedimos transferência ou saímos do emprego. Se o chefe nos 
persegue, ficamos apavorados e buscamos outras paragens. Se o 
casamento nos causa dano, em lugar de resolver as dificuldades, 
saímos do relacionamento. Se o professor não é justo conosco, 
trancamos a matrícula no curso. Se um amigo nos decepciona, 
procuramos um ambiente em que ele não esteja. 

Quando fugimos, transferimos para amanhã o dia em que a 
felicidade será a nossa casa.

Recusemo-nos a ser Caim. Se pecamos, peçamos perdão; se 
ferimos alguém, peçamos perdão. Se não erramos e ainda assim 
nos sentimos rejeitados, como se tivéssemos falhado, decidamos 
enfrentar o problema. 

Enfrentar dói, mas dói menos do que fugir de um lugar após o outro.
Enfrentar dói, mas confrontar o que nos perturba dói muito menos 

e abre uma avenida de esperança na nossa história.

“A fuga não levou ninguém a lado nenhum”. 
(Antoine de Saint-Exupéry)

Sem fugir

17

“Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, 
porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês; ele não os deixará, nem os 
abandonará”. (Deuteronômio 31.6)
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“Sonhar é coisa que não se ensina, brota das profundezas do corpo, como a alegria 
brota das profundezas da terra”. (Rubem Alves)

Sonhe e realize

O tempo não nos pode impedir de realizar um sonho.
A geografia não nos pode impedir de cultivar uma amizade. 
A saúde não nos pode impedir de concretizar um projeto.
O dinheiro não nos pode impedir de conhecer um lugar.
A rejeição não nos pode impedir de viver uma grande vida.
Podem ter decorridos muitos anos mas ainda dá tempo de realizar 

o nosso sonho de concluir um curso, passar num concurso, escrever 
um livro, compor um musical, abrir uma empresa, construir uma 
carreira, gerar um filho, restaurar pessoas. Não importa quanto 
tempo demore para tornarmos real o nosso sonho.

Pode ser que estejamos em lugares diferentes mas podemos 
estabelecer, continuar, retomar ou solidificar amizades boas.

Nossa saúde pode estar diminuída ou debilitada, mas a 
enfermidade não pode ceifar nossa felicidade, embora talvez 
tenhamos que seguir devagar ou com dores.

O dinheiro pode escassear e retardar uma viagem mas jamais 
cancelá-la.

A rejeição pode ser um trauma poderoso mas não tem o poder 
de proibir que vençamos obstáculos robustos, superemos críticas 
destrutivas ou perdoemos ódios longos.

O tempo, a geografia, a saúde, o dinheiro, a rejeição ou a morte 
não nos pode impedir de amar de novo.

Somos feitos para sonhar e nada nos pode separar da realização 
do nosso sonho porque Deus está conosco.

18

“Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que 
me pode fazer um mortal?” (Salmo 56.4) 
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A quem devemos amar?
Como amar o próximo, se ele nos menospreza ou aborrece 

propositadamente?
Como honrar nosso pai, se ele faz tudo para nos humilhar e ou 

prejudicar?
Como perdoar a nosso irmão, se ele nos feriu mas não mostra 

nenhum arrependimento?
Devemos amar só a quem nos ama lealmente?
Só aos pais que merecem devemos honrar?
A quem não busca o nosso perdão devemos perdoar?
Na verdade, quem ama apenas a quem o ama não ama: retribui.
Quem honra os que merecem não ama: contribui.
Quem perdoa a quem o perdoa não ama: distribui.
Jesus Cristo amou a quem não o amava (aqueles que detestaram 

sua mensagem de amor), honrou quem o desrespeitou (seus irmãos 
que o chamaram de louco) e perdoou a quem não lhe pediu (seus 
algozes na cruz).

Quando nos dispomos a seguir os mandamentos e os exemplos 
de Jesus no complexo tema dos relacionamentos, inscrevemos as 
nossas trajetórias no horizonte da vida de santidade, sabedoria e 
luz.

Os que buscam ser santos sabem que a vontade de Deus é boa, 
perfeita e agradável.

Os que desejam a sabedoria são os que seguem os mandamentos 
de Deus, buscando o que é louvável.

Nosso é o desafio que Jesus vivenciou:
Amar como Jesus amou.

“Quando o amor de Cristo preenche nossos corações, põe o egoísmo para correr”. 
(Billy Graham)

Reciprocidade não é amor

19

“Jesus respondeu: ‘Como o Pai me amou, também eu amei vocês; permaneçam no 
meu amor‘“. (João 15.9)
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“Toda a obra de um homem, seja em literatura, música, pintura, arquitetura ou em 
qualquer outra coisa, é sempre um autorretrato”. (Samuel Butler)

Só faça se for bem feito

Somos conduzidos pela história de Jesus Cristo pelas mãos dos 
evangelistas, entre eles o médico Lucas, que era habilidoso também 
com as fontes que manejava.

Ele mesmo conta seu método: ouvir testemunhas oculares, 
examinar os documentos disponíveis e narrar os eventos em ordem 
cronológica. Ele também esclarece o seu objetivo: deixar seus 
leitores seguros da veracidade dos fatos narrados.

Além da confiança com que podemos ler o resultado de sua fiel 
pesquisa, que é o Evangelho associado ao seu nome, aprendemos 
um princípio que vale para todos: devemos fazer bem feito o que 
fazemos.

Quando formos contar algo, que o façamos com cuidado.
Quando formos dizer uma palavra, que seja verdadeira e 

temperada com afeto.
Quando formos realizar uma tarefa, que seja executada com 

capricho.
Quando formos cuidar da casa, que seja com prazer e senso de 

missão.
Quando formos educar uma criança, que a nossa pedagogia esteja 

estampada em nosso caráter.
Quando formos estudar, que seja com inteligência e persistência.
Quando formos liderar, que seja com respeito e integridade.
Quando formos vender, que seja com honestidade e sabedoria.
Quando formos ajudar, que sejamos movidos pelo amor.
Só temos um modo de fazer as coisas: bem feito, sempre.

20

“/a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe 
por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena 
certeza das verdades em que foi instruído”. (Lucas 1.3-4)
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Quando nos dispomos a viver segundo a vontade de Deus, 
tomamos nossa mais importante decisão.

E isto não quer dizer que não teremos perguntas sobre o que ela 
é. A dúvida voltará, mas a certeza nos dominará.

E isto não garante que nunca teremos vontade de seguir os nossos 
impulsos ou aderir aos valores da sociedade em que vivemos. A 
tensão permanecerá, mas a comunhão com Deus aumentará.

Sabemos que viver segundo a vontade de Deus é fazer o que Ele 
nos diz para fazer em sua Palavra, onde aprendemos que devemos 
fazer o que é certo, convictos de que os seus mandamentos são 
bons, perfeitos e agradáveis, mesmo que, às vezes, os vejamos 
como pesados, superados e amargos.

Sabemos que viver segundo a vontade de Deus é cumprir a 
missão que nos confiou, anunciando a boa notícia do seu amor 
incondicional para com todas as pessoas e nos juntando àquelas 
que trabalham para que o mundo seja o que Ele quer que seja.

Sabemos que viver segundo a vontade de Deus é estar atento 
aos seus chamados específicos para atuarmos em situações 
específicas para as quais nos capacita num tempo específico, 
para que claramente por nós fale, cuide e aja. Deus escolheu 
falar através de nossos lábios, cuidar através de nossas mãos e 
transformar através de nossos pés.

“Quando conhecemos a mente de Deus, podemos experimentar e viver a sua vontade. 
Ele espera de nós que primeiro nos aproximemos dele”. (Bruce K. Waltke)

Nossa melhor decisão

21

“E, estando em agonia, Jesus orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se 
tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra”. (Lucas 22.44)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Lucas 4 a 6



JAN

“Conselho é como a neve: quanto mais macio cai, mais tempo permanece e 
mais profundo penetra na mente”. (Samuel Taylor Coleridge)

Para que sozinhos?
Para que carregar sozinhos um fardo que podemos dividir?
Para que sustentar uma dúvida que podemos resolver?
Para que esconder uma alegria que podemos distribuir?
Para que reter uma descoberta que podemos compartilhar?
Para que nos acorrentar a um trauma de que podemos nos libertar?
Para que frustrar um projeto que podemos difundir?
Para que permanecer num pecado que podemos confessar e abandonar?
Para que parar por causa de um medo que podemos entender?
Para que negar a esperança em que podemos nos firmar?

Sozinhos não somos capazes de ver toda a floresta.
Sozinhos não conseguimos fruir toda a festa.
Sozinhos não resistimos ao peso da ameaça.
Sozinhos não alcançamos a riqueza da graça.
Sozinhos não vemos a solução, às vezes fácil.
Sozinhos não notamos o valor que temos.
Sozinhos até o simples se torna bem difícil.
Sozinhos apenas sozinhos sofremos.

Há uma pessoa sábia que nos pode aconselhar.
Há uma pessoa experiente que nos pode orientar.
Há uma pessoa amiga que nos pode ajudar.
Há um ombro sobre o qual nossas lágrimas podemos derramar.
Há ouvidos dispostos a nos escutar.
Há mãos com as quais as nossas podem se entrelaçar.
Há vozes prontas para por nós orar.

22

“Ouvidos para ouvir e olhos para ver: ambos são dádivas do Senhor”. (Provérbios 20.12)
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Nascemos livres e queremos viver livres.
Tão logo podemos, saímos de casa, para estudar ou trabalhar. 

Criamos nossa seleção de amigos. Definimos nossas profissões. 
Escolhemos com quem vamos nos casar.

Dizemos o que seremos.
Quando dá errado, podemos nos dar conta que escolhemos entre 

possibilidades limitadas, que também fomos escolhidos ou que 
podíamos ter tomado outras decisões.

Podemos continuar com nossa ilusão de liberdade até nos perder 
completamente ou podemos procurar por alguém que nos mostre 
outras oportunidades.

Podemos nos enredar em nossos próprios conceitos ou podemos 
ouvir alguém que nos inspire a ver o que podemos ser.

Podemos seguir sozinhos ou encontrar alguém pronto para 
caminhar conosco.

Nascemos livres, mas não nascemos para viver sozinhos e nem 
para persistir nos erros. Nascemos para encontrar outras mãos que 
se entrelacem com as nossas, para seguirmos bem ou ainda melhor.

Nós não devemos nos bastar a nós mesmos.
Podemos escutar um amigo, “um amor”, um colega ou um 

profissional que nos faça ver caminhos óbvios que não enxergamos 
ou mudanças radicais de que carecemos.

Não procuramos um médico quando nos dói um músculo?
Precisamos de mentores para que nossas raízes se finquem em 

solos bons.
Precisamos de mentores que nos ajudem a ser livres.

“Aquele que não é um bom aprendiz não será um bom mestre”. 
(Platão)

Coragem e liberdade
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“Se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, (...) então você 
entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus”. (Provérbios 2.2-5)
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“Você pode ser jovem sem dinheiro, mas não pode ser velho sem ele”. 
(Tennessee Williams)

Aposentadoria não é para todos
Quem não se aposentou quer se aposentar.
Quem está começando a sua carreira deseja, no futuro ainda 

distante, se aposentar.
Quem já tem alguns anos de serviços trabalhados aguarda o 

tempo de, finalmente, parar.
Aposentadoria é para quem trabalha.
Aposentadoria é para quem se prepara.
Aposentadoria é para quem um pouco separa.
Muitas pessoas têm uma expectativa mágica sobre a sua 

aposentadoria, como se viesse automaticamente.
Algumas que não trabalham esperam por ela, como se algo 

inesperadamente bom fosse certamente acontecer.
Outras que trabalham não poupam dinheiro agora nem constroem 

o patrimônio de que vão precisar adiante.
Se tudo correr bem, todos envelheceremos. E não queremos a 

outra opção.
Os que vão envelhecer precisam se preparar tanto emocional 

quanto financeiramente para a nova etapa da sua vida.
Ninguém pode agir apenas no final da vida, mas no começo, para 

que tenha um final digno.
Poupar é simples: basta não gastarmos tudo o que ganhamos, seja 

pouco ou seja muito. 
Poupar é complexo: as necessidades de cada dia nos apertam e 

nos impedem de guardar para todos os dias, que poderão ser difíceis 
se não os planejarmos atenta e cuidadosamente.

Quanto mais cedo nos prepararmos, melhor nos aposentaremos.

24

“O tolo gasta tudo que tem”. (Provérbios 21.20)
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Faça do seu domingo um dia especial. Não o desperdice.
Não desperdice seu domingo fazendo compras.
Não desperdice seu domingo passando-o diante de um aparelho 

de televisão ou de outro dispositivo eletrônico qualquer.
Não desperdice seu domingo sobrecarregando uma pessoa 

na cozinha preparando a comida, arrumando a mesa, servindo a 
refeição e lavando pratos.

Não desperdice seu domingo apenas dormindo.
Não desperdice seu domingo estudando.
Não desperdice seu domingo discutindo, agitando-se, brigando.
No domingo, faça coisas boas que a semana não permitiu com as 

exigências do trabalho, do transporte e da competição.
No domingo, diminua o ritmo.
No domingo, agradeça largamente a Deus pelo que lhe tem dado.
No domingo, descanse.
No domingo, medite.
No domingo, reúna-se, na sua casa e na igreja, para celebrar o 

amor de Deus.
No domingo, passeie, mas sem se cansar.
No domingo, leia vagarosamente boas páginas, algumas na sua 

Bíblia.
No domingo, converse, converse com seus filhos, converse com 

os mais velhos, converse com o vizinho.
No domingo, escolha o que vai fazer, já que durante a semana é 

pouca a sua liberdade.

“Não permita que o domingo lhe seja tirado. Se sua alma não tem domingo, ela fica 
órfã”. (Albert Schweitzer)

Não desperdice seu domingo

25

“E, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse 
dia de toda a obra que tinha feito”. (Gênesis 2.2)
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“Onde não há esperança no futuro não há poder no presente”. 
(John Maxwell)

Desalento, não
Chegamos ao desalento porque os fatos nos influenciam e 

massacram.
Ficamos no desalento porque a interpretação dos fatos nos 

contagia.
Continuamos no desalento porque os sentimentos gerais 

construídos a partir dos fatos nos deprimem.
Perdemos para o desalento quando somos influenciados a não crer 

que Deus é poderoso e amoroso para reverter situações dominadas 
completamente pela desilusão.

Diante do desalento, nossa tarefa é ler a realidade e influenciá-la.
Precisamos ainda cuidar para que as leituras dos outros, algumas 

construídas por interesses que não reconhecemos, se tornem nossas 
por imposição dos formadores de opinião.

Devemos manter a esperança como a âncora da nossa alma.
Abraão conquistou suas vitórias por causa da esperança de que 

Deus faria para ele e por intermédio dele o que lhe prometeu. 
Deus lhe prometeu uma família e ele a teve. Deus lhe prometeu 
prosperidade e ele a obteve. Deus lhe prometeu que, por seu 
intermédio, abençoaria nações e ele abençoou.

Jesus Cristo foi mais que vencedor por causa da esperança de que 
cumpriria até o fim a missão que o Pai lhe conferiu. Ao morrer, ele 
abriu a cortina que nos dá acesso a uma vida em que o desalento 
não entra.

Na esperança que vem da promessa de Deus, podemos nos 
refugiar e firmemente nos apegar (Hebreus 6.13-20).

26

“E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa”. (Hebreus 6.15)
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Era uma vez um milionário que deu uma festa, para a qual 
convidou todas as pessoas consideradas importantes.

Com tudo preparado, soube pelo mordomo que nenhum 
convidado apareceu. Mesmo recebendo convites individuais, 
desculparam-se dizendo ter coisas mais importantes para fazer. Na 
verdade, queriam envergonhar o homem rico.

Numa reviravolta para o caso, o milionário ordenou ao seu 
mordomo principal que convidasse os excluídos. Muitos vieram, 
mas muitos se acharam indignos para participar do banquete. 
O milionário sabia que os pobres que recusaram estavam com 
vergonha ou se sentiam indignos; por isto, determinou que fossem 
convencidos de que o convite era sério e sem risco para eles. Então, 
aceitaram participar.

Assim, a festa começou.
Jesus contou esta história (Lucas 14.15-24) para nos dizer que 

a graça de Deus é para todos. Não é para os mesmos de sempre, 
não é para os religiosos, não é para os ricos, não é para aqueles 
que se julgam merecedores, não é para aqueles que confiam no seu 
prestígio ou poder. A graça não é para quem merece. É para quem 
precisa. É para quem reconhece que não merece mas deseja.

Para entrar no reino da graça, não se compra convite. Ele é 
oferecido gratuitamente. Para pegá-lo, basta confiar que é amado 
pelo dono da festa eterna.

“Os que ouvem as boas-novas devem aceitar e entrar no salão de banquete ou rejeitar 
e se afastarem. Não é possível participação à distância”. (Eugene H. Peterson)

Ela é para todos

27

“Um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: ‘Bem-aventurado aquele que participar 
do banquete no Reino de Deus’”. (Lucas 14.15)
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“Nada é mais prejudicial ao pensamento próprio do que uma influência 
muito forte de pensamentos alheios”. (Arthur Schopenhauer)

O realismo do Salmo 1
Influenciamos pessoas. Somos influenciados por pessoas.
Quando influenciamos, pessoas adotam nossos ideais, nossas 

opiniões, nossos gestos, nossos produtos.
Influenciados, adotamos ideias, práticas, atitudes e coisas dos 

outros, as quais passam a compor nosso jeito de ser.
Há uma pressão para que usemos certas roupas, frequentemos 

certos lugares, empreguemos certas palavras, aspiremos a certos 
programas, escolhamos certas profissões e nos cerquemos de certos 
amigos.

Em lugar de nos deixarmos influenciar acriticamente, devemos 
influenciar respeitosamente. Não devemos fugir do grupo, mas 
mudá-lo, a menos que notemos que estamos perdendo a batalha e 
vamos nos perder juntos.

Como aprendemos no primeiro salmo da Bíblia, o caminho dos 
ímpios não deve ser o nosso, para que o nosso desejo seja seguir juntos 
com os que procuram viver segundo os valores de Deus.

Para influenciar, devemos olhar para o nosso mundo com a 
mente de Cristo (e não com a mente do mundo, segundo a qual o 
importante é levar vantagem, fruir o agora, idolatrar o próprio ego). 
Para tanto, precisamos ter nossas raízes plantadas junto à fonte 
verdadeira, que é Deus.

A leitura e a meditação constante da Palavra nos permitirão 
conferir de modo sábio e santo o que lemos, ouvimos e vemos.

28

Quem na lei do Senhor medita de dia e de noite, “é como árvore plantada junto a uma 
corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e 
tudo o que ele faz será bem-sucedido”. (Salmo 1.2-3)
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Há decisões que tomamos de imediato, pondo em ação a nossa 
necessidade de preservar nossa vida ou nossa dignidade. Nessas 
horas, resistimos ou fugimos, segundo uma avaliação-relâmpago 
que temos que fazer.

Em função da mesma necessidade de preservação de nossa 
dignidade ou de nosso projeto de vida, há decisões que precisam 
esperar, para que sejam boas.

Nesses momentos, precisamos resistir às pressões, em forma de 
fatos e versões, de boatos e opiniões.

Resistindo, podemos estudar o cenário, para ver se ele é o que 
parece.

Firmes, podemos reunir os conselhos de pessoas sábias e 
corajosas para que seja clara a nossa visão das coisas, incluídas 
sobretudo as consequências das decisões requeridas.

Seguros, temos o privilégio de usar a razão da qual somos dotados. 
A razão nos ensina a esperar, a razão nos inspira a meditar, a razão 
nos capacita para medir, a razão alarga nossa compreensão, a razão 
interpreta os fatos, a razão analisa o objeto, a razão controla as emoções, 
a razão desmistifica as fantasias, a razão ativa nossas memórias, a razão 
nos convida a orar.

Diante de uma escolha a fazer, precisamos pedir a Deus que nos 
oriente.

A oração nos fortalece para resistir às pressões, humilha-nos para 
ouvir os conselhos, capacita-nos para interpretar os fatos e nos dá 
segurança para decidir bem.

“Somos guiados por um poder invisível diante do qual não temos forças para resistir 
ou, então, somos conduzidos pelo amoroso Filho de Deus”. (Dwight L. Moody)

Temos que decidir

29

“O preço da sabedoria é maior que o das pérolas”. (Jó 28.18b)
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“O primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar 
onde está”. (J.P. Morgan)

Para sair do chão
Diante de um muro novo a ser levantado no lugar do velho, o 

encarregado fala dos materiais necessários, enquanto o proprietário 
quer ter uma ideia do custo.

Quanto ao prazo da obra, o proprietário pergunta:
— Em quanto tempo o muro fica pronto?
O construtor ensina:
— O que demora é o começo. O duro é sair do chão. Essa parte 

demora mais. Depois, é tudo fácil e rápido.
Em nossa vida também não é fácil sair do chão.
Não é fácil começar.
Não é fácil construir uma vida digna.
Não é fácil criar hábitos efetivamente bons.
Para um muro ficar em pé diante do vento e do vendaval, suas 

bases precisam estar bem estabelecidas. Nosso projeto também.
Para um muro continuar resistente, suas paredes precisam estar 

bem firmes. Nossa vida também.
Para começar, temos que definir bem o que desejamos construir: 

um muro firme e forte ou apenas bonito e vistoso, uma vida fútil e 
divertida ou uma vida saudável e valiosa.

Para começar, temos que saber que há um preço a ser pago.
Para começar, precisamos entender que há um tempo a ser gasto 

na fixação de bases sólidas.
Para começar, devemos compreender que só podemos usar 

materiais de boa qualidade.
Para começar, cabe-nos crer que Deus quer que nossas vidas 

sejam como muros fortes (Jeremias 15.20).
E hoje pode ser o dia de começar ou recomeçar.

30

“O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: ‘Levante-se e coma, porque a viagem 
será longa’. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E, com a força daquela comida, 
caminhou quarenta dias e quarenta noites até Horebe, o monte de Deus”. (1Reis 19.7-8)
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Nenhum de nós está a salvo de uma tragédia que nos obrigue a 
nos equilibrar entre a vida e a morte.

Sob os cuidados dos médicos, nossos familiares poderão agir 
e orar por nós, mas nós nada poderemos fazer, senão esperar, se 
tivermos consciência.

Enquanto seguimos nosso itinerário, feito de trabalho e amor, de 
graça e esforço, há uma pergunta a considerar: embora tenhamos 
muito ainda a realizar, se a nossa jornada se encerrar agora podemos 
dizer que valeu a pena?

Para que a nossa vida valha a pena, seja breve ou longa, tem 
que ser intensa. A intensidade se realiza, não na multiplicidade de 
tarefas, mas na boa gestão do nosso tempo, porque sabemos que é 
curta a duração de nossos dias.

Para que a nossa vida valha a pena, por muitas que sejam as 
atividades, tem que ser profunda, distante de tagarelices e 
frivolidades, mesmo que divertidas. Uma vida profunda é parte de 
um projeto maior.

Para que a nossa vida valha a pena, por sedutoras que sejam as 
tentações, tem que ser verdadeira. Se o livro da nossa vida precisar 
ser aberto, não haverá sequer um capítulo capaz de surpreender 
negativamente. Quanto aos nossos erros, deles já nos arrependemos.

Para que a nossa vida valha a pena, muitos sendo os 
empreendimentos, tem que ser missionária, isto é, voltada para 
tornar melhores as vidas dos outros.

“O sentido da vida, da nossa vida, é aquele que escolhemos dar a ela”. 
(Neel Burton)

Intensa, profunda, verdadeira e missionária

31

“Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha 
carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus”. (Atos 20.24a)
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3 de fevereiro
Parece loucura (Romanos 6.23)

Encontro: A que você renunciou para estar mais perto de Deus?

Exaltação:
Leia o Salmo 51. Falar sobre a amargura de Davi, depois do seu 
pecado. Orar agradecendo a Deus por sempre nos perdoa, quando há 
arrependimento e confissão dos pecados.

Perguntas : 1
Leiam juntos Romanos 6.23. Peça que comentem o texto. Complete o que 
faltou nos comentários, sempre à luz da Bíblia. 

2
Comente a seguinte afirmação: “A graça não é para quem merece; é 
para quem precisa”. 

3
O que precisamos fazer para ter comunhão cada vez mais ínti-
ma com Deus

10 de fevereiro
Para que a igreja subsista (Salmo 84.10)

Encontro: Como era a sua igreja, na sua infância?

Exaltação:
Leiam o Salmo 1 e pergunte qual a diferença entre os justos e os ímpios. 
Orem agradecendo a Deus por nos conduzir no caminho dos justos.

Perguntas : 1 Por que devemos nos reunir como igreja?

2 Para que a nossa igreja não caia em descrédito, o que devemos fazer?

3
Qual o perigo de idolatrarmos nossa capacidade de adorar a Deus 
solitariamente? 

Evangelismo:
Orar pelos amigos que já não veem mais necessidade de adorar a Deus 
no templo.

17 de fevereiro
Justiça (Salmo 15.1-2)

Encontro: O que você tem feito para mudar o mundo?

Exaltação:
Leiam o Salmo 23 e enfatize a presença de Deus em nossas vidas, 
mesmo nos momentos mais difíceis. Orem agradecendo a Deus 
pelo seu cuidado. 

Perguntas : 1
Quando Jesus nasceu, os governos usavam a religião para oprimir. E 
Jesus veio ao mundo para que?

2 De que forma corrompemos a religião?

3
De modo prático, o que cada um pode fazer por um mundo 
mais justo?

Evangelismo:
Ouça os pedidos do grupo. Ore e ministre a cada um. Orem juntos 
também para que tenhamos um mundo mais justo.
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23 de fevereiro
Simples assim. (Salmo 144.2-3)

Encontro: Qual ensinamento de Deus para sua vida, que você quer destacar hoje? 

Exaltação:
Leiam o Salmo 26.  Pergunte como cada um se sente, sabendo que Deus 
nos conhece. Orem juntos agradecendo a Deus por nos amar, mesmo 
sendo falhos como somos. 

Perguntas : 1 Para você, o que é pecado?

2 O que enxergamos no mundo de hoje, quando olhamos à nossa volta?

3

A Bíblia diz que todos somos pecadores, e que não podemos nos 
salvar sozinhos. Qual a solução para a nossa salvação? (Permita que 
pessoas compartilhem como receberam a Jesus). Aproveite para expor 
o plano de salvação

Evangelismo:
Tenham um momento de oração silenciosa, e direcione para que 
cada um faça um exame de si mesmo, e peça perdão a Deus pelos 
pecados cometidos. 
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“O êxito começa no exato momento em que o homem decide o que quer e 
começa a trabalhar para consegui-lo”. (Roberto Flávio C. Silva)

Parabéns pelo seu projeto
Você tem um projeto.
Pode ser abandonar um mau hábito, abrir um negócio, casar-

se, comprar uma casa, deixar um vício, encontrar ou mudar de 
emprego, fazer uma linda e longa viagem, iniciar ou concluir um 
curso, passar num concurso, produzir um livro, reger uma orquestra 
ou realizar algo de outra lista.

E o que fará com o seu projeto? Desistirá porque é difícil, porque 
já tentou e não conseguiu, porque acha que não é capaz, porque 
considera que o seu tempo já passou?

Se é difícil, é bom. Se tentou, fez o certo. Se fez o projeto, pode 
realizá-lo. O seu tempo de sonhar e empreender é hoje.

Não desanime se as coisas não acontecem.
Não desista se o tempo corre.
Não erga desculpas para pular do barco.
Não se menospreze.
Revise seu plano para ver se é o que realmente deseja executar. 

Se não for, elabore outro.
Consagre a Deus o projeto que embala a sua vida.
Acredite que é possível levar a cabo a sua ideia.
Disponha-se a pagar o preço pelo seu sonho.
Mude suas atitudes, recalibre seus hábitos, reorganize sua rotina 

para chegar ao topo.
Visualize o resultado a alcançar.
Persista no seu trabalho.
Celebre cada passo dado rumo ao seu objetivo.
Esforce-se até realizar.
Parabéns.

01

“Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o Dia 
de Cristo Jesus”. (Filipenses 1.6)
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Que fazer depois de ter recebido graça sobre graça da parte de 
Deus?

Que fazer, depois que entendemos que devemos agradecer a 
Deus por tudo o que ele é e nos permite experimentar a cada dia, 
nas pequenas e nas grandes coisas?

Que fazemos depois que deixamos de nos comparar com os 
outros, certos de que somos pessoas únicas e que não precisamos 
ser melhores ou ter mais que os outros para termos valor?

Que fazer depois que descobrimos que nada temos a pedir a 
Deus, nada reclamar dele ou de outras pessoas, tanto é o que já 
recebemos?

Temos que agradecer com palavras claras, talvez de joelhos, que 
“até aqui o Senhor nos ajudou” (1Samuel 7.12b).

Depois de agradecer, temos que continuar agradecendo agora 
com gestos largos, expressos por meio de uma celebração cheia de 
vida, individual ou comunitária.

Depois de agradecer, precisamos nos lembrar dos que 
ainda experimentam uma escassez de alegria, seja crônica 
ou passageira. Não podemos nos contentar em estar felizes, 
porque podemos e devemos nos importar com os que precisam 
e o fazemos por meio de uma oração, de um encontro pessoal 
supridor e transformador ou de uma oferta financeira para que 
lhes chegue uma palavra ou uma ação que os inspire a uma vida 
plena de esperança.

“Mesmo que a felicidade se esqueça um pouco de você, nunca se esqueça 
completamente dela”. (Jaques Prevert) 

A alegria que se importa

02

“Quanto a mim, confio na tua graça; que o meu coração se alegre na tua salvação”. 
(Salmo 13.5)
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“Pecamos por nenhuma razão senão uma incompreensível falta de amor. 
Somos salvos por nenhuma outra razão senão um incompreensível excesso de 
amor”. (Peter Kreeft)

Parece loucura
Foi assim.
Depois que o ser humano deliberadamente se afastou do Altíssimo, 

ficou a promessa de que um dos seus descendentes restabeleceria a 
amizade entre o Criador e sua mais bela obra (Gênesis 3.15).

O Deus totalmente Amor veio indicando como seria esta recriação. 
Numa, depois que o povo demonstrou suas terríveis garras e passou 
a morrer em massa, atendeu a oração de um de seus emissários e 
mandou levantar uma serpente no alto de um monte para que todo 
aquele que, arrependido, quisesse ficar curado olhasse para ela e 
sobrevivesse (Números 21.4-9).

Quando chegou o tempo de a promessa se realizar (Gálatas 4.4), 
o Deus de Maravilhosa Graça, à semelhança da serpente levantada 
há muitos e muitos anos, novamente movido tão somente pelo 
inesgotável amor que tudo sofre, suporta e espera (1Coríntios 13.7-
8), sacrificou o seu Filho único no alto de um monte, para conceder 
vida – vida eterna! – a todo aquele que crê (João 3.14-17), 

Diante da providência vinda por meio do próprio Filho de 
Deus imolado sobre a cruz (1Pedro 1.19), podemos considerar o 
gesto como desnecessário e tresloucado e especular alguma outra 
solução, ou devemos simplesmente agradecer e aceitar a apaixonada 
sabedoria de Deus em nosso favor e humildemente crer e ser salvo 
(1Coríntios 1.18-21).

Teve que ser assim.

03

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em 
Cristo Jesus, nosso Senhor”. (Romanos 6.23)

Jornada de Leitura da Bíblia:   1Reis 12.16-20; 25-33; 1Reis 13.1 a 14.20; 2Crônicas 
10.16-19; 1Reis 15.25-34; 1Reis 16.1-7
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Quando nossa autoestima parece beijar o chão, há um salmo que 
podemos ler.

Quando nos achamos indignos por termos fracassado, há um 
salmo que devemos cantar.

Quando não há beleza alguma a nos cercar, há um salmo que 
podemos ecoar.

Quando duvidamos que coisas boas advirão, há um salmo que 
devemos entoar.

Quando não encontramos razão para louvar, há um salmo que 
podemos memorizar.

Quando parece que Deus nos abandonou, há um salmo no qual 
devemos meditar.

Quando não encontramos forças para orar, há um salmo que nos 
pode animar.

É o Salmo 8, onde lemos:

“Ó Senhor, Senhor nosso,
como é magnífico o teu nome em toda a terra!
Pois puseste nos céus a tua majestade”.

É o Salmo 8, onde aprendemos que fomos feitos menores apenas do 
que o próprio Deus, que nos coroou de glória e de honra.

O Salmo 8 nos mostra que o conhecimento de Deus dá um sentido 
pleno à nossa vida,  ao nos encher da certeza de que somos filhos de 
Deus, que nos amou quando nos criou e providenciou a cruz onde 
nossos pecados foram perdoados por intermédio de Jesus Cristo.

Contra o desânimo, contra a frustração, contra a dúvida, contra a 
desconfiança, contra a tristeza e contra a desesperança, o Salmo 8 
deve estar continuamente em nossos lábios.

“No piquenique dificultoso da vida há muita beleza e alegria. O caminho é 
áspero e perigoso, com pousadas incríveis”. (Adélia Prado) 

O poderoso Salmo 8
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“Ó Senhor, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus 
adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador”. (Salmo 8.2)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1Reis 16.8-28
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“Um atleta não pode chegar à competição muito motivado se nunca foi posto à 
prova”. (Sêneca)

Jaboque
Parte do cenário pode ter sido alterado, pelos ventos, pelas chuvas, 

pelos terremotos, mas o lugar permanece o mesmo. O nome do rio 
mudou. As águas não são as mesmas. 

Assim mesmo, fica claro hoje que o rio separava dois mundos 
ontem, quando se chamava Jaboque.

De um lado, estava o mundo de Esaú, construído sobre o ódio. Do 
outro, estava o mundo de Jacó, trilhado na confiança em Deus.

Os dois precisavam se encontrar.
Antes do encontro Jacó teve que travar outra luta.
A luta de Jacó com o anjo (Gênesis 32.22-31) representa a 

experiência espiritual do homem em qualquer época. Com ela 
entendemos que a nossa jornada não é feita de caminhadas 
superficiais, mas de intensas batalhas.

Para ser capacitado para os momentos seguintes, Jacó teve que 
passar pela prova de lutar com um anjo. A prova o fortaleceu de tal 
modo que ele saiu outro do encontro. Até seu nome foi mudado.

As provas nos mudam e nos moldam. Quando caminhamos na 
superfície das coisas, somos presas fáceis das dificuldades, mesmo 
as menores. Cada um tem um Esaú a enfrentar, um Jaboque a 
atravessar. Deus quer nos preparar para os encontros e travessias 
da vida, e este preparo inclui passar pelas provas da vida, algumas 
propostas pelo próprio Deus.

O Jaboque nos espera.
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“A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência 
produz esperança”. (Romanos 5.3b-4)

Jornada de Leitura da Bíblia:   1Reis 16.29-34; 1Reis 20 a 21; 1Reis 22.29-40
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Nossas necessidades não nos perguntam se temos dinheiro.
Para satisfazê-las, devemos conjugar bem os verbos ganhar 

e gastar. Na verdade, eles precisam estar em harmonia, para que 
gastemos menos do que ganhamos. Não importa o que entra: tem 
que sair menos.

Este é um princípio que não pode ser desprezado.
Experimentamos o drama da escassez quando ficamos 

desempregados, temos uma despesa hospitalar, recebemos um 
filho, precisamos sepultar um familiar, queremos ajudar alguém ou 
desejamos fazer uma sonhada viagem. Se não tivermos dinheiro 
guardado, vamos depender da bondade de alguém ou nos endividar.

Superaremos a crise ou realizaremos um projeto, se tivermos 
poupado.

Se ganhamos pouco, precisamos poupar. Se ganhamos bem, 
precisamos poupar. Não existe outra forma de termos o que 
precisamos ou desejamos, senão poupando.

Antes de poupar, devemos nos certificar que o dinheiro está 
mesmo disponível. Não podemos gastar o que ainda vamos ganhar; 
só o que já recebemos.

Então, separemos o que vamos guardar e usemos a outra parte. 
Não é sábio gastarmos tudo o que temos (Provérbios 21.20).

Nossas necessidades são ilimitadas e, às vezes, exageradas, mas 
nossos recursos financeiros são limitados e é dentro das nossas 
reais disponibilidades que temos que viver. Fora disto é ilusão e 
sofrimento.

“Não nos tornamos ricos graças ao que ganhamos, mas com o que não gastamos”. 
(Henry Ford)

Poupar e gastar
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“Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a 
colheita”. (Eclesiastes 11.4)

Jornada de Leitura da Bíblia:  2Crônicas 18.18-34
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“A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado; ela se apressa para o 
fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá; não 
tardará”. (Habacuque 2.3)

O tempo determinado
Está na boca de todos que... - “Tudo tem o seu tempo determinado, 

e há tempo para todo propósito debaixo do céu” (Eclesiastes 3.1).
Interpretam alguns que tudo o que acontece está previamente 

determinado, ou por Deus ou pelo acaso. E assim seguem, de mãos 
dadas pela vida, o determinista e o fatalista.

Quem crê no livre-arbítrio torce o nariz e se apoia em outras 
verdades em busca de sabedoria para tomar suas decisões.

As discordâncias se dissipam quando olhamos nossas próprias 
histórias. 

Num momento de nossa vida quisemos fazer um curso, mas 
tivemos que interrompê-lo. Em outro momento, começamos e 
terminamos nosso estudo com prazer e proveito, sem nenhuma 
dificuldade.

Numa circunstância, nós nos propusemos a realizar um grande 
sonho, sonho bom, mas os obstáculos simplesmente determinaram o 
seu fracasso. Em outra circunstância, mantido o desejo, retomamos 
o projeto e o realizamos com grande felicidade.

Nestas mudanças de cenário, o tempo amadureceu, nós 
amadurecemos e na hora certa as coisas aconteceram. Jesus mesmo 
veio na plenitude dos tempos (Gálatas 4.4). Tudo estava preparado 
para receber a divina majestade.

Precisamos aprender a interpretar o tempo. Não temos que insistir 
em fazer uma coisa boa fora da hora, fora do tempo determinado, 
fora de sua maturidade.
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“O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do 
Senhor”. (Provérbios 16.1)

Jornada de Leitura da Bíblia:   1Reis 17 
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Todos os gestos começam pequenos.
Não se encolerize diante de uma palavra que lhe disseram e é 

melhor deletar.
Não valorize uma ofensa, tornando-a maior do que foi e assim 

desanimar.
Não enormize uma decepção, como se posta para aniquilar.
Não divinize uma crítica, mas ouça em paz o que foi dito sem 

menosprezar.
Não se martirize tentando adivinhar a intenção de um gesto ruim, 

pois o que se não pode conferir é preciso ignorar.
Não eternize o que não tem importância e que chegou apenas 

para provocar.
Não inviabilize um projeto porque alguns afirmaram dele não 

gostar.
Não polemize com quem tem prazer de discutir sem desejar ir a 

algum bom lugar.
Não interiorize para todo o seu ser uma tristeza para não acontecer 

de ela a você desesperar.
Não focalize sua vida num aborrecimento pois ele tem o poder de 

sua vida definitivamente amargurar.
Não se atemorize diante de perigos pequenos, incapazes de os 

fortes derrubar.
Não se paralise diante de um obstáculo, que é menor que você e 

nada pode diante do Deus que de você sempre esteve a cuidar.
Não priorize o grito que ouviu para desistir, mas se acalme diante 

da voz que veio para confortar.
Não globalize a oposição ou a rejeição, mas se alegre com os que 

vieram ao seu lado ficar.
Fortaleça-se com os gestos bons dos outros, mesmo que pequenos.

“O aborrecimento é uma das faces da morte”. 
(Julien Green)

Raízes amargas
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“Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de 
amargura, brotando, cause perturbação, e, por meio dela, muitos sejam contaminados”. 
(Hebreus 12.15)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1Reis 18
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“Esqueça a perfeição na primeira tentativa. Diante da frustração, sua melhor 
ferramenta é respirar profundamente algumas vezes e lembrar que você pode fazer o 
que quiser depois de ter praticado duzentas vezes”. (Miriam Peskowitz)

As oportunidades das frustrações

Todos precisamos aprender a lidar com as frustrações.
Todos que buscamos fazer algo bom devemos saber que os 

resultados esperados podem demorar ou mesmo não chegar.
Por vezes, tendo uma causa nobre, imaginamos que os fatores 

para o sucesso necessariamente se encaixarão e que os voluntários 
em número suficiente a nós se juntarão.

É como imaginar, num jogo de futebol, que um passe será bem 
aproveitado ou que o goleiro do nosso time nunca entregará a bola 
ao adversário.

Todos os que criam, planejam e realizam conhecem a frustração.
Quando ela acontece, devemos corajosamente nos avaliar. Quase 

todas vêm por causa de erros nossos; poucas chegam pelas falhas 
dos outros.

Se a nossa causa for realmente nobre, devemos fazer de novo, e 
agora melhor, até alcançarmos nosso alvo. Um atleta precisa treinar 
mais. Um escritor precisa reescrever seu texto até encontrar o nível 
mais alto que possa. Um arquiteto precisa aperfeiçoar seu projeto 
até à satisfação.

Uma frustração nos fala sobre nós mesmos, mas também nos 
apresenta novas formas de ver e fazer. Uma frustração pode ser 
uma porta que se fecha diante de nós (Romanos 15.22) e, ao mesmo 
tempo, um conjunto de várias e largas avenidas que se abrem à 
nossa frente (1Coríntios 16.9).
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“Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere 
em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu”. (Salmo 42.11)

Jornada de Leitura da Bíblia:   1Reis 19 
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Quando todas as instituições estão em descrédito, devemos estar 
prontos para ouvir que a igreja também faz parte da lista.

Talvez mereça.
Cabe-nos viver de tal modo que não mereça.
Para que não mereça, a nossa igreja – e isto nos cabe – precisa 

estudar a Bíblia, quando se reúne, e se espelhar neste mesmo livro, 
quando está espalhada nas casas, nas ruas, nos escritórios, nas 
oficinas e nas escolas.

Por isso, precisamos nos reunir. É muito comum ouvirmos que 
não precisamos nos reunir para adorar a Deus. É verdade. Também 
é verdade que, se não formos lembrados periodicamente de nossos 
compromissos, nós os esqueceremos. Somos assaltados por ideias 
absurdas e seduzidos por valores estranhos ao desejo de Deus. 
Onde somos advertidos disto? Na igreja.

Por comodismo ou por decepção, tendemos a abandonar a 
oportunidade de experienciar o Deus vivo em nossos cultos. Se é 
verdade que não podemos idolatrar o culto e o templo, também é 
verdade que não podemos idolatrar a nossa própria capacidade do 
adorar solitariamente.

Não somos tão melhores que o povo de Israel no deserto. Como 
eles, também precisamos de oportunidades coletivas em que vemos, 
de geração em geração, de domingo em domingo, o poder de Deus 
se manifestar (Êxodo 29).

“Igreja não tem palco, tem altar. No palco há performance, no altar há sacrifício. 
Igreja não tem show, tem culto: No show há exibição, no culto há rendição. Igreja 
não tem estrelas, tem servos. Estrelas aparecem, servos obedecem”. (Lécio Dornas)

Para que a igreja subsista
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““Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil; prefiro estar à porta da casa do meu Deus 
a permanecer nas tendas da perversidade”. (Salmo 84.10)

Jornada de Leitura da Bíblia:  2Reis 1 a 7; 2Reis 8.1-15; 2Reis 13.14-25
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“Quando imitamos Jesus, partilhamos de suas experiências, vivemos como ele viveu 
e permitimos que o Espírito Santo nos molde nos tornamos parecidos com Ele”. 
(Charles R. Swindoll)

Semelhantes a Jesus Cristo? 1/5
Podemos ser semelhantes a Jesus Cristo?
A Bíblia nos ensina que Deus deseja que sejamos semelhantes a 

Cristo e que, para esta finalidade, ele o enviou ao mundo.
No entanto, quando olhamos para Jesus, vemos que o nosso rosto 

é humano demais para se parecer com o dele.
Podemos nós, então, ser semelhantes a Jesus como se fôssemos 

seus irmãos (Romanos 8.29)?
A resposta comporta um humilde “NÃO” e um exuberante 

“SIM”.
Em alguns aspectos, NÃO PODEMOS ser semelhantes a 

Cristo. Porque não temos a comunhão que ele tinha com o Pai, 
não podemos fazer os milagres que fez. Por não termos recebido a 
missão que lhe foi exclusiva, não podemos nos oferecer para levar 
sobre nós os pecados da humanidade. Por não ser este o projeto 
de Deus, não podemos ressuscitar como ele ressuscitou e ser visto 
depois voltando para casa. Por não sermos divinos, não podemos 
ser perfeitos como ele era.

Assim mesmo, Deus pode fazer milagres através de nós e 
pode contar conosco no anúncio da sua divina graça salvadora à 
humanidade. Nós podemos crer, a exemplo do que aconteceu há 
dois milênios em Jerusalém, que um dia ressuscitaremos para 
viver na cidade santa e eterna. Nós podemos ter como alvo para as 
nossas vidas buscar a perfeição, que vem quando imitamos Jesus. 
[CONTINUA em 5 de abril]
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“Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento”. (Lucas 5.32)

Jornada de Leitura da Bíblia:   1Reis 22.52-54
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Numa conhecidíssima fábula antiga, atribuída ao escritor grego 
Esopo (620-564 a.C.) e reescrita dois milênios depois pelo poeta 
francês Jean de La Fontaine (1621-1695), uma raposa, apaixonada 
por uvas, encontra-se diante de uma parreira alta e tenta alcançar seus 
cachos maduros. Como tenta e fracassa, ela se afasta dizendo que as 
uvas estavam verdes.

Diante de alvos difíceis, é mais cômodo desistir por causa dos 
obstáculos, geralmente vistos como maiores do que são, ou em 
função do medo de fracassar e de prosseguir.

Quando temos alvos que não conseguimos alcançar, podemos 
ainda simplesmente desprezá-los. Enquanto tentávamos, eram 
desejáveis e bons; como fracassamos, tornaram-se ruins e 
desprezíveis.

Quando perdemos, tendemos a inventar explicações, embora 
devêssemos corajosamente admitir que não lutamos com o desejo e 
o empenho necessários para o triunfo.

Diante das vitórias dos outros, não é digno considerá-las menores, 
só porque não fomos nós quem as obtivemos.

Ao contrário, quando os outros vencem, devemos aplaudir seus 
feitos e ver como eles fizeram, para que façamos melhor as nossas 
coisas.

A vitória nos ensina, mas a derrota ensina muito mais, se, como 
bons alunos, não nos comportamos como fez a raposa da fábula 
antiga.

“Bom não é aquele que não cai nunca, mas que se levanta sempre”. 
(Duarte Leopoldo e Silva)

Valorize as uvas dos outros

12

“O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido”. 
(Provérbios 13.4)

Jornada de Leitura da Bíblia: 2Reis 8.16-24; 2Reis 9 a 10
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“Algum dia, em qualquer parte, em qualquer lugar, indefectivelmente, encontrar-te-ás a 
ti mesmo e essa, só essa, pode ser a mais feliz ou a mais amarga das tuas horas”. 
(Pablo Neruda)

Mesmo que seja dura a verdade
Nem sempre somos o que achamos ser.
A maioria de nós se acha generosa, mas nenhum de nós descreveria 

o mundo em que vivemos como generoso.
A maioria de nós se acha tolerante, mas todos reconhecemos a 

intolerância como uma marca constante do ser humano.
A maioria de nós crê em Deus, mas os problemas são resolvidos 

como se Ele não existisse ou não nos orientasse em como viver.
Nossa propalada generosidade quase sempre não passa da porta 

de nossa casa.
Nossa proclamada tolerância geralmente funciona para os que 

sempre pensam e vivem do nosso modo.
Nossa pronunciada fé parece funcionar apenas quando não resta 

alternativa senão o desespero.
Somos todos maravilhosos desde que não incomodem a nossa 

teologia, não neguem a nossa ideologia e não prejudiquem a nossa 
economia.

Fora disto, importamo-nos com as pessoas, mas não ao ponto de 
nos custar algo, seja tempo ou dinheiro.

Fora disto, aceitamos as pessoas, mas não ao ponto de mudar os 
conceitos que, desde gerações passadas, temos delas.

Fora disto, cremos como todo mundo crê, sem que nossa fé 
imponha radical diferença em nosso jeito de viver.

Para ser o que achamos ser, por ser o que queremos ser, nossa 
primeira atitude é pedir a Deus que sonde o nosso coração, não em 
busca de uma calma forçada mas da revelação da verdade sobre nós 
mesmos.
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“Examina-me, Senhor, e prova-me; sonda o meu coração e os meus pensamentos”. 
(Salmo 26.2)

Jornada de Leitura da Bíblia:   2Reis 13.1-13; 2Reis 14.15-16
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Quando aplaudimos uma linda jogada no futebol, imaginamos 
que ela resultou apenas do dom do atleta.

O dom é indispensável, mas é insuficiente, se não for acompanhado 
de inúmeros cuidados.

Para fazer, basta que façamos. Para fazer bem, seja aplicar um 
drible, preparar um prato, tocar uma música, dirigir um veículo, 
conduzir uma reunião, empacotar uma compra, ministrar uma aula, 
arrumar uma gaveta, precisamos acreditar que o que fazemos vale 
a pena ou por sua beleza ou por sua utilidade. 

Além disto, temos que ter em mente que o que fazemos é um 
discurso silencioso sobre nós mesmos. Fazemos bem porque 
acreditamos que somos capazes. Todo ato bem feito é um gesto de 
ousadia. A ousadia é uma espécie de orgulho aceitável porque nos 
posiciona e nos impulsiona a caprichar no que fazemos.

Para fazer bem o que nos propomos ou requerem de nós, temos 
que nos preparar, seja fortalecendo nossos músculos, estudando 
como tem sido feito o que vamos fazer ou propondo uma nova 
maneira de executar o nosso trabalho, o que implica em ensaiar 
muitas vezes. Quanto maior for o nosso dom, mais teremos que 
treinar. 

Para fazer bem, precisamos persistir. Para quem persiste, não 
há fracassos, mas rascunhos da obra sonhada. Fazer bem feito 
compensa.

“A força não provém da capacidade física e sim de uma vontade indomável”. 
(Mahatma Gandhi)

A arte de fazer bem
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“Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na 
sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem 
sabedoria alguma”. (Eclesiastes 9.10)
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“Onde não há visão, não há esperança”. (George Washington Carver)

O futuro da visão
Os profetas da Bíblia eram homens e mulheres de visão.
Viam o presente e anteviam o futuro. Este era o seu dom.
Uns a escreviam, outros não.
Foram muitos, mas nem todos na história ficaram.
Sabemos sobre alguns pelo que a seu respeito anotaram.
Conhecemos melhor as visões daqueles que as registraram.
Umas vieram diretamente de Deus em clara inspiração.
Outras combinaram discernimento, coragem e imaginação.

Uma visão é uma história que será escrita com a nossa participação.
É um edifício percebido como pronto quando apenas um tijolo vemos.
É um livro impresso quando apenas uma ideia temos.
Começa com uma iluminação.
Depois, põe os pés na ação.

Se queremos ver em curso a desejada transformação,
Precisamos escrevê-la numa frase de curta expressão.
Precisamos compartilhá-la para que não seja solitária a missão.
Precisamos trazer outras pessoas para a obra da cooperação.

Visão é para os que não se conformam com a desigualdade.
É para os que não aceitam a linguagem da violência.
É para os que não veem valor na descrença.
É para os que juntam forças para mudar a comunidade.

Podemos seguir sem saber para onde, como muitos vão.
Podemos ser apaixonadamente mulheres e homens de visão.
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“O Senhor me respondeu e disse: ‘Escreva a visão, torne-a bem legível sobre 
tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo’”. (Habacuque 2.2)
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Das páginas da Bíblia salta sublime a segura informação 
que a vida se desenvolve em dois tempos, como num jogo de 
futebol. O primeiro tempo se passa na terra. O segundo tem seu 
palco no céu.

Assim, desfeita a casa em que agora vive, você receberá uma 
casa eterna construída pelo supremo Criador (2Coríntios 5.1-2). 
Lá o sofrimento não entra. Lá a corrupção é desconhecida. Lá as 
lágrimas não têm motivos para brotar. Lá as preocupações serão 
expectativas do passado. 

Você pode ter certeza, dada por Jesus, que o céu é a residência 
definitiva dos filhos de Deus e que você pode morar lá (João 14.1-2). 
Não o desperdice.

Não desperdice o céu pensando que a vida tem apenas um tempo, 
que pode durar perto de cem anos, porque o segundo leva tanto 
tempo que o relógio não pode marcar os anos.

Não desperdice o céu perturbando-se sobre como será a vida lá, 
porque o conhecimento máximo possível é que Jesus já está lá a 
sua espera.

Não desperdice o céu pondo o foco dos seus pensamentos apenas 
sobre as dificuldades da vida aqui, como se não houvesse esperança.

Não desperdice o céu tentando comprar o ingresso que permita 
a você o esperado acesso, simplesmente porque a entrada já foi 
adquirida para você, na cruz, por Jesus, que pagou o preço por ele e 
o coloca à sua disposição desde que o queira receber.

“Em certas ocasiões penso que não desejamos o céu; mas, mais vezes ainda, fico 
imaginando se, em nosso íntimo mais profundo, jamais desejamos outra coisa”. 
(C. S. Lewis)

Não desperdice o céu
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“Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou 
preparar um lugar para vocês”. (João 14.2)
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“Todo projeto para refazer a sociedade, que não se importa com a redenção do indivíduo, 
é inconcebível. E toda doutrina para salvar os pecadores, que não tem o propósito de 
transformá-la em guardiã contra o pecado social, é inconcebível”. (John Wesley)

Justiça!
“Religião é o ópio do povo”, garante um em sua análise. 

“Religião é para governar”, quer outro em sua plataforma. 
“Religião é para enriquecer a alguns”, mostra ainda outro com 
sua prática.

Quando Jesus nasceu, os governos usavam a religião para oprimir, 
mas ele veio para trazer liberdade. Sua gente e seus governantes 
faziam da religião um negócio. Escondidos pelos espetáculos que 
proporcionavam às pessoas, os reis se enriqueciam e oprimiam, 
enquanto faziam girar a roda dos espetáculos que proporcionavam. 
Todos gostavam porque mantinham longe as exigências de Deus e 
faziam o que queriam.

Antes de Jesus, um profeta – Amós – teve que gritar em praça 
pública que Deus não aprecia festas, solenidades, holocaustos, 
ofertas, sacrifícios e melodias, se essas manifestações não partirem 
de pessoas compromissadas com a causa da justiça (Amós 5). 
Adoração sem empenho pela justiça não passa de um esforço inútil 
para enganar a Deus.

Depois de Jesus, outro profeta – Tiago – demonstrou que 
corrompemos a religião quando nós a tornamos algo apenas 
individual e vertical, quando ela tem que ser individual, 
vertical e horizontal. Se nossa religião não for uma experiência 
de fazer a justiça correr como um rio, ela aborrecerá o coração 
de Deus.

Religião é sobre justiça.

17

“Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo 
monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça, e, de coração, fala 
a verdade”. (Salmo 15.1-2)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Salmo 15 
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Estamos embriagados pela ideologia de que a bebida alcoólica é 
indispensável à alegria.

Canta a mesma ideologia que não importa que a alegria seja 
quimicamente produzida, porque o que importa é que esteja presente 
em nossas vidas, como se a vida, sem ela, fosse desagradável.

Reza a mesma cartilha que somos capazes de beber 
moderadamente, sem causar a dependência que mata aos poucos 
ou o excesso que mata de uma vez.

Se os argumentos não são suficientes, apela-se ao xeque-mate: 
somos livres para fazer o que queremos, como se o que fazemos 
não afetasse os outros, já que vivemos em comunidades e o que 
fazemos alcança a todos, positiva ou negativamente. Para quem 
convive socialmente, não pode haver liberdade individual absoluta.

Queremos as maravilhas da vida em comunidades, mas 
nos recusamos a aceitar as limitações que este tipo de vida 
obrigatoriamente nos impõe.

Quem bebe, mesmo que moderadamente, alimenta as ideologias 
que cercam o desnecessário uso do álcool. 

Quem bebe concorda que o prazer vale mais que os riscos e 
minimiza ou esquece os prejuízos que o excesso do consumo 
produz. 

Quem bebe é cúmplice daquele que toma um volante e sai 
dirigindo, talvez para matar.

A intolerância ao consumo do álcool deve se constituir em um 
ideal a ser buscado.

“Nem todo uso de álcool leva ao abuso, porém, todo abuso encontra o uso moderado 
na sua origem”. (Klaus Rehfeldd)

O amigo que destrói 

18

“O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço; todo aquele que é vencido por eles 
não é sábio”. (Provérbios 20.1)

Jornada de Leitura da Bíblia: Salmo 24, 26
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“A soberba nunca desce de onde sobe, mas cai sempre de onde subiu”. 
(Francisco Quevedo)

O soberbo
O soberbo olha o outro de cima como se lhe fosse superior.
A soberba alcança poucas pessoas porque é atitude de vencedores.
O soberbo acredita que chegou onde subiu exclusivamente por 

seus méritos 
A soberba é sempre solitária, mesmo que acompanhada de muitas 

pessoas prontas para aplaudir.
O soberbo não diz “muito obrigado”.
A soberba é ingrata.
O soberbo acha que não precisa de ninguém.
A soberba é sempre arrogante.
O soberbo gosta de títulos e quer ser tratado em função da 

posição em que se encontra, como se sua posição o definisse e fosse 
perpétua.

A soberba afasta amigos.
O soberbo fala, mas não escuta. E quando escuta, só ouve os que 

o exaltam.
A soberba é surda.
O soberbo não tem amigos, mas apenas uma claque, que sempre 

o elogia exageradamente e nunca o adverte quando está errado.
O soberbo só vê os degraus que o elevam, como se também não 

fizessem descer.
A soberba é solitária.
O soberbo gosta de cargos e luta por eles, como se sua vida 

dependesse disto.
A soberba não sabe o que é viver.
O soberbo persiste no seu erro para não ter que dar o braço a 

torcer, como popularmente se diz.
A soberba pode contribuir para passos mais elevados, bem como 

antecipar voos para o chão.
Devemos cuidar para que o nosso sucesso não tenha a queda 

como o próximo passo.
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“Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda”. 
(Provérbios 16.18)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Salmos 36, 49
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Nosso corpo tem muitos órgãos, mas três deles exercem funções 
executivas, a serviço da mente e do coração.

Com eles, as coisas vivem.
Nossa vida é feita, pois, de pés que vão.
Podemos até olhar nosso destino, mas só o faremos se colocarmos 

os pés no chão.
Não é com os olhos que percorremos um mapa, é com os pés em 

ação.
É com os pés que tomamos os atalhos, necessários para encurtar 

distâncias, aproximar pessoas, pisar as uvas para que cheguem aos 
copos na refeição.

Pés recolhidos são sonhos mortos antes de nascer.
Pés em movimentos fazem a manhã acontecer.
Nossa vida é feita de joelhos que se curvam.
Podemos mandar, se soubermos dobrar nossos joelhos, seja para 

saudar o outro ou para nos encontrar com o que somos: pó.
Com eles, rendemo-nos diante de uma realidade maior.
Com eles, prostramos nosso corpo para dizer a Deus que 

precisamos dele, num símbolo que não nos rebaixa mas é, para o 
alto, elevador.

Nossa vida é feita de mãos.
Com elas, nossas histórias escrevemos.
Juntamo-nos aos outros por considerá-los irmãos.
Compartilhamos o que nelas está porque não tomamos como 

nosso o que recebemos.
Construímos casas, preparamos objetos e monumentos erguemos.
Benditos sejam nossos pés.
Benditos sejam nossos joelhos.
Benditas sejam nossas mãos.
Desde agora e para sempre.

“Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. 
Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento”. 
(Clarice Lispector)

O corpo que age

20

“O certo é que há muitos membros, mas um só corpo”. (1Coríntios 12.20)

Jornada de Leitura da Bíblia: Salmo 52



FEV

“Desagradável é quem abre a sua boca e nela coloca as suas façanhas”. 
(Henry Ford)

A boca
A boca ama.
Com ela desejamos, tocamos, beijamos. E nos realizamos.
A boca proclama.
As verdades em que cremos se espalham, mudando histórias.
A boca reclama.
Por necessidade, apresentamos justamente nossas queixas. Por 

vício, raramente elogiamos.
A boca inflama.
É como fogo que incendeia uma floresta e destrói uma cidade.
A boca difama.
E as reputações, antes ilibadas, caem injustamente no desgosto.
A boca aclama.
Dela nascem os heróis. Por seu intermédio, vendem-se ideologias 

boas e ruins.
A boca exclama.
Desde cedo, por sua ação, nascem os pontos de exaltação, louva-

se o Deus a quem amamos, viram vozes vibrantes as nossas alegrias.
A boca clama.
Quando a fome chega, quando a dor se oferece, quando a escassez 

martela, quando a confiança definha, podemos orar e pedir pelo 
socorro que O-que-tudo-pode deseja nos trazer.

Nossa identidade vem do que ouvimos, mas vem sobretudo pelo 
que falamos.

Bendita seja a nossa língua que proclama o amor de Deus, 
dedicado e eterno companheiro.

Benditos sejam os nossos dentes, com os quais sorvemos forças 
e embelezamos nossas faces.

Benditos sejam os nossos lábios, cujas palavras vindas de dentro 
inspiram a um bom itinerário.

Bendita seja a nossa boca.

21

“De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser 
assim”. (Tiago 3.10)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Salmo 53
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Quanto mais intensas são as mensagens que recebemos através 
dos meios de comunicação, mais a nossa consciência crítica precisa 
crescer.

Quanto mais altas são as vozes que nos gritam o que pensar, o 
que vestir, o que calçar, o que crer, mais aguda deve ser a nossa 
capacidade de decidir por conta própria.

Quanto mais envolventes são os grupos dos quais participamos, 
mais sólidos devem ser os critérios para nossas reações e adesões.

Precisamos de uma consciência claramente crítica, seja para 
votar numa eleição, seja para comprar um par de sapatos porque o 
erro dói em nós.

A propaganda de ideias e a publicidade de produtos vendem-nos 
programas e objetos como bons e úteis, mas a conclusão sobre o 
valor e a utilidade deles tem que ser nossa, que pagamos os preços.

Somos livres para não seguir ingenuamente as propostas que nos 
são feitas. Não nascemos para nos definir como consumidores de 
ideologias ou modas, demoradas ou passageiras. Não viemos ao 
mundo para aderir a ideais alheios. 

Nossa identidade se dá na liberdade, não no cabresto que nos 
limita o movimento do pescoço e o alcance do ouvido.

Ser livre demanda pensar. Pensar demanda examinar. Examinar 
demanda estudar.

Não temos que pensar o que os outros pensam.
Nossa consciência não deve ser raquítica ou cativa, mas crítica 

e criativa.

“A batalha é quase sempre ganha na mente. É pela renovação de nossa mente que 
nosso caráter e comportamento se transformam”. 
(John Stott)

O preço da liberdade

22

“O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá”. (Provérbios 2.11)
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“Aprendi uma coisa: só se conhece realmente uma pessoa depois de uma discussão. Só 
nessa altura se pode avaliar o seu verdadeiro caráter”. (Anne Frank)

Abismos atraentes
É assustadora a violência com que algumas pessoas defendem 

suas ideias.
Elas não as defendem. Elas atacam.
Quem dialoga com pessoas desse tipo sabe que será alvo de 

agressões e ouvirá ameaças.
Uma explicação para a onda é o aumento exponencial dos meios 

disponíveis e rápidos de comunicação.
Encerrar a questão deste modo impede uma necessária reflexão 

sobre a natureza do ser humano e faz com que se admita como 
aceitáveis atitudes como a da justificativa do motorista que se 
excede em velocidade por causa da excelente qualidade pista em 
que trafega.

Quem fala demais não pode culpar a língua que tem na boca. 
Quem come desvairadamente não pode responsabilizar o sabor 
da comida à mesa. Quem é flagrado bêbado não pode acusar o 
bafômetro.

Nossas palavras revelam quem somos.
Nossas atitudes publicam o caráter que temos.
Antes de falar, temos que ouvir. Ao nos posicionar, temos que 

respeitar.
O que está dentro de nós só pode se tornar público depois de uma 

medida meditação sobre nós mesmos.
Se quem somos assusta, devemos nos recolher e nos arrepender, 

antes de sair atirando a esmo.
Se o que fazemos amplifica a barbárie massificada, precisamos 

escolher o caminho da honra, não o da lama, mesmo que ela se 
espalhe como um abismo ao nosso redor.

23

“Como vocês podem falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está 
cheio o coração”. (Mateus 12.34)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Salmo 82
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Com relação ao pecado, temos que lidar com muitos 
conceitos.

Um deles é que os seres humanos são basicamente bons, 
vindos deles virtudes como a justiça, a bondade, a moderação, 
a generosidade, o respeito e a solidariedade.

Outra perspectiva é que todos os seres humanos nasceram 
bons e bons continuarão, sem se corromper pelo meio em que 
vivem, se forem estimulados para pensar e fazer o bem.

Há quem ache ainda que, embora possam cometer erros 
de avaliação, os seres humanos precisam rejeitar a ideia de 
pecado, que deve ser considerada como uma coisa criada para 
manter os sistemas religiosos.

Quando olhamos em nossa volta, com os nossos próprios 
olhos ou com as lentes dos meios de comunicação, ficamos 
chocados com a injustiça, a maldade, o orgulho, a crueldade, 
o preconceito e o egoísmo que imperam e nos impedem de ser 
otimistas.

Quando lemos a Bíblia, aprendemos que todos somos 
pecadores e que não podemos nos tornar bons ou justos por 
meio da educação, da ciência ou de qualquer outra providência 
da inteligência humana. 

Podemos ser gerados de novo apenas e partir do momento 
em que somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus acerca 
de nossa condição lamentável e aceitamos o oferecimento da 
graça perdoadora feito por Jesus Cristo na cruz. Profundo 
assim.

“Há pecado até na nossa santidade; há incredulidade na nossa fé; há ódio no nosso 
próprio amor; há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim”. 
(Charles H. Spurgeon)

Simples assim

24

“Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, 
se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam; não há quem 
faça o bem, não há nem um sequer”. (Salmo 14.2-3)

Jornada de Leitura da Bíblia: Salmos 5 e 10
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“Em certos momentos, os homens são donos dos seus próprios destinos”. 
(William Shakespeare)

Longe dos tons de cinza
Podemos escolher como queremos viver.
Podemos ser vulgares ou sérios, superficiais ou profundos, 

relapsos ou santos, egoístas ou solidários.
Vulgares, nosso vocabulário pode ser baixo, nossas conversas 

podem ser apenas relatos das compras que fizemos nas lojas 
famosas. Sérios, temos prazer em usar palavras que enobrecem em 
conversas que enriquecem e descansamos em diversões que nos 
relaxam e nos fortalecem.

Superficiais, sem ideias próprias, sem boas leituras, pensamos o 
que os outros pensam, seguimos modas, interessados no que fazem 
“os dez mais” das tendências. Profundos, temos ideias e ideais, 
conhecemos, refletimos, decidimos, vivemos.

Relapsos, não pensamos nas consequências de nossos erros, 
como se tudo fosse obrigatoriamente dar certo. Santos, nosso 
compromisso é a dignidade; nosso alvo está acima de nós e sempre 
o desejamos.

Egoístas, primeiro buscamos o nosso interesse; depois visamos o 
nosso interesse; depois, a vida se esgota. Solidários, olhamos para 
a necessidade do outro como se fosse nossa.

Embora na prática vivida os tons de cinza aconteçam, tudo 
faremos para que não prevaleçam. Escolhemos a seriedade, a 
profundidade, a dignidade e a solidariedade e é assim que vamos 
viver, numa alegria que não depende de ventres alcoolizados ou de 
egos massageados.

25

“Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo”. (Filipenses 1.27)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Salmos 17 e 35
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Um professor experimentou a dura realidade de ficar 
cinco dias sem internet num país que visitava. Ele ficou 
primeiramente desesperado, mas teve que se acostumar. 
Depois, avaliou os benefícios: meditou mais, abraçou mais 
e percebeu o quanto sua vida se tornara dependente de um 
recurso oferecido pela tecnologia.

Ele comparou sua experiência ao jejum, feito por alguém que 
voluntariamente fica sem se alimentar por um tempo determinado. 
Deixar propositalmente o estômago vazio é prática antiga e com 
benefícios demonstrados.

Alguns jejuam por longos períodos porque, em sua pobreza, não 
têm alimento – e a terra está povoada de gente assim, sobretudo 
de crianças. Outros se abstêm para emagrecer, seguindo o método 
chamado jejum intermitente.

Podemos jejuar temporariamente de comida para nos 
concentrar no principal, que é o nosso relacionamento com 
Deus por meio da oração e da meditação, ou para doar o que 
comeríamos aos que não têm.

Devemos nos abster do que é necessário, mas que se tornou excessivo.
Precisamos jejuar de comprar coisas supérfluas que nos abarrotam.
Temos que jejuar de vícios e maus hábitos, provando que, 

se podemos ficar livres por um tempo, podemos nos libertar 
para sempre.

Quando jejuamos, descobrimos que podemos deixar de ser 
dependentes para sermos livres.

“Quando o estômago está vazio, o coração é humilde”. 
(Tito Colliander) 

Todo jejum é intermitente

26

“Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam os anciãos e todos os 
moradores desta terra na Casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor”. (Joel 1.14)
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“Somente na escuridão você pode ver as estrelas”. 
(Martin Luther King Jr)

Somos capazes
Quando o DESENCANTO se torna o ar em que mergulham 

nossos pulmões,
Sem que vejamos boas perspectivas para as nossas realizações,
Quando perdemos a confiança nas pessoas e nas instituições
E o DESALENTO se transforma na palavra-chave das nossas motivações,
Quando deixamos de desejar que a manhã chegue
E não mais queremos que pela rota das tentativas a vida trafegue,
Por não vermos que nosso esforço alguma alteração agregue,
Senão o DESÂNIMO, como palavra unânime que se pregue,
Quando não vemos alternativa ao que nos está por vir,
senão o DESESPERO, a insatisfação e a vontade de sumir,
Somos capazes
Certamente tudo vai muito mal ao nosso redor.
Nada bom virá e é certo que ficará inimaginavelmente pior,
A menos que, dentro do nosso próprio coração,
Como ordem vinda forte contra a DEPRESSÃO,
Seja levantada corajosamente a vela que desafia o clima
Para que nossa embarcação volte a navegar.
Se em lugar do medo, olharmos para cima,
Veremos que temos o vale e o monte para conquistar.
Se for firme a nossa fé e digno o nosso caráter,
Outros se juntarão a nós para o bom combate
E a mudança, modesta que seja, vai começar.

27

“Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse:
— Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes 
de fazer isso”. (Números 13.30)
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Recebeu um elogio, guarde-o.
Ganhou um estímulo, registre-o.
Leu um testemunho de gratidão, agradeça.
Foi aplaudido, memorize.
De certo modo, emoldure o elogio recebido, o estímulo chegado, 

o testemunho apresentado, o aplauso concedido.
Encontre um lugar que só você veja o quadro e pendure lá.
Pode ser que o quadro fique exposto apenas na parede do seu coração.
O importante é que esteja disponível para você o contemplar.
A providência não é para o orgulhar e fazê-lo mergulhar na vaidade.
O gesto é uma provisão para quando for necessário.
Quando a crítica o ferir, ouça o elogio guardado.
Quando a frustração crescer, repita para si mesmo o 

estímulo registrado.
Quando desistir se tornar uma palavra-de-ordem, leia o 

testemunho ao qual agradeceu no passado.
Quando a injustiça o amargurar, faça ecoar o aplauso memorizado.
Palavras de apoio que um dia lhe foram dirigidas 

espontaneamente podem, se bem conservadas, servir de convite 
à alegria da vida, de antídoto para o desânimo, de contraponto à 
crítica, de fortalecimento da saúde.

As lembranças desses momentos trarão você de volta à sanidade 
e à certeza que está cumprindo bem o seu dever e fazendo uma 
grande obra, que não pode parar por causa de obstáculos cascudos 
ou de pessoas amargas.

“Você já percebeu que quando nós fazemos um elogio sincero mudamos o dia de uma 
pessoa?” (Márcia Luz)

O quadro e sua moldura

28

“Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa”. 
(Hebreus 10.35)
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“A esperança preenche os buracos da minha frustração em meu coração”. 
(Emanuel Cleaver)

O preço de viver
Viver tem um preço.
Ser injustiçado sistematicamente com poucas chances de defesa 

eficaz pode nos custar o desânimo total. 
Guardar um segredo, cuja revelação nos beneficiaria, mas 

prejudicaria outras pessoas, é uma decisão que a tentação de 
falar ameaça.

Carregar um sobrenome de padrões baixos pode nos levar a 
imitar os comportamentos reprováveis de nossa família anterior 
ou provocar em nós uma férrea disposição de quebrar a herança 
maldita para viver diferente.

Lutar para sobreviver, apenas sobreviver, devasta o brilho dos 
nossos olhos.

Enfrentar uma doença que nos limita longamente os movimentos 
drena as nossas energias.

Ter uma mente que só enxerga pontos pretos nas páginas nos 
cansa demasiadamente.

Conviver com frustrações seguidas mina as nossas resistências e 
nos sopra aos ouvidos que nada vale a pena.

Quando entendemos que viver tem um preço, percebemos que 
estamos amadurecendo.

Quando pagamos o preço, celebramos até as pequenas vitórias 
como grandes.

A maturidade nos mostra que temos alvos maiores e vai nos 
indicar como concretizá-los.

A sabedoria nos ensina que não devemos esperar reconhecimentos 
que talvez não venham, senão a voz suave do Pai Eterno chamando-
nos de “servos bons e fiéis”, que é o que importa.

29

“Muito bem, servo bom e fiel; você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei; 
venha participar da alegria do seu senhor”. (Mateus 25.21)
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2 de março
A nossa linguagem (2Crônicas 6.19)

Encontro: De 0 a 10, que nota você daria para sua vida de oração, e por quê?  

Exaltação:
Leiam o Salmo 27.  Destaque o cuidado de Deus para conosco, e orem 
em frases, agradecendo o amor de Deus. 

Perguntas : 1
“A oração é o espaço do encontro do homem com Deus”. Pensando 
nesta afirmação, como podemos descrever o momento da oração. 
Como deve ser? 

2
Para orar, precisamos de uma vida em profundidade? Justifique sua 
afirmação.

3 Deus sempre ouve as nossas orações?

Evangelismo:
No momento da oração silenciosa, sugira que cada cada um faça um 
exame de si mesmo, que o leva a pedir perdão.

9 de março
A força avassaladora dos padrões (Daniel. 9.8)

Encontro: O que você já usou porque era moda, e hoje não usa mais?

Exaltação:
Leiam o Salmo 31.  Peça que cada um destaque o verso que mais lhe 
chamou a atenção. Divida em duplas de oração para que um interce-
da pelo outro. 

Perguntas : 1
2Reis 8.25-29; 2Crônicas 22.1-9 são os textos para serem lidos em voz 
alta. Depois, o grupo deve fazer um resumo da vida do rei.

2
O rei seguiu os lamentáveis padrões da sua família e da família da sua 
esposa, mas isto não o livrou de suas responsabilidades. O que isso 
nos ensina?

3
Diante dos padrões familiares ou sociais não aprovados pela Palavra 
de Deus, o que devemos pedir em nossas orações?

Evangelismo:
Forme duplas para que orem pelas famílias uns dos outros, especial-
mente pelos que ainda não conhecem a Cristo como Salvador.

16 de março
Bons exemplos em casa (2Crônicas 27.6)

Encontro:
Que lição você leva para a vida, que aprendeu pelo bom exemplo dos 
seus pais? 

Exaltação:
Leiam o Provérbios 2.1-11 e orem agradecendo a Deus por sempre 
nos conduzir em sabedoria.  

Perguntas : 1 O que aprendemos quando lemos 2Crônicas 27?

2
Quando deixamos de nos idolatrar a nós mesmos, que resultados 
poderemos colher?

3
De que modo poderemos tomar decisões mais acertadas em nossas 
vidas?

4
O que você tem feito quando se sente em dúvida, na hora de tomar 
decisões?

Evangelismo:
Revise sempre o cartão de relacionamentos. Orem pelos amigos, 
familiares e outros que desejamos levar a Cristo. 



MAR

23 de março
Onde está sua bíblia? (2Crônicas 34.30b-31)

Encontro: Quando você começou a ter contato com a Bíblia?

Exaltação:
Leiam o Salmo 119.101 a 105.  Pergunte o que cada um sente ao ler 
estes versos. Orem agradecendo pela Palavra de Deus. 

Perguntas : 1 Qual o lugar da Bíblia em sua vida?

2 Quando é que a Palavra de Deus retorna vazia?

3
Comente a seguinte afirmação: “A Bíblia em nada nos protege, se não 
for seguida”.

Evangelismo: Desafie o grupo a convidar amigos para o PG. Orem uns pelos outros.

30 de março
Jó, o professor (Jó 1.22)

Encontro: Qual o grande milagre de Deus na sua vida?

Exaltação:
Leiam o Salmo 121.  Pergunte de que modo cada um se sentiu cuidado 
por Deus, durante a semana que passou. Tenham um tempo de oração, 
agradecendo o cuidado de Deus. 

Perguntas : 1 Que lições aprendemos com Jó?

2 Que atitudes podemos tomar diante do sofrimento, e que nos ajudarão?

3
Aceitar que por causa do que fazemos e do que os outros fazem, so-
frendo consequências que não esperamos, pode nos ajudar? Como?

Evangelismo:
Ouça os pedidos do grupo. Sempre oportunize os pedidos e ministre 
a cada um. 
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Quando nos ofendem – e nos ofendem! – podemos ficar tristes e 
mesmo irados.

Quando nos criticam – às vezes, com mãos pesadas – podemos 
nos lamentar e até ficar desanimados.

Palavras propostas para nos diminuir podem nos deixar 
poderosamente frustrados.

Estes nossos justos sentimentos podem ser prolongados.
O melhor, porém, não é fazer de conta que não fomos atacados.
Se fomos, fomos, mas não vamos nos sentir derrotados;
Temos que agir para que estes momentos sejam superados.
Nosso primeiro gesto será orar a Deus e lhe dizer que 

fomos injustiçados.
Sabendo que Ele nos ouvirá, deixemos nossas mágoas aos seus 

amorosos cuidados.
Em seguida, façamos tudo o que nos cabe com modos ainda 

mais caprichados.
Em lugar de apenas nos lamentar, sintamo-nos estimulados.
Para fazer ainda melhor a nossa tarefa, sigamos mais motivados.
Mantenhamos nosso foco, sem perder tempo em responder aos 

que têm bocas e corações desgovernados.
Não corramos atrás para obter reparação pelo mal recebido 

porque temos alvos muito mais elevados.
Se é para ouvir, que escutemos os verbos que nos fazem erguer a 

cabeça e prosseguir na missão com que fomos agraciados.
Permitamos que os esforços contra nós proferidos sejam por 

Deus usados para o nosso bem.

“Escreve as ofensas na areia e os benefícios no mármore”. 
(Benjamin Franklin)

Atitudes que nos transformam

01

“O Senhor conhece os dias dos íntegros; a herança deles permanecerá para sempre”. 
(Salmo 37.18)

Jornada de Leitura da Bíblia: Salmos 109 e 137
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Para colocar as nações de pé novamente, devemos primeiro nos ajoelhar”. 
(Billy Graham)

A nossa linguagem
A oração é a linguagem da alma. Por isto, não é o território 

do lugar-comum, das frases feitas, das palavras previsíveis, das 
sequências bem ordenadas, da razão senhora.

A oração é o espaço do encontro do homem com Deus. Não se 
ora se não com assombro. Nós podemos orar e Deus nos ouve. Isto 
é assombroso. Nós, os pecadores, nos encontramos com o Santo, 
Santo, Santo Deus e sobrevivemos. O encontro é maravilhoso e 
temos que ficar maravilhados.

A oração é o quarto do desnudamento. Deus nos vem como Ele 
é e nós vamos a Ele como nós somos. Ele não disfarça e nós não 
precisamos disfarçar. Não há testemunhas para nos julgar.

A oração é como se fosse o último aceno que um náufrago 
consegue dar para pedir socorro, o último grito que a vítima de um 
incêndio pode dar para chamar por socorro no alto do prédio que 
arde em chamas.

A oração é a atmosfera onde o desejo humano se sente livre para 
se expressar diante de Deus.

A oração é um convite a uma vida de profundidade.
As pessoas superficiais não oram. 
É na profundidade que se ora. 
É na profundidade que se vive.
Quem é grande ora porque sabe que é pequeno e precisa de Deus.
Quem é grande ora porque sabe quanto precisa subir e sabe o 

quanto Deus desce até ele.

02

“Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, ouvindo o 
clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti”. (2Crônicas 6.19)

Jornada de Leitura da Bíblia:   1Reis 12.1-24; 1Reis 14.21-31; 2Crônicas 10 a 12
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Ouvir as pessoas é um privilégio.
Quando ouvimos as pessoas, passamos a fazer parte de 

suas histórias.
Antes, elas nos pareciam distantes, tímidas, arrogantes, insípidas 

ou equilibradas, seguras, vibrantes.
Quando ouvimos as pessoas, vemos que elas choram.
As suas lágrimas fazem que nossos olhos também marejem e nos 

lave de nosso preconceito. Os distantes se aproximam, os tímidos 
falam, os arrogantes tremem, os insípidos brilham; os equilibrados 
se contorcem, os seguros duvidam, os vibrantes se calam.

Muitas transformações se passam diante dos nossos olhos.
As confissões não eram necessárias, mas é tal a segurança de 

que os segredos são aflorados sem que se olhe para os lados. Os 
projetos não precisam ser revelados, mas os passos planejados são 
compartilhados com esperança.

O encontro muda a cor das nuvens, seca as lágrimas trocadas por 
sorrisos (mesmo que ainda discretos), acende uma luz ao fundo.

Quem ouve o outro é aceito pelo outro.
Quem ouve o outro aprende com o outro.
Quem ouve o outro põe em ação o poder da solidariedade.
Além de ser um privilégio, ouvir o outro nos transporta para o 

sentido pleno da nossa própria existência. 
É sempre há pessoas que precisam de nossos atentos e 

fraternos ouvidos.

“Saber ouvir quase que é responder”. 
(Pierre Marivaux)

Ouvir é melhor

03

“Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado”. 
(Tiago 1.19)

Jornada de Leitura da Bíblia: 2Crônicas 13; 1Reis 15.1-8



MAR

“O homem cortês está certo de que o seu coração não será jamais uma ilha solitária”. 
(Francis Bacon)

Obrigado, dona Rosa
Os dois amigos terminaram o lanche no shopping e ainda 

conversavam quando, educadamente, a faxineira perguntou ao 
primeiro se podia recolher sua bandeja. Ele agradeceu com um 
protocolar “obrigado” e ela fez o seu trabalho. Depois, ela perguntou 
ao segundo se também podia levar a bandeja dele e ele respondeu, 
depois de olhar no crachá da senhora diante dele:

— Sim, pode levar. Muito obrigado, dona Rosa.
A empregada seguiu a sua rotina, mas, de repente, voltou-se para 

o rapaz e lhe disse:
— Muito obrigada por ter me chamado pelo nome, porque aqui 

eu não tenho nome, aqui eu sou invisível. 
E os dois se abençoaram mutuamente.
Todos os dias dona Rosa retira e limpa centenas de bandejas, 

mas naquela tarde ser tratada por um desconhecido como uma 
pessoa que tem nome encheu a sua vida de alegria. Naquela tarde a 
existência de dona Rosa foi notada. 

Pessoas nos servem num restaurante. Como se chamam? Pessoas 
nos cumprimentam atrás de um balcão. Como se chamam?

Pessoas nos atendem numa loja. Como se chamam? 
Pessoas tornam melhor a nossa vida. Como se chamam?
Se não sabemos seus nomes, devemos descobri-los nos seus 

crachás ou lhes perguntar e então lhes tratar como o que são: 
pessoas dignas, como dignos nós somos, pessoas a quem devemos 
tratar com a máxima consideração e gratidão.

04

“Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e 
mulher os criou”. (Gênesis 1.27)

Jornada de Leitura da Bíblia:   1Reis 15.9-24; 2Crônicas 14 a 16
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Sob relógios marcando diferentes horários ao redor do mundo, o 
anúncio garantia:

“Valores são como horários: diferentes em cada parte do mundo”.
Podemos dizer, então, que os valores mudam de pessoa 

para pessoa?
Não: os valores não são como os fusos horários e não mudam 

de país para país e nem de indivíduo para indivíduo conforme os 
interesses de plantão.

Valores são como princípios, dos quais derivamos o modo ou as 
normas pelas quais nos conduzimos.

Pontualidade, por exemplo, é um valor ou princípio, que afirma 
que devemos chegar à hora em nossos compromissos. O modo como 
as pessoas seguem este princípio ou são premiadas ou punidas muda, 
mas o atraso continua o que é: atraso.

O mesmo vale para o valor da honestidade. Por mais corrupta 
que seja uma sociedade, ela espera que ganhemos nosso dinheiro 
sem fraudar e que as nossas palavras sejam dignas de crédito.

Vejamos a lista dos valores que o apóstolo Paulo posta: 
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade 
(Gálatas 5.22). São virtudes necessárias em todos os lugares.

Não dá para relativizar os valores por causa da geografia, da 
economia ou da psicologia, por causa das pressões que recebemos 
ou das emoções que sentimos.

Vivendo segundo valores claros, somos como um barco que 
navega em direção a um seguro porto.

“Uma coisa para fazer sentido hoje tem de fazer sentido daqui a cem anos”. 
(Gonçalo Tavares)

Valores são para sempre

05

“Que a palavra de vocês seja: ‘Sim, sim; não, não’. O que passar disto vem do Maligno”. 
(Mateus 5.37)

Jornada de Leitura da Bíblia: 1Reis 22.1-12; 2Crônicas 18.1-11
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“A verdadeira serenidade não é ausência de paixão, mas a paixão contida, o ímpeto 
domado”. (Georges Duhamel)

Abaixo a guerra!
Queremos a paz e nos armamos.
Dizemos “eu sempre te amarei”... até sermos contrariados.
Esperamos que o outro nos faça aquilo que não lhe fazemos.
Juntamo-nos às causas dos pobres e dos imigrantes desde que 

nada percamos.
Classificamos como ideologia repugnante a ideia que for oposta 

à nossa.
Garantimos que somos seres racionais e passionalmente carregamos 

nossas bandeiras prontos para afundar todas as outras.
Aos gritos declaramos amar o silêncio.
Elogiamos o progresso enquanto as taxas de criminalidade 

aumentam.
Cantamos que somos todos iguais mas as raízes dos 

preconceitos crescem.
Nossos relacionamentos, começando com os mais próximos, 

serão mais saudáveis se nos olharmos no espelho e pararmos de 
acreditar que a verdade mora apenas em nossos lábios.

Caminharemos em boa direção se fizermos da serenidade o ideal 
para nossas ações e reações, serenidade que mantenha de mãos 
dadas a paixão e a razão, serenidade que subjugue calmamente a 
nossa exaltação.

Só haverá esperança para nós se amarmos a Deus e ao próximo 
com a mesma intensidade com que nos amamos. 

Sem amor, vamos nos consumir até que o ódio elimine quem 
pensávamos convidar para testemunha de nosso casamento. Com 
amor, manteremos nossa autonomia e também a unidade na família, 
na igreja, na escola e no trabalho.

06

“Não usem a liberdade para dar ocasião à carne; pelo contrário, sejam servos uns dos outros, 
pelo amor. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para 
que não sejam mutuamente destruídos”. (Gálatas 5.13 e 15)

Jornada de Leitura da Bíblia:   1Reis 22.41-51; 2Crônicas 17; 2Crônicas 20
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Onde está Deus?
Nós podemos tê-lo sempre diante de nós.
Pode ser constante a nossa consciência da presença de Deus.
A constância da presença de Deus é um alvo pessoal, que 

começa com um desejo, prossegue com um desejo e se realiza 
com um desejo.

Erramos, então, quando achamos que entramos na presença de 
Deus, quando oramos ou quando participamos de um culto coletivo.

Se dizemos que estamos na presença de Deus quando nos 
reunimos para adorar juntos, admitimos que há momentos em 
que não estamos. Que Deus é este de cuja presença podemos 
sair? Não diz também a Bíblia que onde quer que estejamos, Ele 
também está lá, mesmo que fujamos para o interior da escuridão? 
(Salmo 139.7-10).

O problema, portanto, não é a presença, mas a consciência da 
presença de Deus. 

Parece pouco, mas a diferença é grande. Estamos sempre na 
presença de Deus. José tinha esta percepção e por isto não pecou, 
quando foi tentado. Temos expulsado Deus para dentro dos templos, 
como se Ele estivesse presente apenas lá. Aprisionamos Deus lá e 
fazemos o que queremos nos outros seis dias da semana.

Conscientes da presença de Deus, sentimos alegria mesmo 
nas dificuldades.

Estando diante de Deus, vivemos no compasso da esperança.
Nosso melhor sentimento é a certeza da constante presença de 

Deus conosco.

“Deus deseja estar tão próximo de nós, quanto um ramo deseja estar próximo de 
uma videira”. (Max Lucado)

A presença 

07

“Tenho o Senhor sempre diante de mim; estando ele à minha direita, não serei abalado”. 
(Salmo 16.8)

Jornada de Leitura da Bíblia: 1Reis 22.13-28; 2Crônicas 18.12-17; 2Crônicas 19.1-11
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“Precisamos de mulheres em todos os níveis, incluindo no topo, para mudarmos a 
dinâmica, reformularmos a conversa, fazermos com que as vozes das mulheres sejam 
ouvidas e atendidas, sem serem ignoradas”. (Sheryl Sandberg)

Lembretes óbvios sobre as mulheres
Bom seria que não precisássemos de um dia de reconhecimento 

às mulheres, mas como não celebrar este dia, se elas ainda recebem 
menos que os homens embora exerçam as mesmas funções, se 
ainda são vistas apenas como objetos para a satisfação de desejos, 
se ainda são mortas quando decidem encerrar um relacionamento, 
se não têm a dignidade que Jesus lhes deu ao ter algumas delas 
como discípulas ao ponto de escolher uma dentre elas para anunciar 
que ressuscitara?

Apesar do que lemos no Novo Testamento (Gálatas 3.28), ainda 
se faz diferenças entre homens e mulheres, como se competência 
fosse masculina.

O mundo, que grita que é civilizado, precisa aprender com 
Jesus e parar de tratar iguais (homens e mulheres) como se 
fossem desiguais.

As mulheres não podem aceitar serem vistas como inferiores.
Os homens não podem tratar as mulheres, em casa ou na rua, 

como se não fossem dignas de total respeito.
As mulheres têm um valor que ninguém pode negar.
As mulheres têm o direito de fazer suas escolhas, mesmo 

quando desagradam.
Os homens não podem levantar sua voz ou sua mão contra 

as mulheres.
As mulheres não podem achar que não precisam dos homens.
Os homens não devem pensar que podem viver sem elas.
Por que temos que repetir essas coisas tão óbvias?
Por causa da estupidez de muitos homens.

08

“No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é 
independente da mulher”. (1Coríntios 11.11)

Jornada de Leitura da Bíblia: 2Crônicas 21
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Voltemos por um pouco ao resumo biográfico de um rei de breve 
governo na antiguidade (2Reis 8.25-29; 2Crônicas 22.1-9).

Seu pai matara os seis irmãos para ficar com o trono. Quando 
morreu, o filho, com 22 anos de idade, ficou em seu lugar, mas por 
pouco tempo.

Assim mesmo sua história precisa ser contada pelo muito que 
negativamente nos ensina.

Seu avô por parte de mãe conquistara pela força o poder num 
país vizinho e entrou na lista dos seus piores governantes, embora 
tenha dado início a uma dinastia. Sua mãe, que viera desse outro 
país, aconselhava-o a cometer iniquidades. Sua esposa também 
pertencia à filha da família real desse outro país.

Quando um inimigo ceifou a sua vida, após alguns meses de 
reinado, uma crônica o classificou como péssimo. Acabou sucedido 
pela mãe, uma usurpadora.

Em síntese, ele seguiu os lamentáveis padrões da sua 
família e da família da sua esposa, mas isto não o livrou de 
suas responsabilidades.

Os padrões de nossa família ou de nossa sociedade são 
poderosos, mas nos cabe examiná-los. Se são bons, devemos 
seguir pelas trilhas abertas. Se são ruins, devemos abandoná-los, 
embora não seja fácil.

Consideremos como nossos os padrões familiares ou sociais 
aprovados pela Palavra de Deus. Peçamos a Ele que nos ajude a 
ficar longe daqueles que Ele reprova.

“Acredito que cada direito implica uma responsabilidade; cada oportunidade 
uma obrigação; cada posse, um dever”. (John Rockefeller)

A força avassaladora dos padrões

09

“Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos 
nossos pais, porque temos pecado contra ti”. (Daniel 9.8)

Jornada de Leitura da Bíblia: 2Reis 8.25-29; 2Crônicas 22.1-9
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“Você acha que o leão estava dormindo porque não rugiu?”. 
(Friedrich Schiller)

O leão e o cordeiro
Dentro de nós habitam o leão e o cordeiro.
Gostaríamos de imaginar que só o cordeiro nos habitasse e 

fôssemos sempre mansos, calmos e pacíficos.
Quando nos miramos no espelho da realidade, vemos assentado 

o leão no seu lugar pronto para atacar.
Em nós moram o bem e o mal.
Amamos e odiamos, às vezes no mesmo dia, às vezes à 

mesma pessoa.
Vivemos com o que ganhamos e desejamos tomar o que pertence 

ao outro, pelo engano ou pela força se nos for útil.
Louvamos a Deus com pureza e tentamos manipulá-lo para que 

sirva aos nossos interesses.
Amamos a vida mas cortejamos a morte, correndo riscos 

desnecessários longe do cuidado, permitindo que os vícios nos 
carreguem para fora da virtude, exaltando a guerra em prejuízo da 
paz, preferindo a violência à fraternidade.

Quanto às pessoas, pensamos bem e mal delas, falamos bem e mal 
delas, numa espécie de diversão que corre no trilho do sofrimento 
do outro.

Não adianta negarmos a realidade desta densa e 
dramática ambivalência.

O que precisamos é decidir quem nos dominará: se o leão 
ou o cordeiro.

Depois o Espírito Santo de Deus nos ajudará a pastorear os 
animais no campo do nosso coração, para que de nós se apresentem 
a verdade, a harmonia, a honestidade, a caridade, o autocontrole, a 
compaixão e o perdão.

10

“Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, 
bem como qualquer maldade”. (Efésios 4.31)

Jornada de Leitura da Bíblia:  2Crônicas 22.10-12; 2Reis 11.1-3, 13-16
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Quem não a sente não sabe o quanto pesa.
Quem não a experimenta não imagina quanto dói.
Quem não a tem não tem olhos para perceber a sua intensidade.
Quem não a vive não vê as correntes que limitam os movimentos 

das mãos e dos pés de quem a tem.
É como se fosse invisível.
Quem a tem não tem força para pôr os pés na rua, embora deseje.
Quem a tem enxerga o arco-íris apenas nas cores preto e branco.
Quem a tem não vê sentido para continuar a padecer.
Quem a tem sofre uma culpa que não existe.
Ela parece invencível.
Quem a tem não deve escondê-la. Antes, deve compartilhá-la.
Quem não a tem não deve associá-la à fraqueza. Ela vem também 

para os fortes.
Quem a tem não precisa carregar sozinho seu peso. Antes, deve 

se aproximar dos amigos.
Quem não a tem precisa estar atento até mesmo para os disfarces 

com que ela se veste para permanecer.
Quem a tem não deve se ver como menor ou se sentir pior. Ela 

não tem a ver com falta de fé, de caráter ou de coragem.
Quem a tem deve pedir socorro.
Quem não a tem pode ser o socorro para quem precisa, mesmo 

que não o solicite.
Ela não é para ser ignorada.
Sua dor não pode ser diminuída.
Sua angústia não pode ser menosprezada.
Ela pode ser vencida quando amorosamente enfrentada.
A alegria pode voltar para quem sofre a doença da depressão.

“No meio do inverno, finalmente encontrei que havia em mim um verão invencível”. 
(Albert Camus)

Dá para vencê-la

11

“Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês”. (Neemias 8.10c)

Jornada de Leitura da Bíblia: 2Crônicas 23 a 24
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“A História nunca diz adeus. A História diz: — Vejo você mais tarde”. 
(Eduardo Galeano)

Os ciclos da vida
A nossa vida é feita de ciclos.
Saímos de um e começamos outro.
Foi assim com Abraão, que recomeçou várias vezes. Foi assim 

com Moisés, que foi o egípcio, o midianita e o israelita em períodos 
bem demarcados. Foi assim com Davi, ao enfrentar diferentes 
tipos de batalhas. Foi assim com Pedro, ao passar por distintas 
compreensões acerca de sua própria missão. Foi assim com Paulo, 
cujas épocas ficaram registradas na mudança do seu nome. Foi 
assim com Jesus, com suas fases de vida.

Deixar um ciclo traz desconforto. Por isto, a nossa tendência é 
prolongá-lo, para não termos que aprender a como fazer e mesmo a 
usar recursos novos.

Começar um novo ciclo nos empurra para fora do comodismo, ao 
esperar de nós uma coragem renovada, uma criatividade redobrada 
e um caráter aprovado.

Não é fácil discernir quando um ciclo está chegando ao 
fim. Nem sempre ouvimos a voz de Deus a nos convocar. 
Nem sempre uma sarça se queima diante de nós. Nem sempre 
uma vitória nos prepara a próxima. Nem sempre uma visão 
se desdobra diante de nós como um lençol. Nem sempre uma 
luz forte muda nosso jeito de ver. Nem sempre é viva a nossa 
consciência de missão.

Nem sempre estamos prontos para agradecer pelo ciclo vivido e 
o próximo a viver, mas é tudo o que temos que fazer a caminho de 
um ciclo para o outro.

12

“Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu”. 
(Eclesiastes 3.1)

Jornada de Leitura da Bíblia: 2Reis 11.4-12, 17-21; 2Reis 12
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Dizem-nos que devemos ser fortes.
Quando um vendaval nos atinge, dizem-nos que devemos ficar 

fortes para nos manter em pé.
Quando o mundo parece desabar sobre nossas cabeças, dizem-

nos que não podemos nos curvar se queremos vencer.
Quando o sofrimento é agudo demais, dizem-nos que a superação 

virá para quem não fraquejar e não duvidar.
Dizem-nos que a fraqueza, em forma de lágrimas, dúvidas ou 

lamentos é porque Deus está a nos faltar.
Quando lemos a Bíblia, contudo, nós nos encontramos com 

homens que, sendo fortes, sentiram o poder de sua fragilidade.
Jacó temeu por sua vida, embora tivesse com Deus uma 

sólida amizade.
Moisés, que falava face a face com Deus, reclamou por não entrar 

na terra da felicidade.
João Batista duvidou que tivesse indicado o Messias certo.
Paulo pediu para sair do deserto.
Jesus chorou quando um amigo faleceu, quando viu o povo sem 

direção e quando sua própria morte chegou perto.
Em lugar de sermos fortes sempre, devemos, sem nos envergonhar, 

admitir nossas fragilidades, chorar sob os cuidados ternos de Deus 
ou sobre os ombros fraternos de pessoas queridas e continuar a 
fazer o que nos cabe até que acabe a tristeza.

Dizem-nos que devemos ser fortes, mas o que devemos escutar 
sempre é a verdade máxima que somos amados por Deus, na força 
e na fraqueza.

“O esperado nos mantêm fortes, firmes e em pé. O inesperado nos torna frágeis e 
propõe recomeços”. (Machado de Assis)

Nem sempre dá para ser forte
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“Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza”. 
(2Coríntios 11.30)

Jornada de Leitura da Bíblia: 2Crônicas 25
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“Todas as coisas têm o seu mistério, e a poesia é o mistério de todas as coisas”. 
(Frederico Garcia Lorca)

Doe poesia
Triste? Ouça uma canção que lhe anime o coração.
Com a autoestima lá embaixo? Leia os poemas dos Salmos da 

Bíblia que descrevem como Deus nos vê em forma de canção.
Excessivamente autoconfiante? Leia a prosa poética do apóstolo 

Paulo lamentando a humana condição.
Para fruir a poesia, temos que para a poesia nos educar. Precisamos 

entender que a poesia é uma outra maneira de nos comunicar.
A poesia nos torna menos duros, menos amargos, menos 

pesados; mais sensíveis, mais agradáveis e mais leves, eis o que 
precisamos reconhecer.

Educando-nos para a poesia, leremos melhor e escreveremos 
melhor; mais que isso, entenderemos melhor a Palavra que Deus 
fez escrever.

Para tanto, poesia temos que ler.
É pela poesia que vamos nos expressar e entender.
A poesia é bonita, profunda e séria demais para que só com os 

poetas deixemos.
Precisamos escrever poeticamente, com beleza.
Os poetas jovens, de qualquer idade e talento, devem ler muita 

poesia, pois é assim que fazem os grandes, mesmo depois de se 
tornarem grandes. Se querem aprender, devem escrever muito 
e reescrever muito. Se querem ser bons, devem ser humildes e 
ousados, ao mesmo tempo. Se querem estar entre os melhores, 
devem orar a Deus em busca de inspiração e destreza. 

O mundo espera que poesia lhe doemos.
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Em Deus “vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram: 
‘Porque dele também somos geração’”. (Atos 17.28)

Jornada de Leitura da Bíblia: 2Reis 14.1-14, 17-22
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Paira definitivamente uma ideologia no ar.
Ela é mais poderosa que uma proposta política.
Ela é mais fervorosa que uma orientação religiosa.
Ela é mais glamourosa que um ensino na família.
Quem não a segue se sente riscado da comunidade.
Quem com ela não comunga sabe o quanto é furiosa.
Ela não está afixada nos luminosos da cidade.
Ela não é reconhecida nos manuais de ética.
Ela não tem rosto, nem nome, nem pátria, mas pode ser chamada 

de ideologia do consumo. Ela nos diz que o sentido da vida não é 
amar o próximo e a Deus, mas consumir, consumir coisas, consumir 
ideias, consumir serviços, consumir tendências.

Quando consumir se torna a própria necessidade, compramos 
o que não precisamos, adquirimos o que exige sacrifícios para 
ser pago, levamos o que não temos como guardar, faremos 
das coisas a nossa felicidade, antes de as descartar para trocar 
por outras.

O consumo idolatrado nos rouba o que nos promete: a alegria 
de viver, que vem quando a nossa sede é da presença de Deus em 
nossas vidas, sede que nos leva a amá-lo como o nosso primeiro e 
permanente impulso.

O consumo elevado nos tira o que nos garante o prazer de 
compartilhar o que temos para que outros também o tenham, depois 
que lhes demos o melhor: nós mesmos. 

Eis o que devemos querer.

“O que se ganha é contado, / pedido, sofrido, suado. // O que se gasta, porém, // nem 
sempre é o precisado”. (Carlos Queiroz Telles)

Gastar, gastar, gastar
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“Ó Deus, tu és o meu Deus; eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti;meu corpo 
te almeja, como terra árida, exausta e sem água”. (Salmo 63.1)

Jornada de Leitura da Bíblia: 2Crônicas 26
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“Antes de tentar arrumar o mundo tente arrumar seu próprio quarto”. 
(Bill Gates)

Bons exemplos em casa
Era uma vez um rei cujo pai seguiu os mandamentos de Deus e 

ele fez o mesmo (2Crônicas 27).
Com ele, aprendemos que seguir os mandamentos de Deus nos 

faz bem, porque eles foram formulados precisamente para nos fazer 
bem.

A partir dele, podemos concluir que os dirigentes de uma empresa 
ou de uma nação, mesmo respeitando as crenças diferentes, acertarão 
em fundamentar suas decisões nos mandamentos de Deus, porque 
os resultados beneficiarão a todos.

Sua trajetória nos mostra que, quando deixamos de nos idolatrar 
a nós mesmos, somos mais verdadeiros e mais felizes e fruímos 
mais saúde no corpo, na alma e nos relacionamentos.

Seu sucesso nos ensina que quando colocamos Deus em primeiro 
lugar, Ele nos orienta a amar as pessoas e desejar o bem delas como 
nossa prioridade.

Sua escolha aponta para a verdade que, quando consideramos a 
vontade de Deus como sendo a nossa, decidimos melhor.

Ele poderia considerar seu pai como superado, mas honrou o seu 
legado. Quando temos bons exemplos em casa, não precisamos 
procurar por outros modelos. Não precisamos errar para aprender 
o que é certo.

Ele poderia relaxar na prática do bem, mas ficou firme o tempo 
todo.

Ele poderia impor sua vontade sobre os outros, mas apenas deu 
bons exemplos, que é o melhor que podemos fazer.
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“Assim, Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo 
a vontade do Senhor, seu Deus”. (2Crônicas 27.6)

Jornada de Leitura da Bíblia: 2Crônicas 27; 2Reis 15.32-38
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Para viver, precisamos de fé que nos enriqueça.
Para sorrir, precisamos de esperança que não esmoreça.
Para entender, precisamos de razão que nos enobreça.
Para existir, precisamos de dinheiro que não nos ensurdeça.
Para sobreviver, precisamos de tecnologia que se compadeça.
A fé é uma resposta formidável para a renovação da vida, mas produzirá 

a morte se não for mediada pelo amor. Sem amor, a fé entorpece.
A esperança é uma atitude indispensável para a orientação da 

vida, mas produzirá a morte se não for nutrida pelo amor. Sem 
amor, a esperança desvanece.

A razão é uma habilidade irrecusável na produção da vida, mas 
produzirá a morte se não for controlada pelo amor. Sem amor, a 
razão enlouquece.

O dinheiro é um recurso inevitável para a manutenção da vida, 
mas produzirá a morte se não for usado pelo amor.  Sem amor, o 
dinheiro envilece.

A tecnologia é um recurso inestimável para a recriação da vida, 
mas produzirá a morte se não for embalada pelo amor. Sem amor, 
a tecnologia estarrece.

Precisamos de amor, para dar e para receber.
Sem amor, não damos: trocamos.
Sem amor, não recebemos: sofremos.
Amando, cremos. Amando, esperamos. Amando, pensamos. 

Amando, compartilhamos. Amando, criamos.

“Há vários motivos para não amar uma pessoa, e um só para amá-la; este prevalece”. 
(Carlos Drummond de Andrade)

O verbo da vida
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“Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama 
é nascido de Deus e conhece a Deus”. (1João 4.7)

Jornada de Leitura da Bíblia: 2Crônicas 28; 2Reis 16



MAR

“Os seres aos quais servimos de amparo são para nós um apoio na vida”. 
(Marie Eschenbach)

Os dois lados da solidariedade
Na solidariedade, há o lado dos que precisam e há o lado dos que ajudam. 
Os dois lados formam fileiras que se encontram.
Na fileira dos que fazem o bem, não estamos atrás de recompensa. 

Se agíssemos por esta motivação, faríamos da solidariedade um 
balcão de negócios.

Quando fazemos o bem, voamos com outro tipo de asas, nas 
quais não está pendurada a palavra “interesse”.

Quando acordamos cedo para ajudar ou ficamos até tarde para apoiar, 
somos movidos pela necessidade que vemos e queremos atender.

Quando sujamos nossas mãos ou todo o nosso corpo para resgatar, 
alimentar, vestir ou socorrer, somos inspirados pela certeza de que 
a vida do outro vale muito mais que o dinheiro que oferecemos, o 
suor que vertemos ou o risco que corremos.

Quando nos ajoelhamos para interceder pelos que sofrem, somos 
tocados pelo amor que crê e faz.

Há bem que fazemos e não vemos o resultado, mas não é por isto 
que desistiremos.

Há bem que fazemos e nos alegramos com os frutos, e isto nos 
incentiva a fazer ainda melhor.

Quando fazemos o bem, revigoramos o ânimo do outro.
Quando fazemos o bem, colocamos combustível em nossa 

própria alma.
Quando fazemos o bem, plantamos uma semente no ventre do 

outro e ela floresce no nosso coração.
A ajuda faz os lados dos que oferecem e dos que recebem 

ternamente se encontrar.
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“Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês”. (Lucas 6.36)

Jornada de Leitura da Bíblia: 2Crônicas 29 a 32
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Quando a ansiedade é um estilo de vida, devemos orar a Deus 
para que nos dê sabedoria.

Com sabedoria, veremos que não precisamos sofrer antes da hora. 
Com sabedoria, reconheceremos que não conseguimos, 

por mais que nos esforcemos, por mais que corramos, ter 
domínio sobre todas as coisas e renunciaremos à nossa 
paixão pelo controle.

Com sabedoria, aprenderemos a descansar e a esperar.
Com sabedoria, admitiremos que nem todas as coisas dependem 

de nós e que podemos confiar nos outros e dividir com eles algumas 
de nossas tarefas, mesmo que eles não as façam do nosso jeito.

Com sabedoria, perceberemos que algumas coisas se resolvem 
por si mesmas, sem nossa intervenção, e que outras não mudarão, 
embora busquemos e trabalhemos para que sejam alteradas.

Com sabedoria, abriremos mão de nosso perfeccionismo, que 
nos faz realizar, mas também nos leva a padecer sem necessidade.

Com sabedoria, faremos o que estiver ao nosso alcance, para que 
as coisas mudem.

Com sabedoria, cumpriremos nossas tarefas com prazer e 
competência, sempre da melhor maneira possível, nunca de 
qualquer jeito.

Com sabedoria, deixaremos confiantemente Deus ser Deus e 
alegremente ficaremos no nosso lugar, vivendo bem um dia de cada 
vez, fazendo bem uma coisa de cada vez.

“Você nem sempre pode controlar o que acontece fora. Mas você sempre pode 
controlar o que acontece dentro”. (Wayne Dyer)

Sabedoria na ansiedade
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“A sabedoria protege, do mesmo modo que o dinheiro; mas a vantagem da sabedoria é que ela 
dá vida a quem a possui”. (Eclesiastes 7.12)

Jornada de Leitura da Bíblia: 2Reis 18 a 20
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“Uma ideia é um meteoro”. 
(Victor Hugo)

Hora de aplaudir
Em todos os campos, as ideias surgem.
Nós as temos e propomos soluções para nós mesmos e para 

os outros. Para formulá-las, falamos, agimos, inventamos, 
solucionamos, escrevemos.

Em nossa jornada, também nos deparamos com as ideias dos 
outros, umas brilham, outras subsistem anotadas à margem.

Diante das boas ideias dos outros, podemos nos perguntar por 
que não fomos nós quem as tivemos.

Podemos desprezá-las por puro despeito.
Podemos calá-las para que não falem.
Podemos nos reprovar por não as termos tido.
Nossos gestos, quando mesquinhos, não conseguem negar que 

as ideias movem o mundo. Ainda bem que as ideias – as nossas 
e as dos outros – comovem, demovem, desenvolvem, envolvem, 
promovem, resolvem.

Elas precisam ser reconhecidas.
Cabe-nos aplaudi-las de pé.
Seremos santos se não tivermos inveja dos seus formuladores.
Seremos sábios se nos aproximarmos dos seus autores para 

aprender mais com eles.
Seremos sólidos se aplicarmos em nossas práticas as inovações propostas.
Seremos solidários se, tendo oportunidade e havendo necessidade, 

contribuirmos para aperfeiçoar as ideias que recebemos.
O que merece aplauso é para ser aplaudido.
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“Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus”. (1Coríntios 3.6)

Jornada de Leitura da Bíblia: 2Crônicas 33.1-20
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Os extremos nos caracterizam.
E agora é proibido, mesmo no humor, usar palavras que 

desmereçam outros seres, humanos ou não.
O exagero é necessário, porque não temos direito de nos divertir 

com aquilo que faz o outro sofrer. 
Afinal, uma pessoa não é o seu defeito físico, se tiver; a cor 

de sua pele, se for diferente da nossa; o sobrenome dela, seja 
considerado nobre ou pobre; a fé que escolheu, se não for a 
nossa; o país ou a região do país em que veio ao mundo, se 
dizem coisas horríveis sobre o lugar; o número de anos que 
passou na escola. Uma pessoa é a força que tem para amar e 
tornar melhor o mundo.

Força não tem vigor. Dignidade não tem cor. Sobrenome não tem 
valor. Fé não é para com vaidade se expor. Toda cidade é um lugar 
como qualquer outro: na capital ou no interior. O estudo não faz 
ninguém inferior ou superior. 

Falando sério ou brincando, temos que nos colocar no lugar do 
outro. Se ele se importa e sofre com uma condição, mesmo que 
achemos sentimento desnecessário, não seremos nós que o faremos 
padecer ainda mais. 

É melhor perder a piada do que o amigo.
É melhor nos calar do que criar ou disseminar preconceitos, 

sempre incapazes de gerar comunhão ou superação.
Mantemos a nossa própria dignidade quando conservamos a 

do outro.

“Os preconceitos têm mais raízes do que os princípios”. 
(Nicolau Maquiavel)

Raízes da indignidade 
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“Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça”. (João 7.24)

Jornada de Leitura da Bíblia: 2Reis 21.1-18
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“Boas notícias são raras nos dias de hoje. Cada uma que surge cintilante, deve 
ser valorizada, guardada, celebrada e acariciada como um diamante de valor 
inestimável”.  (Hunter S. Thompson)

O poder da notícia
Imagine uma pessoa que passe boa parte do dia vendo televisão, 

como se aquela tela fosse a sua janela. Ela acabará pensando que 
a televisão é o mundo. Imagine que o seu programa favorito seja 
especializado em desgraças, como crimes e trapaças. Como não 
se assustará?

Imagine uma pessoa que abra todas as mensagens que recebe no 
seu celular como se fossem aulas que lhe façam pensar, mesmo que 
não passem de mentiras e bobagens, que se prestam inocentemente 
a compartilhar.

Imagine uma pessoa que gosta de ler a Bíblia e sabe que feliz é 
quem não se deixa contaminar e que, por isto, evita o conselho dos 
malfeitores, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores 
(Salmo 1.1). Não é contraditório que se assente para ver malfeitos, 
como se a multidão de defeitos a que se expõe não lhes gerasse 
também medo de voar?

Se não temos coisa boa para ver, temos outra coisa para fazer.
Sempre temos boas páginas para ler ou um espetáculo para 

nos entreter.
Não vamos consumir o que nos faz reclamar e odiar, mas o que 

nos inspira a criar e amar.
Não vamos dar audiência à maldita influência, que ensina a 

crueldade e aumenta a insanidade.
Só vamos comentar e passar adiante notícia boa, pois é dela que 

precisa toda a pessoa, notícia que não afasta mas que aproxima, não 
rebaixa porque levanta a autoestima.
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“De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho?
Observando-o segundo a tua palavra”. (Salmo 119.9)

Jornada de Leitura da Bíblia:  2Crônicas 33.21-25; 2Reis 21.19-26
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Mantida na embalagem em que foi um dia recebida?
Toda riscada, do tempo em que a lia, mas agora abandonada?
Posta na estante onde é apenas contemplada, mas não lida?
Deixada na seção de “achados” da igreja frequentada?
Embalada na mala mas não aberta durante a viagem divertida?
Recusada como palavra sem valor, embora outrora apreciada?
Lida todos os dias mas, na verdade, não vivida?
Aberta na porta da casa para que sua fé fique anunciada?
No centro de uma mesa para ser por quem chega percebida?
Exemplar guardado no bolso como uma proteção buscada?
Simplesmente esquecida?

A Palavra de Deus volta vazia quando não é obedecida.
É lâmpada que divinamente ilumina quando acendida.
É verdade que fica na memória que precisa ser enriquecida.
Deixada em algum lugar, é obra desmerecida.
Escondida num baú, é como bússola removida.
Guardada na estante, não pula para a vida.

Recusada, é sabedoria abandonada.
Abandonada, é salvação rejeitada.

A Bíblia em nada nos protege, se não for seguida.
Amada, é farol que ilumina.
É paz que germina.

“Ó livro grande e santo! / Tu me enches de assombro, horror e espanto!” 
(Souza Caldas)

Onde está a sua Bíblia?
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“E o rei Josias leu diante deles todas as palavras do Livro da Aliança que havia sido encontrado 
na Casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor, para o 
seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o seu 
coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança, que estavam escritas naquele 
livro”. (2Crônicas 34.30b-31)
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“Há vitórias que exaltam, outras que corrompem; derrotas que matam, outras que 
despertam”. (Antoine de Saint-Exupéry)

A arte de vencer
Viver é vencer.
Se perdermos, que seja com dignidade e reconheçamos a vitória 

do outro.
Se ganharmos, precisaremos aprender a vencer, para não nos 

perdermos na festa.
No futebol, para não humilhar, espera-se que o jogador que 

passou pelo último adversário não ultrapasse com “bola e tudo” a 
linha do gol.

Também no futebol, cada gol é comemorado, mas a celebração 
completa só acontece quando o juiz apita e aponta as mãos para o 
centro do campo, porque é sabido que até o último segundo o placar 
apertado pode ser mudado.

Ainda no futebol, o atleta do outro time não é inimigo, mas 
adversário, adversário cuja grandeza reside em ter lutado, não em 
ter vencido.

Na vida, que é muito maior que um jogo, lutar, lutar bem, é o 
melhor que temos.

E é dentro de nós que moram nossos principais adversários 
para a vitória: o despreparo, o desconhecimento e a preguiça; 
a insegurança, a timidez e o medo. O nosso coração é o nosso 
principal campo de batalha.

Dentro de nós estão a autossuficiência, a arrogância, a prepotência, 
a covardia e a mentira, atitudes que precisamos domar para que a 
honra não nos deixe quando triunfarmos. Se necessária, a guerra 
bem vencida é aquela travada sob a bandeira da justiça, nunca sob 
os seus escombros. É a verdade que prepara o campo para a colheita 
da paz.
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“Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas-novas, que faz ouvir 
a paz, que anuncia coisas boas”. (Isaías 52.7)

Jornada de Leitura da Bíblia:  2Crônicas 36.1-4; 2Reis 23.31-35
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Podemos ser surpreendidos por agressões gratuitas, vindas de 
bandidos ou transtornados, quando estamos passeando, trabalhando 
ou disseminando nossas ideias.

Sobrevivemos.
Enquanto nosso corpo se recupera, nossa alma tem a oportunidade 

de meditar sobre o que faremos.
Podemos ficar amargurados, ressentidos, magoados, paralisados, 

presos ao doloroso evento com os olhos fixos na injustiça sofrida 
ou, seguindo por outra via, devemos agradecer a Deus porque a 
nossa vida foi preservada.

Socorridos, devemos agradecer às pessoas que cuidaram de 
nossas feridas.

De posse da razão, devemos refletir sobre o evento e seus 
significados, vigiando para não dar ouvido ou até reproduzir o que 
dizem os que nos cercam, pois muitos, nesses momentos, deixam 
de lado a razão, seja para nos defender, para nos culpar ou para tirar 
proveito de nossa dor.

Um passo decisivo, que permite outros, é unilateralmente 
perdoar nosso agressor. Devemos buscar a justiça sem permitir que 
o sentimento de vingança nos domine.

Feridos, não odiemos o agressor.
Traídos, não imaginemos traidores por todos os lados.
Magoados, não deixemos que o ressentimento nos sufoque.
Enquanto nos perguntamos se há algo em nosso jeito de viver que 

precisamos mudar, devemos decidir que o trauma não será o centro 
da nossa vida. Nós nos ocuparemos daquilo que ainda podemos 
fazer, agora com mais cautela e mais coragem.

“Quando você perdoa, você não muda o passado, mas certamente muda o futuro”. 
(Bernard Meltzer)

Não desperdice a agressão recebida
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“Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos”. (Provérbios 17.9)

Jornada de Leitura da Bíblia:  2Crônicas 36.5-8
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“Devemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita”. (Martin 
Luther King Jr)

Cuide-se
Temos dificuldade em aceitar que uma pessoa que temos em 

elevada conta comporte-se à altura da lama.
Diante de um marido que nunca traiu e agora o fez, perguntamos se 

sempre foi assim, se apenas enganou o tempo todo.
Diante de um idealista político que lutou pela pátria, mas que 

acabou flagrado como um reles corrupto, demoramos a reconhecer 
seus pés de barro.

Diante de um filantropo cujos gestos anônimos salvaram muitas 
pessoas, tendemos a perdoá-lo de antemão quando é flagrado num 
deslize, que relativizamos.

Diante de um juiz implacável na aplicação da justiça, ficamos 
confusos quando o vemos se afundando na mesquinhez da vaidade.

Para nós, o marido fiel sempre será fiel.
O idealista nunca tirará proveito próprio da ideologia.
O filantropo nunca privilegiará seus próprios interesses.
Um juiz correto será necessariamente humilde.
Essas percepções vêm de nossa necessidade de idealizar 

as pessoas.
Parece que nossa mente funciona melhor quando os bons são 

sempre bons e os maus são sempre maus.
Nossos retratos da realidade nem sempre correspondem 

à realidade.
Nós nos decepcionaríamos menos se não ignorássemos a 

natureza humana.
Não decepcionaríamos aos outros se nos lembrássemos que nós 

mesmos podemos ser infiéis, mercantilistas, egoístas e vaidosos.
Cabe-nos cuidar de nós mesmos.
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“Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque, fazendo assim, 
você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem”. (1Timóteo 4.16)

Jornada de Leitura da Bíblia:  2Reis 23.36 a 24.7
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Você precisa conhecer a história de Ana, uma mulher estéril 
que viveu num tempo em que todas tinham que gerar filhos 
(1Samuel 1).

Então, seja qual for o seu problema, leve-o a Deus, com fé. Ana 
orou com lágrimas persistentes.

A oração de Ana veio do profundo do seu ser. Não foi uma 
prece burocrática, com palavras proferidas apenas nos lábios, mas 
um lamento com o corpo e com a alma. Sua oração foi uma oração 
com compromisso.

Deus escutou a oração de Ana, como escuta as nossas.
Se você tem orado por algo específico a Deus, continue orando 

até Ele lhe dizer, como disse a Ana: “vá em paz porque já lhe 
concedi a bênção solicitada”.

O mesmo Deus que permitiu que Ana ficasse estéril tornou-a fértil, 
fazendo com que lhe nascesse Samuel. Apesar de todos os seus esforços, 
Ana não engravidava. Talvez ela tivesse algum impedimento de ordem 
biológica ou sua própria ansiedade prejudicasse o funcionamento 
adequado dos seus órgãos de reprodução. Não havia tratamento médico 
à época para este tipo de disfunção. A adoção era algo impensável 
naquele contexto.

Todos os obstáculos foram vencidos e ela se tornou mãe.
Deus responde às nossas orações, dando-nos até o impossível, se 

isto for mesmo para o nosso bem, pois o nosso bem estar é o projeto 
permanente de Deus.

“O jeito certo de orar é esticar nossas mãos e pedir Aquele que conhecemos ter o 
coração de um Pai”. (Dietrich Bonhoeffer)

É assim que se ora

27

“Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, 
pois dizia: ‘Do Senhor o pedi’”. (1Samuel 1.20)

Jornada de Leitura da Bíblia:  2Crônicas 36.9-23



MAR

“O que nos distingue dos animais não é a nossa capacidade de pensar, mas a nossa 
capacidade de nos arrependermos e perdoar”. (Philip Yancey)

Corajosamente, perdoe
Ofendidos, podemos guardar as palavras pesadas ditas um dia 

pelo resto da vida.
Feridos, podemos deixar o sangue sobre a toalha para que 

nunca esqueçamos.
Abandonados, podemos gravar a decepção numa medalha e 

pendurá-la no peito.
É forte quem age assim, mas esta é uma força destrutiva. Há 

outra força capaz de construir: é a força do perdão.
Se não temos esta força, podemos pedir que Deus nos conceda 

este vigor.
Se não dispomos desta coragem, devemos pedir a Deus que nos 

presenteie com esta vontade.
Não estamos obrigados a ser prisioneiros da amargura, por mais 

justa que seja.
Temos um bom modelo: ofendemos a Deus, mas Ele tomou a 

iniciativa de nos perdoar. Foi unilateral a sua decisão porque sabia 
que não tínhamos condições de dar o passo rumo ao seu perdão. Por 
isto, a Bíblia nos mostra que Ele é paciente e poderoso em bondade 
e que nos perdoa (Números 14.18). Jesus agonizava na cruz quando 
perdoou seus algozes, enquanto ainda debochavam dele.

Tenhamos a coragem de pedir perdão a Deus e começar ou 
recomeçar com Ele uma nova caminhada. Nós podemos recuperar 
a alegria da salvação.

Tenhamos a coragem de perdoar àqueles que nos ofenderam. 
Nós podemos retomar o prazer de viver em comunidade, na 
família e na igreja.

O perdão é libertador.

28

“Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade 
não está em nós”. (1João 1.8)

Jornada de Leitura da Bíblia:  2Reis 24.8-17
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A crítica é uma das mais elevadas competências da condição 
humana. E pode ser um dos atos mais nefastos também.

A crítica nos permite apreciar, e distinguir o que é bom do que 
não é.

A crítica nos orienta a fazer escolhas certas, de modo que 
fiquemos longe do que é errado.

A crítica nos faz ajudar os outros a fazerem melhor o que fazem.
No entanto, devemos nos lembrar que o ato de criticar pode nos 

tornar presunçosos, amargos e vaidosos.
Criticar pode nos levar a procurar defeitos até onde não há, para 

mantermos presencialmente a reputação de que sabemos mais do 
que sabemos. O ofício da crítica pode preceder a nossa queda.

Criticar pode nos deixar amargos. Neste caso, só vemos o que 
não presta, como se nada bom ou belo existisse. O ofício da crítica 
pode deformar o nosso olhar.

Criticar pode nos deixar vaidosos, como se a nossa capacidade 
de julgar fosse superior, como se fossem valiosas apenas as 
atitudes que aprovamos. O ofício da crítica cobra um preço difícil 
de ser pago.

Assim, se o exercício do ofício da crítica está nos deixando 
presunçosos, tristes ou vaidosos, precisamos nos lembrar que 
criticar também é reconhecer as coisas boas e os claros acertos das 
pessoas, dos autores, dos cantores, dos pastores, dos amigos.

Criticar é também celebrar.

“Devemos abster-nos, na conversação, de observações críticas, mesmo que sejam as mais 
bem intencionadas, pois magoar as pessoas é fácil; difícil, se não impossível, é melhorá-
las”. (Arthur Schopenhauer)

A crítica e seu preço 
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“A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria”. 
(Provérbios 12.25)

Jornada de Leitura da Bíblia:  2Crônicas 36.11-23; 2Reis 24.18 a 25.30



MAR

“Paciência e tempo dão mais resultado que força e raiva”. 
(Jean de La Fontaine)

Jó, o professor 
Para lidar com o nosso próprio sofrimento, grande livro é o de Jó, 

grande alma é a de Jó, grande aprendizagem vem de Jó.
Com Jó, aprendemos que temos um inimigo na vida. Não o 

podemos ver, mas ele é real. Ele tenta o que estiver em seu alcance 
para nos derrubar. Os bandidos que assaltam estão a seu serviço. 
As mentiras que nos enganam nascem primeiro nos lábios dele. A 
violência que, por vezes, nos nocauteia, é inspirada pelos métodos 
que ele ensina. Temos dificuldade de dar um nome a este inimigo, 
mas ele é real.

Ao longo dos dias, suportamos provações imerecidas, 
as quais enfrentaremos e venceremos se crermos que foram 
permitidas (não criadas) por Deus, que tem pleno controle 
sobre nossas vidas. 

Para nos manter em pé, Deus tem um plano, que, embora não 
compreendamos, é ótimo para nós e, assim confiantes, podemos 
descansar.

Por causa do que fazemos e do que os outros fazem, sofremos 
consequências que não esperamos, mas que fazem parte da história 
da liberdade humana.

Diante do sofrimento, não devemos nos desesperar. Lendo 
até o final, e não apenas os primeiros capítulos de Jó e os 
discursos lamentáveis dos seus amigos, veremos como a 
história dele terminou, que é como nossa história sempre 
termina; é isto que importa.

O Senhor Deus está conosco!
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“Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma”. (Jó 1.22)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jó 1 a 2
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É vasta a conspiração.
Fatos, eventos, convites, distrações e equívocos podem nos 

desviar da rota.
Alegrias, tristezas, aborrecimentos, frustrações e confortos 

podem nos tirar do foco.
Discursos, promessas, canções, ideologias e propostas podem 

nos fazer crer no que não aceitávamos.
Sem mapa, podemos nos perder.
Sem alvo, podemos seguir sem saber para onde.
Vulneráveis, podemos viajar para destinos que nunca nos 

interessaram.
Manipuláveis, podemos subir em árvores cujos frutos parecem 

doces mas são amargos.
Temos sempre que voltar ao silêncio para, diante de tantas vozes, 

ouvirmos a palavra de Deus, a única que nos alimenta de certezas 
que não destroem.

Temos que manter viva nossa vigilância crítica para não nos 
deixarmos seduzir pelo que parece certo, embora seja errado.

Temos que manter diante da nossa vista e dentro do nosso coração 
as páginas do Evangelho que nos lembram o quanto somos amados 
por Deus e o quanto Ele nos encoraja a fazermos o que é bom.

Temos que seguir firmes pelo caminho que escolhemos, 
inabaláveis na direção que tomamos, recusando atalhos e mantendo 
acesa a chama da missão que nos incendeia a alma.

Sabemos em quem temos crido e continuaremos a crer. Sabemos 
onde queremos chegar e prosseguiremos em nossa jornada.

“Ajuda-nos a reconhecer tua voz, ajuda-nos a não sermos atraídos pela loucura do 
mundo, para nunca mais nos afastarmos de ti, ó Senhor Jesus Cristo”. 
(Albrecht Durer)

Contra as correntes
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“Por meio do Espírito Santo, que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi 
confiado”. (2Timóteo 1.14)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jó 3 a 4
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6 de abril
A grade pergunta (Mateus 21.10-11)

Encontro: Quem é Jesus para você?

Exaltação:
Leiam o Salmo 125.  Peça que cada um destaque um PALAVRA do 
texto. Orem agradecendo a grandiosidade do nosso Deus.

Perguntas : 1 O que comumente ouvimos sobre quem é Jesus?

2 O que a Bíblia diz sobre quem é Jesus?

3
O que precisamos fazer para que Jesus seja o nosso Salvador? (Líder 
aproveite o momento para expor o plano de salvação). 

Evangelismo:
Pergunte quantos já têm Jesus como Salvador. Ore com todos e agra-
deçam a salvação. Se no seu grupo têm pessoas que ainda não confes-
saram Jesus como Salvador, quem sabe hoje seja o dia oportuno!

13 de abril
Sem medo de crer (1João 4.18)

Encontro:
Você se lembra de alguma crença, que depois descobriu que não era 
verdade?

Exaltação:
Leiam o Salmo 128.  Destaque o verso primeiro e sugira para que orem 
agradecendo a Deus pelo que tem sido para nós.

Perguntas : 1
Comente a afirmação: “Os mandamentos de Deus são sempre para o 
nosso bem”. 

2 As dificuldades que enfrentamos são fruto do nosso erro?

3 Que sentimento experimentamos quando lemos que Deus é amor?

4 De que modo você tem se sentido amado por Deus?

Evangelismo:
Fale sobre a importância de espalhar o amor de Deus. Ouça sugestões 
de como isso pode ser feito. Orem uns pelos outros. 

20 de abril
Sinceridade é o que conta (Salmo 145.18)

Encontro: Vamos compartilhar uma oração respondida!

Exaltação:
Leiam o Salmo 130.  Enfatize que Deus sempre se interessa por 
nossos problemas e ouve as nossas orações. Orem agradecendo as 
bênçãos da semana. 

Perguntas : 1 Como deve ser a nossa oração diante das dificuldades da vida?

2 O que pedimos a Deus, quando a tristeza se faz nossa companheira?

3 Precisamos de palavras bonitas na oração? Justifique a resposta.

4 De que modo podemos melhorar nossa vida de oração?

Evangelismo:
Forme duplas e orem uns pelos outros. Não se esqueça de orar pelos 
que ainda precisam de Jesus. 
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27 de abril
Sem medo de crer (1João 4.18)

Encontro: Qual o seu episódio favorito na vida de Jesus?

Exaltação:
Ler o Salmo 136 e perguntar quais os motivos de gratidão deste dia! 
Orem agradecendo em frases!

Perguntas : 1
A Bíblia diz que todos somos pecadores. Deus pode nos perdoar de 
qualquer erro?

2
O Evangelho de Jesus Cristo é apaixonante por seu sentido de liberda-
de. Do que nos liberta?

3
O Evangelho de Jesus Cristo é apaixonante pelo bem que faz à autoestima. 
Por quê?

4
O Evangelho de Jesus Cristo é apaixonante por ser a maior expressão da 
graça de Deus. O que entendemos por graça?

Evangelismo:
Ouça os pedidos de oração. Num segundo momento, peça que cada 
um diga um nome pelo qual está orando, para que esta pessoa seja 
salva por Jesus. 
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“O boato é um ente invisível e impalpável, que fala como um homem, está 
em toda a parte e em nenhuma, que ninguém vê de onde surge, nem onde se 
esconde...”. (Machado de Assis)

A indústria do boato
Quando Neemias se pôs a reconstruir o muro de Jerusalém, no 

século quinto antes de Cristo, enfrentou uma oposição feroz. 
(Não achemos que, por fazermos o certo, seremos apoiados 

integralmente. O certo sempre incomodará.)
Diferentes recursos foram empregados para fazer a obra parar. O 

último deles foi o boato. (Assim como nós nos esforçamos em fazer 
o bem, os maus também se empenham.)

A notícia falsa (fakenews) dizia que a verdadeira intenção do 
reconstrutor e sua equipe não era apenas reconstruir o muro, mas 
também se rebelar contra o rei e lhe tomar o poder (Neemias 6.6). 
Espalhou-se o terror para que todos os povos vizinhos se unissem 
e derrotassem aquele cuja atitude certamente provocaria a fúria do 
poderoso império dominante. 

(O medo é irracional.)
Depois que Neemias desmentiu o absurdo boato, a mentira voltou 

sob a forma de uma ameaça. Era um convite a que fugisse para 
não ser morto. Também era notícia falsa porque não havia nenhum 
plano neste sentido. Era para ele fugir e ficar desacreditado. Se 
fugisse, o inimigo venceria sem precisar usar nenhuma arma, a não 
a ser a do boato (Neemias 6.1–14).

O boato tem sempre uma intenção malévola. Não pode ser 
orquestra na qual toquemos, dando ouvidos, aplaudindo ou 
passando adiante.

01

“Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da 
fraude”. (Provérbios 12.17)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jó 5 a 6
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Você conhece a mãe de um autista?
Você conhece o pai de uma autista?
Hoje é dia de saudar a cada um deles.
Saúde os pais dos autistas porque eles aprenderam o que significa 

realmente amar.
Saúde os pais dos autistas porque eles entenderam que o amor 

não se cansa de buscar cuidados.
Saúde os pais dos autistas porque eles amam diferentemente de 

todos os outros, porque no amor deles não há esperança de retorno.
Saúde os pais dos autistas porque eles se alimentam do amor 

de Deus.
Saúde os pais dos autistas porque eles se interessam por todas as 

mães e todos os pais que, habitados por perguntas sem respostas, 
continuam amando como se soubessem tudo o que precisam saber.

Saúde os pais dos autistas porque eles recebem seus filhos como 
eles são: bênçãos do amor de Deus para eles.

Saúde os pais dos autistas porque o amor deles é do tipo paciente 
e bondoso.

Saúde os pais dos autistas porque o amor deles é do tipo que tudo 
sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, sobretudo o preconceito.

Saúde os pais dos autistas porque eles esperam contra a esperança.
Saúde os pais dos autistas porque eles amam como Deus ama.

“As crianças especiais, assim como as aves, são diferentes em seus voos. Todas, no 
entanto, são iguais em seu direito de voar”. (Jesica Del Carmen Perez)

Saudação aos pais de autistas
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“Tendo amado os seus que estavam no mundo, Jesus amou-os até o fim”. (João 13.1)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jó 7 a 8
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“Uma criança de dez anos que lê como quem respira, que gosta de ler (...), 
estará preparada pra receber toda a informação de que vai necessitar para 
enfrentar a vida”. (Ziraldo)

A biblioteca da casa
Como era a sua casa? Tinha livros nela?
Se não tinha, a lacuna ficou.
Se tinha, você deve estar bem hoje, porque crianças que passam a 

infância rodeadas de livros colhem benefícios durante muito tempo, 
sobretudo no final da adolescência.

Pesquisas rigorosas indicam ainda que uma criança de quatro 
anos idade, que tiver acesso facilitado aos livros, vai desenvolver 
melhor suas habilidades nos campos da linguagem e do raciocínio.

Os adultos que tenham uma criança por perto precisam encher 
sua casa de livros, muitos livros. A biblioteca da casa deve ser o 
lugar que as crianças mais amam.

São os livros, não os equipamentos eletrônicos divertidos, que 
farão uma diferença positiva e criativa na vida das crianças.

Livro estimula a imaginação. Com um livro na mão, uma 
criança “viaja”.

Livro desenvolve a inteligência. Com um livro na mão, uma 
criança pensa.

Livro desenvolve a criatividade. Com um livro na mão, uma 
criança cria.

Livro não tem contraindicação. Cercada de livros, uma criança 
cresce saudável.

Livro é o melhor presente, para todas as idades, inclusive para 
a infância.

03

“Valorize a sabedoria, e ela o exaltará; se você a abraçar, ela o honrará”. 
(Provérbios 4.8)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jó 9 a 10



ABR

Nós fazemos o que somos. Nós somos o que cremos.
E todos nos pregam e esperam que acreditemos.
Se acreditamos que existem fantasmas, medo deles teremos.
Se acreditamos que Deus existe, como amados por Ele viveremos.
Se acreditamos que somos incapazes, nada realizaremos.
Se acreditamos que nossos hábitos são imutáveis, não mudaremos.
Se nos fizeram comer depressa, é assim que nos alimentaremos.
Se não nos disseram que a leitura é vital, não leremos.
Se nos mostraram que as pessoas não prestam, nelas 

não confiaremos.
Se nos mostraram que a terra é selvagem e inesgotável, dela 

não cuidaremos.
Se nos disseram que os animais não são dignos,  nós 

os maltrataremos.
Se convivemos com o desrespeito, desrespeitaremos.
Se a  violência  foi  o  padrão em que vivemos,  a 

violência  reproduziremos.
Se achamos que as coisas irão de mal a pior, não as 

transformaremos.
Se achamos que um vício é para sempre, não o deixaremos.
Nossa vida ruim continuará, a menos que ousemos.
Nós podemos escolher que tipo de vida viveremos.
Nós podemos decidir que a partir de agora livres seremos.
Nós podemos definir o que daqui para a frente faremos.
Nós podemos desejar que saudavelmente creremos.

“Apesar do que somos, da criação que recebemos, das limitações culturais e de 
toda a carga genética letal que tenhamos herdado, por causa de Cristo e de seu 
evangelho ‘pau que nasce torto não precisa morrer torto’”. (Luiz Sayão)

Crenças saudáveis

04

“Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito 
inabalável”. (Salmo 51.10)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jó 11



ABR

“Quando Cristo se torna o nosso foco central, a alegria substitui nossa ansiedade, 
bem como nossos medos e nossas inseguranças”. (Charles R. Swindoll)

Semelhantes a Jesus Cristo? 2/5
Diz-nos a Bíblia que Deus, no princípio de tudo, viu a escolha que 

faríamos quando fôssemos apresentados a Jesus, como aconteceu, e 
então manifestou o desejo que nossa identidade fosse semelhante à 
de Cristo para sermos irmãos dele (Romanos 8.29).

Neste sentido, PODEMOS ser semelhantes a Cristo e viver como 
ele viveu.

Somos semelhantes a Cristo quando sabemos que somos amados 
pelo Pai como ele sabia. Os evangelhos contam que, assim que saiu 
das águas do rio Jordão, batizado por João Batista, Jesus ouviu o 
Pai lhe dizer:

“Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado” (Lucas 3.22).
Esta declaração de amor se aplica a cada um de nós. Ele nos 

ama quando o amamos. Ele nos ama quando não o amamos. Ele 
nos ama quando levamos a sério os seus mandamentos e quando 
não os seguimos. Ele nos ama de tal modo que nos entregou seu 
próprio filho (Jesus) para morrer em nosso lugar (João 3.16). 
Precisamos de que outro gesto para saber que somos radicalmente 
amados por Ele?

Se esta certeza nos habita, podemos ser semelhantes a Jesus. 
Se esta verdade dá a forma da nossa identidade, somos irmãos 
de Jesus. Se esta segurança nos anima, podemos nos relacionar 
saudavelmente com as pessoas, como Jesus se relacionava.

Podemos ser semelhantes a Jesus. [CONTINUA em 4 de junho]
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“Quem diz que permanece em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou”. 
(1João 2.6)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jó 12
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Quando entrou em Jerusalém, saudado sobretudo por crianças, 
as pessoas começaram a  perguntar quem era aquele homem que se 
aproximava da cidade.

A mesma pergunta percorre os séculos e atravessa os continentes.
Naquele dia, algumas pessoas responderam que era Jesus, um 

profeta procedente de Nazaré, na Galileia.
Desde então, muitas têm sido as respostas.
Para uns, Jesus foi apenas um mestre cheio de sabedoria. Quem 

ouve seus conselhos terá uma vida melhor.
Para outros, Jesus foi tão somente um líder exemplar, que mostrou 

com sua morte que devemos ser solidários para com todos.
Se queremos responder com o que a Bíblia diz sobre ele, temos 

que afirmar que Jesus foi o Deus Todo-Poderoso que se tornou 
gente para ser nosso permanente companheiro.

Jesus tomou sobre si a culpa pelos nossos pecados e nos tornou 
dignos diante do Pai, ao promover a nossa reconciliação completa 
com Ele.

Jesus viveu entre nós e, depois, reassumiu sua divindade plena e 
hoje intercede por nós, quando oramos ao Pai no nome dele.

Jesus voltará para completar a sua obra, fazendo que surjam o 
novo céu e a nova terra, onde o sofrimento não entra.

Jesus é o Salvador de todos os que creem nele como Salvador.
Jesus é o Senhor de todos os que se submetem ao seu 

amoroso senhorio.
Que resposta você dá?

“A Bíblia diz que Jesus Cristo veio fazer três coisas: ele veio para perdoar meu passado, 
dar-me um propósito para a vida e um lar no céu”. (Rick Warren)

A grande pergunta

06

“E, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntavam: 
‘Quem é este?’” (Mateus 21.10)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Mateus 21 a 22



ABR

“É coisa preciosa, a saúde, e a única, em verdade, que merece que em sua procura 
empreguemos não apenas o tempo, o suor, a pena, os bens, mas até a própria vida”. 
(Michel de Montaigne)

Nosso maior bem
Quando viaja de avião, você ouve que, no caso de alguma 

grave dificuldade, deve colocar a máscara de oxigênio 
sobre o seu próprio nariz e, só depois, sobre a criança sob 
os seus cuidados.

O princípio vale para a saúde. Cuide primeiro da sua.
Cuide de sua saúde física. Seus hábitos de saúde, em parte, 

serão os hábitos dos seus filhos. Procure ser o que você quer que 
o seu filho seja. Você quer que ele não fume, não fume. Você 
quer que ele não se torne um alcoólatra, não chegue sequer perto 
do álcool.

Cuide de sua saúde emocional. Pais emocionalmente equilibrados 
dificilmente terão filhos desequilibrados emocionalmente. Não 
desconte os seus problemas nos seus filhos; você pode até esquecer 
as “explosões”, mas talvez eles fiquem marcados para sempre. Se 
você tem dificuldades emocionais, procure ajuda. Investir na sua 
saúde é tão importante quanto a casa, a comida e o colégio que 
garantem para os filhos. 

Cuide de sua saúde espiritual. Seus hábitos espirituais muito 
possivelmente integrarão a cesta de hábitos espirituais de seus 
filhos. Se você, por exemplo, dá importância à igreja, seus filhos 
tenderão a fazer o mesmo. Se seu filho vê você lendo a Bíblia e 
orando, é possível que este bom modelo componha a sua biografia 
mais adiante.
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“O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de 
vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus 
Cristo”. (1Tessalonicenses 5.23)
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Os belos dizeres encontrados num hospital podem ser enriquecidos 
com outras expressões de força:

“O câncer é limitado”, porque nada limita o poder de Deus que 
em nós habita.

“Ele não pode aleijar o amor”, que é mais forte do que a morte e 
seu terror.

“Não pode destruir a esperança”, porque ela é uma bênção que 
Deus faz germinar em nosso coração.

“Não pode corroer a fé”, porque ela não se encerra porque não 
vê, mas se firma também no que não enxerga.

“Não pode devorar a paz”, que podemos sentir mesmo que a 
doença o nosso corpo venha diminuir.

“Não pode destruir a confiança” de que Deus é capaz de 
restabelecer em nós o que a técnica não pode restituir.

“Não pode destruir a amizade”, porque é na adversidade que 
conhecemos amigos de verdade.

“Não pode apagar as lembranças” de que fomos, somos e 
seremos amados.

“Não pode silenciar a coragem” que precisamos enquanto 
nos tratamos.

“Não pode invadir a alma”, esse lugar onde Deus sempre haverá 
de completamente reinar.

“Não pode reduzir a vida eterna”, que começa na vida agora e 
permanece depois que termina a história.

“Não pode extinguir o espírito”, que mostra que somos filhos de 
Deus quando o amamos.

“E não pode diminuir o poder da ressurreição”, se a morte mostrar 
seu temporário poder e por um breve tempo nos vencer.

“Sinta seu corpo. Ouça seu médico. Reveja seus conceitos. Vá além do seu tempo. Vida 
plena é o seu direito”. (Maria José Bianchi Paiva)

O poder limitado do câncer
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“Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque 
tu estás comigo; o teu bordão e o teu cajado me consolam”. (Salmo 23.4)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Mateus 24



ABR

“A oração de Cristo no Getsêmani não o livrou da cruz, mas o aproximou de 
Deus. Cristo venceu o inimigo em meio a um sofrimento na cruz e não em um 
banquete no palácio do Pôncio Pilatos”. (Hélio Bulaimo)

Tempo de decisão
Quinta-feira foi a noite da decisão.
E a decisão – como deve ser com todas as coisas importantes – foi 

tomada durante a oração, respingada em lágrimas de sangue.
Um pouco antes, havia dado a aula final aos seus alunos, quando 

lavou os seus pés, toalha na cintura, como se fosse um escravo.
Depois desceu com eles para o jardim do Getsêmani, perto do rio 

Cedrom, do lado de fora das muralhas de Jerusalém.
Ajoelhou-se de corpo inteiro.
Era quinta-feira.
Orou, primeiramente de modo suave. Orou, depois mais 

intensamente. Orou, por fim, em total angústia.
Eram dois os seus pedidos: que Deus lhe livrasse da morte (o 

lugar da crucificação estava mais acima, escondido pelas oliveiras) 
e que a vontade de Deus, não a dele, prevalecesse.

Venceu a vontade de Deus e a humanidade pode desde então 
agradecer pela cruz que carregaria e sob a qual vergaria na tarde 
seguinte.

O Getsêmani é o jardim da decisão, a mais difícil para ele e a 
mais importante para os seres humanos.

O Getsêmani nos convida a pensar em como tomamos nossas 
decisões. Com o sangue da seriedade, como o vertido, ou com o sono 
da superficialidade, como o dormido pelos seus amigos.

Era quinta-feira.
Precisamos de mais quintas-feiras em nossas vidas, como a que 

teve Jesus, totalmente em sintonia com a vontade do Pai Eterno.

09

“Ele, por sua vez, se afastou um pouco, e, de joelhos, orava, dizendo: ‘Pai, se queres, 
afasta de mim este cálice! Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua’”. 
(Lucas 22.41-42)
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Na plenitude dos milênios tristes transcorridos,
do alto de um monte fora da cidade
arrebenta sobre as pedras uma flor.
Tem a forma de uma cruz.
Tem a força de uma cruz.
Tem o peso de uma cruz.
 Ela suporta a forma de um homem.
Ela guarda a força de um homem.
Ela resiste ao peso de um homem.
 Nela, o homem justo vindo do céu é cravado
por homens que não sabiam o que faziam.
Não lhe importa que o seu sangue jorre.
(Não passa ele de um dócil animal de sacrifício.)
Não lhe interessa que o sol forte torre
o seu corpo, com uma luz firme e um pesado calor.
Melhor será quanto maior for a sua dor.
 A cruz, não parece, é Deus em ação.
Cheia quando espoucava a luz do dia, 
mas, quando a noite se punha, vazia,
a cruz tem raízes fundas no chão,
que se espalham até o túmulo da ressurreição,
Tem raízes que atravessam a nuvem sombria
diante das testemunhas tantas da ascensão.
 Como os homens que olharam, no deserto,
para a haste de metal e foram perdoados,
podemos olhar para ela e receber o abraço
em que Deus nos mostra quem somos: filhos amados.
A cruz, com a ressurreição, é o Pai perto.
A cruz é a cesta de aromas sobre nós lançados
para da culpa nos livrar até o último traço.

“Deus provou o Seu amor na cruz. Quando Cristo pendurado, ali sangrou, ali 
morreu, foi Deus dizendo ao mundo: ‘Eu te amo’”. (Billy Graham)

O perfume da cruz
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“Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, 
Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e 
Jesus no meio”. (João 19.17-18)
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“A mensagem da Páscoa nos conta que nossos inimigos, o pecado, a maldição e a 
morte foram vencidos. No final das contas, eles não podem mais causar danos”. 
(Karl Barth)

Vai amanhecer
Durante o sábado, em silêncio, o Pai vigia
o corpo do Filho ao lado
na noite difícil e fria,
como se fosse um derrotado.

Lá fora o tempo troca minutos e horas
até o tempo em que as enlutadas mulheres
podem sair de casa com suas ânforas,
mas não terão corpo para suas cânforas.

Do lado de fora as mulheres esperam amanhecer,
para que possam fazer sua homenagem.
Lá dentro o Pai prepara a manhã
para pintar o traço final da paisagem.

Chegada a hora, no fim da madrugada,
o Pai respira fundo e desenrola o sudário.
Remove a pedra da beirada,
escancara o portão do tartáreo.
Está livre o corpo para a escapada.

É noite ainda lá fora.
O Filho na morte ainda mora.

O Pai respira fundo e se inclina
– das Suas intervenções esta é a mais linda –
e toma o corpo ainda inerte pela mão
e lhe sopra a vida, como fez com Adão.

O corpo animado lentamente se levanta
e pospõe prazeroso o pórtico do portão.

O Pai volta ao umbral e põe a tranca,
com o Adversário sufocado por seus gemidos,
até hoje é a única coisa que pode fazer,
enquanto o Filho abraça os amigos.
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“No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim; neste jardim havia um túmulo 
novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado”. (João 19.41)
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A cruz foi a forma pela qual Jesus morreu, mas só podemos 
compreender o significado desta morte tendo a ressurreição dele 
também em nosso horizonte. Sem a ressurreição, a morte de 
Cristo é mais uma, como de um mártir. Sempre que falarmos na 
cruz, precisamos falar no túmulo vazio e vice-versa.

A crucificação de Jesus é o último momento da maior 
semana da história. Quando folheamos os quatro evangelhos, 
que contam a história de Jesus, percebemos a importância que 
dão a esta última semana: Lucas dedica-lhe um quarto de suas 
páginas; Mateus e Marcos separam um terço dos seus volumes 
para contar esta história. A última semana ocupa a metade do 
Evangelho de João.

Sobre o cume desta semana, pousa soberana a crucificação, 
momento dramático na vida de Jesus, pelo sofrimento envolvido e 
por seu significado, já que era a sua missão. Jesus mesmo disse que 
deveria ser morto (Marcos 8.31-33).

A crucificação era a sua “hora”, como uma espécie de consumação 
de sua vida, aos 30 anos (prováveis) de idade.

Por sua vez, a ressurreição é o primeiro momento da semana 
seguinte, na qual ainda nos encontramos. Nós somos o povo 
da ressurreição, o povo que vive do poder da ressurreição de 
Jesus, o povo que vai ressuscitar pelo poder dele quando vier 
na glória absoluta.

“A mensagem da Páscoa, da ressurreição de Cristo, não deve se limitar apenas ao 
domingo. Vivamos as garantias da Sua ressurreição para honra e glória dAquele que nos 
chamou para as boas obras”. (Paul Tripp)

Antes da glória
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“Então Jesus declarou: ‘Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que 
morra, viverá’”. (João 11.25)
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“O amor de Deus brota a nossa volta como orquídeas e se eleva sobre nós como 
pinheiros, mas insistimos em caçar ervas – daninhas!” (Max Lucado)

Sem medo de crer
Antes de se encontrar com Deus e aprender quem Ele realmente 

era, Jó foi escravo das crenças que tinha a seu respeito, ao ponto de 
orar assim:

“Ó Deus, tira a tua mão de cima de mim,
e não me amedronte o teu terror”. (Jó 13.21)

Ao longo da vida, vamos colecionando desastrosas crenças 
sobre Deus.

Quando crianças, ensinaram-nos que Deus é um pai amigo ou um 
policial que nos procura para prender.

Aprendemos que, quando obedecemos aos mandamentos de Deus, 
nós o agradamos, porque não nos dizem que seus mandamentos são 
para o nosso bem e que Ele nos ama quando erramos e quando 
acertamos.

Quando alguma dificuldade nos assalta, perguntamos o que 
fizemos de errado.

Concluímos, apressada e erradamente, que nosso infortúnio é o 
chicote que Deus lança sobre o nosso corpo como castigo.

É poderosamente trágica esta teologia. Só depois, em busca de 
respostas que nos desangustiem, quando lemos a Bíblia e ouvimos 
bons amigos e pensadores cristãos, é que descobrimos que Deus 
nos ama até o fim, que já fomos aprovados por Ele e que o seu 
perdão já nos foi concedido unilateralmente. Assim mesmo, as 
velhas crenças falsas e as novas crenças verdadeiras convivem.

Nestas horas, precisamos crer no Deus gracioso da Bíblia e não 
nas afirmações amedrontadoras a respeito dele. Nossa fé nele não 
pode incluir o medo.
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“No amor não existe medo; pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque 
o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor”. (1João 4.18)
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Conhecemos realmente as pessoas quando são contrariadas.
Quando uma brisa toca contra seu corpo, comportam-se como 

vulcões cujas lavas arrasam os que não conseguem correr.
Talvez digam que estão indignadas. Não é verdade: estão iradas.
Talvez gritem que estão defendendo uma causa legítima. Não é 

verdade: estão iradas.
A ira é incapaz de construir, porque seu único alvo é a destruição 

do adversário.
A ira jamais aceita a realidade, se for diferente da sua pretensão.
Uma vez que não visa a paz, a ira nunca tem razão. Ou: nunca 

deveria ter.
Todos temos que avaliar como reagimos à contrariedade, realidade 

que não temos como evitar. Se a ira for um sentimento que guardamos, 
ela explodirá; mesmo que nos isolemos numa imaginária ilha, vamos 
nos irar contra o sol, quando precisarmos de chuva.

Conheçamos as situações que fazem o gatilho da morte disparar a 
partir da casa do nosso coração.

Contemplemos os males da fúria.
Depois, prestemos atenção ao que nos provoca ao ponto de perdermos 

o controle de nossas atitudes, como se não pudéssemos esperar.
Se o nosso passado foi marcado pela ira, o nosso futuro pode ser 

embalado pelo ritmo da paz.
Se aprendemos a nos irar, podemos aprender a nos acalmar.
Se fomos ensinados a agredir, podemos também dar boas-vindas ao 

respeito e ao amor.

“O vinho não embriaga tanto ao homem como o primeiro movimento da ira, pois ele 
cega o entendimento sem deixar luz para a razão”. (Mateo Alemán)

Irados
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“Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês”. 
(Efésios 4.26)
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“O modo como começamos o dia determina o modo como o terminaremos”. 
(Woodrow Kroll)

A arte de começar o dia
Ao começar o dia, alguns ingredientes devem figurar na agenda 

dos nossos hábitos.
Para começar bem o dia, devemos dedicá-lo ao nosso Deus, 

que nos forneceu o cardápio dos 24 itens de hoje. De joelhos, 
sentados ou com as mãos levantadas, celebremos a renovação 
da maravilhosa bênção da vida. Se formos de cantar, cantemos 
enquanto vamos agindo. Talvez possamos escutar uma boa 
música. Se formos leitores matinais da Bíblia, devemos 
acrescentar um tempo de meditação diante do Autor de todas 
as coisas.

Tomar café é indispensável. Não importam nossos gostos 
dispostos sobre a mesa, precisamos nos alimentar. É mau hábito, a 
ser abandonado, sair de casa sem nada comer. Se o tempo é curto 
e não dá para tomar um bom café, temos que reorganizar tudo para 
fazer o que é bom.

Antes de começar a fazer as tarefas necessárias, devemos 
passar em revista, mesmo que apenas mentalmente, os 
compromissos do dia, porque cada um demanda planejamento, 
espera providências prévias e requer cuidados próprios, sendo 
essencial a tranquilidade.

Se o dia promete ser agitado, a manhã não tem que ser. Se, desde 
cedo, cultivamos hábitos saudáveis e vivemos boas atitudes, o dia 
terá um bom compasso para ser vivido.

Atitudes positivas pela manhã prenunciam os bons resultados 
que almejamos nas próximas horas.
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“Eu, porém, cantarei a tua força; pela manhã louvarei com alegria a tua 
misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia”. 
(Salmo 59.16)
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Quando a tragédia se torna nossa companheira, precisamos de 
uma boa teologia.

Que não nos exime de nossas responsabilidades, se as temos. Se 
não as temos, não permitamos que “amigos”, como os que teve Jó, 
nos empurrem para o abismo das culpas que não temos para fazer 
aumentar a nossa dor.

Que não admite a paganíssima ideia de que um mal nos sobrevém 
porque damos a Satanás o direito de nos atacar, por lhe termos dado 
alguma brecha através do nosso pecado. Uma pandemonização, 
segundo a qual tudo nos ocorre por obra do diabo, é tão nefasta 
quanto uma pandivinização, para a qual Deus sempre tem um 
propósito para a dor que sentimos.

Que é humilde e assume que não tem (e não tem que ter) respostas 
para tudo.

Que olha para Jesus, que rejeitou explicações fáceis, que sofreu 
como nós sofremos, que venceu a própria morte e que hoje ora por 
nós junto ao nosso Pai, que às vezes faz milagres e às vezes não faz 
sem que saibamos por que às vezes os faz e às vezes não os faz, 
embora nos diga que a sua graça, que é melhor que a própria vida, 
nos seja a bênção principal que nos concede.

Que canta que nada nos separa do amor de Deus.
Que escreve páginas e páginas de esperança, certa de que a nossa 

alegria será completa de modo absoluto quando a eternidade se 
tornar nosso único horizonte. 

“Há ainda um ponto de interrogação no sofrimento humano, mas sobre ele estampamos 
ousadamente outra marca – a cruz, símbolo do sofrimento divino”. (John Stott)

Uma boa teologia 
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“Quanto a mim, confio na tua graça; que o meu coração se alegre na tua salvação”. 
(Salmo 13.5)
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“É mais fácil sustentar uma opinião má, do que escolher uma boa”. 
(Matias Aires)  

Quando erramos
Uma virtude a desenvolver é a de voltar atrás quando erramos.
Natural e comum é saborear o efeito do nosso erro ou esperar que 

ninguém o note. Agindo assim, logo erraremos de novo, como se 
nada tivéssemos para aprender e mudar.

Sábio e santo é reconhecer que erramos, não porque nos seja 
conveniente, não para ficarmos melhores no conceito das pessoas, 
não para parecermos humildes, mas porque erramos e reconhecemos 
que erramos.

Tendo-nos precipitado, admitimos.
Tendo-nos empolgado e agido de modo equivocado, percebemos.
Tendo exagerado, notamos.
Tendo julgado mal, confessamos.
Tendo insultado, pedimos perdão.
Tendo escolhido errado, declaramos.
Quando reconhecemos que erramos, lembramos a nós mesmos 

que somos capazes de errar. Falhamos a toda hora. Avaliamos 
mal a todo instante. Desejamos o que não devemos muitas vezes. 
Dizemos o que não podemos frequentemente. Praticamos o que não 
é digno todos os dias.

Quando reconhecemos que erramos, damos o primeiro passo 
para não falharmos de novo no mesmo capítulo.

Quando admitimos que erramos, nós nos vemos face a face com 
a nossa imperfeição, o que nos ajuda a ser pessoas melhores.

Quando percebemos que erramos, criamos a oportunidade para 
reparar o dano que causamos.

Quando reconhecemos que erramos, abrimos uma porta para que 
a paz aconteça.
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“Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério”. 
(2Timóteo 4.11)
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Convivemos com pessoas cujas palavras simplesmente sepultam.
Podemos conviver com pessoas cujas palavras mais alegria e 

esperança catapultam.
Convivemos com pessoas cujas atitudes estão a serviço do pavor.
Podemos conviver com pessoas cujas atitudes nos instiguem a 

uma vida melhor.
Convivemos com pessoas que são especialistas em fazer tropeçar.
Podemos conviver com pessoas que sejam especialistas em nos 

fazer sonhar e realizar.
Convivemos com pessoas cujos gestos não são exemplos que se 

sigam.
Podemos conviver com pessoas cujas presenças ao nosso lado 

inspiram.
Palavras são espinhos, mas podem ser flores.
Atitudes podem gerar saúde ou provocar dores.
Amizades podem nos tornar melhores ou piores.
Exemplos podem ser próprios ou indignos de imitação.
Para que gere frutos bons, nosso jardim depende de boa seleção.
Felizes somos quando seguimos por uma galeria pintada por homens 

e mulheres, pais, professores, profissionais, amigos e mentores cujas 
vidas nos estimulam a no caminho bom continuar.

Felizes somos quando vivemos de um modo tal que nossos filhos, 
alunos, colegas e amigos podem em nós se espelhar.

“A palavra empolga, o exemplo ensina”. 
(Joseph Joubert)

Influenciadores

18

“Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que 
temos dado a vocês”. (Filipenses 3.17)
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“A dor é como uma dessas varetas de ferro que os escultores enfiam no meio do barro, 
ela sustém, é uma força!” (Honoré de Balzac)

Não desperdice seu sofrimento
Há momentos na vida que tudo parece conspirar contra nós.
Ao mesmo tempo, sofremos um revés no trabalho, recebemos o 

diagnóstico de uma doença, perdemos alguma pessoa querida e um 
vizinho nos escolhe para nos atazanar.

Então, dizemos que o mundo parece estar desabando sobre nós.
Pode ser.
Mas pode ser também que a nossa sensibilidade aumente a partir 

de um primeiro acontecimento desagradável.
Antes, uma pergunta: quem nos garante que uma coisa recebida 

como ruim seja mesmo ruim? Com a experiência de vida, 
aprendemos, por exemplo, que um desemprego pode também ser 
uma avenida para um novo e melhor começo.

Até uma doença pode ser um tempo para uma reflexão mais 
profunda sobre os rumos que nossa vida tem tomado.

Há acontecimentos que nós provocamos, embora não nos 
lembremos. Há acontecimentos que surgem sem que nada 
tenhamos feito em seu favor. Há acontecimentos que simplesmente 
acontecem. Não podemos mudá-los, mas podemos mudar a nossa 
atitude diante deles.

Acontecimentos desagradáveis esticam a corda da esperança até 
o seu limite. E é essa corda que nos leva a concordar com o apóstolo 
Paulo, para quem Deus é Aquele que terminará em nós aquilo que 
começou (Filipenses 1.6)

Não desperdice seu sofrimento. Não o deseje, mas, tendo vindo, 
use para ficar mais forte.
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“Senhor, tu tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas 
tomar em tuas mãos”. (Salmo 10.14)
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Como devemos orar a Deus quando uma pessoa querida está no 
hospital e o prognóstico dado é o pior possível?

Como devemos clamar a Deus quando somos prejudicados em 
nosso trabalho e, péssima e injustamente avaliados, estamos perto 
de perder o emprego?

Como devemos pedir a Deus quando a tristeza se torna nossa 
companheira diária e permanente e temos medo até de sair de casa?

Temos que procurar palavras bonitas?
Temos que ser sinceros. Jó foi sincero e disse coisas a Deus que 

não ousamos (Jó 30.20-23).
Jó reclama que Deus estava sendo indiferente à sua dor. Num 

crescendo de indignação, Jó declarou que Deus está sendo mais 
que indiferente: estava sendo cruel,  atacando-o quando devia 
defendê-lo.

Diante de palavras tão fortes, Deus não repreendeu a Jó por ser 
sincero, apenas o ensinou a pensar corretamente.

Deus mostra a Jó que o ouve, defende-o e se importa com ele.
Se estamos passando por momentos assim, podemos orar como Jó 

e também devemos esperar como Jó. Deus também nos responderá, 
Deus também nos protegerá, Deus também nos honrará.

Foi assim com Jó. Deus pode fazer assim conosco. Nele podemos 
confiar, mesmo nas horas em que Ele parece distante. Ele está 
sempre presente. Ele é sempre presente.

“A oração pode ser feita com palavras, em silêncio, em qualquer posição, em qualquer 
lugar, ela só não pode ser feita sem sinceridade no coração”. (Moisés Carneiro)

Sinceridade é o que conta
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“Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em 
verdade”. (Salmo 145.18)
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“Aprendei que todo adulador vive às custas de quem o escuta”. 
(Jean de La Fontaine)

Oração por proteção
Livra-nos, Senhor, dos oportunistas, aqueles que se aproximam, 

não porque gostem de nós, nem porque concordem conosco, mas 
porque lhes é conveniente oferecer-nos ideias e apoios em busca de 
prestígios para si mesmos.

Afasta-nos, Senhor, dos bajuladores, os que sempre concordam 
conosco, os que sempre nos elogiam, os que sempre nos defendem, 
não porque nos amem, mas porque querem ser convidados para a 
festa que – imaginam – vamos dar.

Protege-nos, Senhor, dos adesistas, sempre prontos a mudar de 
opinião para cantar no coro dos vencedores, para desfilar com a 
maioria, não porque mudaram de ideia, mas por contribuir para os 
seus interesses serem vistos em determinado lugar.

Aproxima-nos, Senhor, dos altruístas, que se juntam a nós porque 
comungam dos mesmos ideais elevados, nunca mesquinhos, sob os 
quais queremos viver.

Junta-nos, Senhor, aos sinceros, que nos dizem a verdade que 
constrói, mesmo que exagerem e até quando suas palavras nos 
magoam num primeiro momento, porque o que fazem visa o 
nosso bem.

Mostra-nos, Senhor, os íntegros, em quem podemos confiar 
desde as intenções, esses que não trocam de lado por um prato de 
lentilhas, mas são amigos que se assentam conosco à mesa mesmo 
quando os pratos estão vazios ou que navegam conosco mesmo 
quando os ventos não sopram favoravelmente.
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“Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. 
Sim, Senhor, tu nos guardarás; tu nos livrarás desta geração para sempre”. 
(Salmo 12.2 e 7)
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A Bíblia está cheia de informações e prescrições sobre o cuidado 
que devemos ter para com meio ambiente.

Nela aprendemos que toda criação é uma obra de Deus. 
Quando lemos a narrativa da criação, vemos Deus se envolvendo 
pessoalmente nesse trabalho. É por isto que o universo revela Deus. 
Suas “impressões digitais” estão por todos os lugares. A criação 
comunica a glória de Deus (Salmo 19.1).

Fica claro nas Escrituras Sagradas que é nossa responsabilidade 
cuidar da Terra. A instrução entregue à primeira família (“O 
Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar 
dele e cultivá-lo”– Gênesis 2.15) alcança a humanidade em todos 
os tempos.

A Terra, e tudo o que nela há, é propriedade de Deus. Ele cede 
esta Terra, e tudo o que nela há, ao ser humano por empréstimo 
(Salmo 24.1-2). Somos todos usuários, e não mais que usuários 
da Terra.

Assim, todo desrespeito à dignidade do solo e dos animais é 
pecado. É pecado descuidar da Terra.

É pecado desprezar os animais.
É pecado desrespeitar o ser humano, seja aquele que está diante 

de nós (no convívio humano), aquele que está à margem de nós (por 
alguma condição desumana) e aquele que ainda não nasceu (que 
não foi concebido para ser abortado).

A Terra precisa de nós.
Nós precisamos da Terra.

“A Terra ensina-nos mais acerca de nós próprios do que todos os livros. Porque ela nos 
resiste”. (Antoine de Saint-Exupéry)

A Terra precisa de nós

22

“A própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da 
glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e 
suporta angústias”. (Romanos 8.21-22)
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“Tenho todas as coisas e muito mais não porque eu tenha uma boa quantia de 
dinheiro no banco, não porque tenha habilidade e inteligência para ganhar meu pão, 
mas porque o Senhor é o meu pastor”. (Charles Haddon Spurgeon)

O maravilhoso Salmo 23
Quando lemos e nos inspiramos com o Salmo 23, estamos bem.
Estamos bem porque somos capazes de entender imagens que 

recordam tempos e lugares em que a figura de um pastor de ovelhas 
despertava confiança nas pessoas por sua dedicação absoluta aos 
seres sob o seu cuidado.

Estamos bem porque inteligentemente nos deixamos conduzir pelo 
maravilhoso pastor, mesmo quando tudo vai bem e aparentemente 
não precisamos de nada, mas livre e alegremente nos submetemos 
à sua direção.

Estamos bem porque somos capazes de confiar que, apesar de 
caminharmos no terrível vale da morte, seguimos seguros porque 
não estamos sozinhos, sabendo que as sombras não serão o nosso 
teto para sempre.

Estamos bem porque, na hora da festa, reconhecemos que 
ocupamos a cabeceira da mesa da honra porque o Senhor Deus ali 
nos colocou tão somente por sua bondade.

Estamos bem porque compreendemos que a nossa vida não 
termina aqui. Este é apenas o primeiro tempo, porque, quando vier 
o segundo, passado o intervalo, saborearemos o que é a eternidade, 
o tempo para o qual fomos feitos e que agora conhecemos em parte 
e desejamos experimentar em sua plenitude.

Estamos bem quando oramos os versos que o Salmo 23 nos traz.
Estamos bem quando temos a mesma confiança que o cantor do 

Salmo 23 tem.
Estamos bem quando esperamos o mesmo que o poeta do Salmo 

23 espera.

23

“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará”. (Salmo 23.1)
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Do alto dos seus seis anos, a menina se queixa:
— Mamãe, na escola, quando a caneta de alguém cai, eu me 

abaixo, pego e devolvo. Quando a minha cai, ninguém se interessa.
A mãe pergunta:
— E por que você ajuda as pessoas?
— Ah, mamãe, é porque é bom ajudar, mas estou ficando cansada.
Cedo já, a menina experimenta o que todos vivemos: ajudamos 

e as pessoas, às vezes, nos agradecem e, às vezes, não; temos 
necessidades e as pessoas, às vezes, se interessam por nós e, às 
vezes, não.

O modo como vivemos hoje depende grandemente destas reações 
colhidas ao longo da vida, gerando em nós atitudes suaves, fraternas 
e generosas ou duras, egoístas e indiferentes.

Então, no que depender de nós, ajudemos a menininha de seis 
anos a continuar solidária.

Não permitamos que a criança meiga que fomos um dia se 
embruteça.

Agradeçamos sempre. A ingratidão mostra a nossa face feia. 
A gratidão é bonita e, com o seu perfume, faz da vida um jardim 
cheio de flores. A ingratidão resseca as folhas. A gratidão verdeja 
as plantas.

Quando suprimos as necessidades dos outros, percebemos 
o valor que temos e nos alegramos. Quando somos supridos em 
nossas carências, descobrimos que somos amados e nos animamos.

As pessoas precisam de nós. Nós precisamos das pessoas.

“O modo mais seguro de fazer a vida agradável é fazê-la agradável aos demais”. 
(Albert Guinon)

Para que o jardim floresça

24

“E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não 
desanimarmos”. (Gálatas 6.9)
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“Uma fé firme é a melhor teologia; uma vida boa é a melhor filosofia; uma 
consciência limpa é a melhor lei; a honestidade é a melhor polícia e a moderação 
é a melhor física”. (James H. Aughey)

Para uma boa teologia 
Em todos os momentos, precisamos de uma boa teologia, que 

nos facilite a respiração e nos torne pessoas melhores.
Para desenvolvermos uma boa teologia, precisamos ler a Bíblia. 

Nela está o que Deus pensa. E o que Deus pensa é o que devemos 
pensar. Precisamos meditar no que a Bíblia diz e nela adentrar, para 
que more em nossas ações e reações, flexões e reflexões.

Nossa teologia se fortalecerá com a companhia de bons 
livros, cuja informação e argumentação conferiremos com a 
Bíblia, na qual continuamos sistematicamente pesquisando. 
Um bom livro não nos afasta da Palavra de Deus, mas nos faz 
voltar sempre a ela.

Lúcida será a nossa teologia se for adquirida e pensada junto com 
a oração, através da qual encontramos serenidade para continuar 
exercitando bem a nossa liberdade.

Uma boa teologia se faz com o tempo, sem a pressa preocupada 
em cravar logo um ponto final. 

A teologia não pode ter como fontes as miríades de mensagens 
curtas compartilhadas, com aparência de beleza e plena de 
superficialidade.

Uma boa teologia assiste a bons filmes, ouve lindas canções e 
se alegra com agradáveis encontros presenciais ou virtuais, mas 
coloca esses ensinos em notas de rodapé das páginas curtidas com 
o suor do esforço e com o sangue do sofrimento, sempre em busca 
da perseverante profundidade.

25

“Deus mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da 
glória de Deus na face de Jesus Cristo”. (2Coríntios 4.6)
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Chamam-nas, para as diminuir, de pessoas de um livro só.
Consideram-nas arcaicas por prestarem atenção num livro tão 

antigo.
Classificam-nas de estreitas por se conduzirem pelo que lhes 

dizem um único livro.
Preferem as ondas de pensamento, que vêm e vão.
Escolhem as incertezas como suas verdades.
Assumem que sempre sabem o que lhes é melhor.
Não, não são pessoas de um só livro, mas pessoas que leem todos os 

outros, mas ponderam seus conteúdos à luz apenas de um.
Não são arcaicas, porque não conservam as normas, que mudam, 

mas os princípios, que são e devem ser permanentes.
Não são rígidas, mas generosas ao acolherem os que pensam 

diferente, dando-lhes até tribuna.
Gostam de viver, mas consideram as consequências dos seus 

atos, que não serão praticados apenas em função de sua utilidade e 
de seu prazer.

Entendem que podem ter dúvidas, mas suas decisões necessitam 
de certezas.

Reconhecem que seus desejos e suas ideias são ao mesmo tempo 
belos e corruptos, mas almejam a beleza e a correção, sem separar 
estética de ética.

Recebem como um presente a revelação de Deus, tornada objetiva 
para leitura e interpretação na Bíblia.

Abraçam a Palavra cristalina de Deus como um tesouro querido 
e inesgotável, a fonte maior de sua inspiração para a bondade e 
orientação para o amor.

“A Bíblia cresce mais em beleza à medida que crescemos em nossa compreensão dela”. 
(Johann Wolfgang von Goethe)

O privilégio

26

“Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos”. 
(Salmo 119.45)

JJornada de Leitura da Bíblia:  Jó 42



ABR

“Um Substituto apareceu no espaço e no tempo, nomeado pelo próprio Deus, para 
suportar o fardo e o peso das nossas transgressões, fazer expiação por nossa culpa e 
propiciar a ira de Deus em nosso favor. Este é o evangelho”. (R.C. Sproul)

O apaixonante Evangelho de Jesus
O Evangelho de Jesus Cristo é apaixonante por sua simplicidade: 

somos todos pecadores e Jesus morreu em nossos lugares para nos 
libertar definitivamente do poder do pecado.

Tão amoroso é Deus que, por mais graves que sejam ou tenham 
sido os nossos erros, ficamos livres do poder do pecado sobre nós 
(Isaías 1.18).

O Evangelho de Jesus Cristo é apaixonante por seu sentido de 
liberdade: nele não há lugar para o medo, nem de Satanás, que já 
está dominado, e nem de Deus, que é o amor em pessoa.

Tão corajoso é o Deus do Evangelho que nos dá a possibilidade 
de receber ou rejeitar o seu amor (Isaías 1.20).

O Evangelho de Jesus Cristo é apaixonante pelo bem que faz 
à autoestima, ao nos dizer quem somos: nós somos filhos feitos à 
imagem e semelhança de Deus e nem força, natural ou sobrenatural, 
pode nos roubar esta identidade.

Tão magnífico é o Deus do Evangelho que Ele preparou o melhor 
para nós e espera que o queiramos (Isaías 1.19).

O Evangelho de Jesus Cristo é apaixonante por ser a maior 
expressão da graça de Deus: ele não nos é dado por nossos méritos 
como uma recompensa por nossa justiça, mas como presente 
entregue a nós gratuitamente, se o desejamos.

Tão generoso é Deus que o seu convite continua diante de nós, 
esperando que o aceitemos (Isaías 1.18).
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“Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como 
a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã”. 
(Isaías 1.18)
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Um assaltante, por exemplo, pode nos levar o carro, mas não 
pode levar o que sabemos. Nosso conhecimento é um patrimônio 
para sempre.

Pode ser também que a morte nos leve nosso pai e/ou nossa mãe, 
mas o desaparecimento dele(s) não nos leva a escolaridade que eles 
nos deram.

Pode ser ainda que o mercado profissional não valorize o que 
sabemos, mas esta injustiça não tira de nossa mente o que colocamos 
lá por horas, dias e anos de estudo afincado.

Nosso conhecimento é o nosso patrimônio.
Nós somos o que sabemos.
Nós valemos o que conhecemos.
Tornou-se uma percepção comum, diante dos enriquecimentos de 

pessoas que nunca avançaram no campo da instrução, que estudar 
não vale a pena. O fato de ser comum esta percepção não a torna 
verdadeira.

Quando estudamos, melhoramos nossa percepção do mundo.
Quando estudamos, melhoramos nossa posição no mundo.
Quando estudamos, percebemos melhor nossas oportunidades no 

mundo.
Quando estudamos, capacitamo-nos para preencher melhor as 

oportunidades no mundo.
As exceções são apenas exceções.
Uma pessoa bem preparada e que não consegue uma boa posição 

é uma destas exceções. Momentâneas exceções – acrescentemos.
Ninguém nos tira o que aprendemos.
A educação é o nosso verdadeiro tesouro.

“Educação ninguém nos rouba”. 
(Tercio Gomes Cunha)

Um patrimônio para sempre

28

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho 
ordenado a vocês”. (Mateus 28.19-20a)
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“Um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em 
que lutaste”. (Sigmund Freud)

Adoecer e tratar
Adoecer é uma forma de perder. E não gostamos.
Porque o acesso à saúde lamentavelmente não é universal como 

deveria, alguns de nós temos a oportunidade de nos tratar.
Para ser bem-sucedido, o tratamento precisa que desejemos a 

cura e nos submetamos aos cuidados requeridos, mesmo que doam.
Uma psicoterapia pode gerar lágrimas, ao desenterrar sentimentos 

que imaginávamos superados ou inexistentes. Demanda persistência.
Uma fisioterapia pode literalmente doer, até que nossos músculos 

e ossos se reequilibrem. Demanda disciplina.
Uma farmacoterapia pode prejudicar órgãos saudáveis para sarar 

o que está enfermo e provocar dores temporariamente lancinantes 
antes de alcançar o resultado esperado. Demanda paciência.

Uma cirurgia pode necessitar de uma cuidadosa preparação e 
exigir uma demorada e sofrida recuperação até a vida se normalizar. 
Demanda esperança.

Diante dos recursos que Deus nos põe para que vivamos, podemos 
adiar as imprescindíveis decisões e relaxar nos procedimentos 
indispensáveis.

Podemos até desejar que Ele dispense os recursos que nos propõe 
e nos cure sem nossa participação. O milagre pode vir, mas é decisão 
soberana dele, que só conhecemos depois.

Estando doentes devemos orar e nos submeter ao privilégio do 
tratamento. Este é o plano de Deus para nós.

29

“Peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como 
vai bem a sua alma”. (3João 1.2)
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Em todos os tempos, sempre há tentações para se alcançar o sucesso 
fora do trabalho. As pessoas gostam de pensar em “golpes” de sorte, 
em fortunas inesperadas ou em bilhetes premiados.

Há ainda a sedução da fama bem remunerada, através das 
passarelas, das telas ou das esferas (no futebol), como se também 
nestes campos, o talento graciosamente recebido e o esforço 
sistematicamente empreendido não fossem o solo sob o qual 
invariavelmente todos pisam.

Muitos meninos e meninas deixam suas escolas, por crerem 
que vão vencer como modelos, atores ou jogadores de futebol, 
esquecidos ainda que, em geral, o sucesso real nessas carreiras 
advém de muito trabalho, muita espera e muitos sacrifícios e 
que os estudos são indispensáveis durante a carreira, mesmo que 
bem-sucedida, e depois dela. Em muitas comunidades e escolas, 
professores e líderes vão ao desespero diante da imensa dificuldade 
de fazer valer o valor do estudo nas mentes dessas crianças e até 
nas dos seus pais.

A exceção, em que alguns vencem sem estudar mas nunca sem se 
esforçar, vende ilusões definitivas.

Pode ser que o nosso conhecimento, obtido pelo estudo, ou o 
nosso trabalho, mesmo que sério, não sejam bem recompensados. 
Esta realidade deve provocar em nós, não o desejo se seguir por 
atalhos, mas o desejo de estudar e trabalhar ainda mais.

Pode haver fama, que não é uma boa recompensa por ter a 
espessura da neblina. A boa recompensa vem do prazer do trabalho 
dedicado e que permanece.

Sem suor, não há sucesso.

“Ninguém jamais afundou em seu próprio suor”. 
(Ann Landers)

Suor e sucesso
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“Jesus lhes disse: — Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também”. (João 5.17)
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4 de maio
O sentido do nosso olhar (Isaias 17)

Encontro: Qual foi a última vez que você se sentiu ajudado por alguém?

Exaltação:
Ler o Salmo 138 e dividir em trios para que compartilhem as bênçãos 
da semana. Façam orações de gratidão. 

Perguntas : 1 Onde buscamos socorro na hora da dificuldade?

2 De que modo podemos receber ajuda quando nos sentirmos inseguros?

3
Que olhar temos para os diferentes profissionais: médicos, psicólogos, 
dentistas, pastor?

4
De que modo Deus pode nos ajudar em relação aos pedidos que Lhe 
fazemos?

Evangelismo:
Peça que cada um cite o nome da pessoa pela qual está orando. 
Orem uns pelos outros. 

11 de maio
O evangelho integral (Isaias 35.15)

Encontro:
Defina sua semana por uma estação do ano: primavera, verão, outono, 
inverno. Justifique sua resposta.

Exaltação:
Leiam o Salmo 139 e pergunte quais sentimentos experimentamos 
lendo este Salmo. Orem agradecendo por Deus nos amar. 

Perguntas : 1 O que você entende por “evangélico”?

2 O que NÃO é ser evangélico?

3 Cite algumas atitudes inerentes à vida de um evangélico. Discutam juntos. 

Evangelismo:
Oportunize pedidos de oração. Ore e ministre a cada pedido. Incentive seu 
grupo a convidar amigos.

18 de maio
O Messias, segundo Isaias (Isaias 53.6)

Encontro: O que já fizeram de muito especial para você?

Exaltação:
Leiam o Salmo 122.1-19 e peça que relatem o que se refere a Jesus 
no texto lido.

Perguntas : 1 Para você, quem é o Messias?

2

“Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado 
por causadas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava 
sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados”. O que este versículo 
diz a você?

3 Qual tem sido a sua experiência com o Messias?

Evangelismo:
Orem juntos para que Deus nos capacite a falar sobre o Messias, aos 
que nos cercam. 
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25 de maio
Quem pode sonhar (Joel 2.28b)

Encontro: Qual o seu sonho ainda por realizar?

Exaltação:
Leiam o Salmo 37.1-7. Divida em duplas e orem pelos nossos sonhos, e 
agradeçam por Deus sempre está conosco. 

Perguntas : 1 A quem é dado o direito de sonhar?

2 Quantos anos tinha Noé quando começou a construir a arca salvadora? 

3 O que realmente deve importar para quem sonha?

4
Comente a seguinte afirmação: “Não se mede uma pessoa por seus 
músculos, joelhos ou braço. Uma pessoa se mede pelos quilos de 
esperança que mantém no seu regaço”.

Evangelismo:
Pergunte quais os sonhos do PG?  Orem para que o PG possa se 
multiplicar.
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“Não posso imaginar que uma vida sem trabalho seja capaz de trazer qualquer 
espécie de conforto. A imaginação criadora e o trabalho, para mim, andam de mãos 
dadas”. (Sigmund Freud)

Valorizemos o trabalho
O preguiçoso tem suas razões. Do alto de sua inércia, parece 

pensar: “As coisas vão me acontecer, não importa o que eu faça. 
O sucesso sai da sorte. Não há pessoas que vencem sem trabalhar? 
Por que eu vou me esforçar?”

Assim, por exemplo, há pessoas saudáveis e em tempo de 
atividade que conseguem passar o dia inteiro sem fazer nada que 
implique em esforço. No máximo, passam as horas diante da 
televisão ou de um celular, que manejam sem sair do sofá.

O preguiçoso não toma iniciativa, que pode até dar errado, mas 
nunca dará certo se não for ousada.

O preguiçoso não constrói oportunidades, porque lhe falta 
interesse em criá-las.

Parece que o senso estético do preguiçoso lhe dá um certo 
desprezo pelo próprio suor.

Desde cedo, precisamos valorizar o trabalho.
Precisamos ensinar às crianças que trabalhar é bom. Elas 

precisam saber que, só muito excepcionalmente, o que temos não 
vem do esforço de nossas mãos.

Precisamos desejar e agir para que haja sempre um posto de 
trabalho para todos os que podem exercer uma atividade.

Precisamos acreditar que o trabalho nos faz bem. Nunca devemos 
reclamar por trabalhar.

Precisamos exaltar o valor do trabalho como o esforço que nos 
torna dignos e dá sentido a tudo o que fazemos.

01

“Vá ter com a formiga, ó preguiçoso! Observe os caminhos dela e seja sábio”. 
(Provérbios 6.6)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Isaías 14



MAI

Quando o desalento se torna o horizonte único que se manifesta.
Olhe para uma grávida quando seu ventre a alegria atesta.
Uma grávida nos diz que tem esperança e por isso gesta.
Ela guarda um corpo que corre para o futuro, certo de que há futuro.
Ela porta o próprio presente, como se desfraldasse a bandeira 

da ternura.
Olhe como olha para o seu bebê que ela ainda não vê, mas já lhe 

faz festa.
Enquanto todos esperam que a criança nasça, ela o vê como uma pessoa, 
Já diz seu nome, já lhe interpreta o sentimento, já o abençoa.
No trabalho, faz e acontece, mas o bebê está em primeiro lugar.
Na rua, seus passos são firmes e absolutamente cuidadosos.
Na igreja, seu corpo pende-se meiga para o marido, pai de 

olhos afetuosos.
Pela vida segue feliz porque seu companheirismo encontra o par.
Não importam as notícias da guerra, longe ou perto. A paz 

está garantida.
Não importam os recursos que podem ser escassos. O que ela 

possuir será repartido.
Não importa que o mundo esteja perdido: o seu bebê será 

diferente, ela acredita.
Aguarda a hora em que vai sofrer e chorar quando o planejado 

parto tiver chegado.
Ela espera pelas noites em que não vai dormir, antes que o bebê 

tenha o calendário regulado.
Ela deseja o momento de o amamentar com a seiva do seu próprio 

ser compartilhado.

“Um bebê é alguém que você carrega dentro de você por nove meses, no colo por três anos 
e em seu coração até morrer”. (Mary Mason)

As grávidas nos fazem felizes
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“A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora; mas, 
depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido 
alguém ao mundo”. (João 16.21)
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“Perdoamos na medida em que amamos”. 
(François La Rochefoucauld)

Para termos o rosto de Deus
Pode alguém pedir perdão a Deus e obter esse perdão, se não 

perdoa ao seu próximo?
Se a resposta é “sim”, podemos dizer, então, que o perdão de 

Deus é sempre pactual (ou bilateral), dependendo de que as partes 
envolvidas cumpram o que lhes cabe na aliança?

Podemos dizer, no extremo oposto, que não pode perdoar a quem 
não perdoa?

Soberano, Deus pode perdoar àqueles que não perdoam, salvar 
aqueles que não exercem misericórdia, abençoar os que não se 
importam com os outros. Ele não pode ser limitado. Sua expectativa, 
no entanto, é que perdoemos.

Jesus nos ensina que devemos fazer aos outros o que gostaríamos 
que eles nos fizessem (Mateus 7.12). Este princípio deve governar 
todos os nossos relacionamentos. Quando falhamos – e nós também 
falhamos! – não queremos ser perdoados? Façamos o mesmo: 
perdoemos.

Nosso alvo deve ser sempre perdoar, tantas vezes quanto os 
outros precisarem.

Quando perdoamos, nós nos parecemos belamente com Deus. 
Quando não perdoamos, tomamos a forma do rosto duro, amargo 
de Satanás; tudo o que ele faz no mundo é fruto de seu ódio contra 
Deus e contra nós.

Tudo o que nós fazemos no mundo deve refletir o extraordinário 
amor de Deus para conosco, ao qual agradecemos e procuramos 
corresponder.
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“E, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para 
que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês”. (Marcos 11.25)
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Onde buscamos socorro na hora da dificuldade?
Quando ficamos doentes, buscamos um médico.
Quando estamos confusos, procuramos um terapeuta.
Quando precisamos de conselho, agendamos com um pastor.
Quando nos tornamos inseguros, procuramos alguém que nos ama.
Agimos corretamente quando fazemos assim, certos de que 

sozinhos não conseguimos intervir adequadamente para alterar o 
curso de nossas próprias vidas. 

Contudo, não podemos depositar nossa confiança apenas 
nessas pessoas.

Para que elas nos ajudem, precisam ser orientadas e capacitadas. 
Essas pessoas também têm suas fragilidades, naturais a todos nós, e 
mesmo suas incompetências, para nos conduzir. Deus, no entanto, 
pode fortalecê-las e capacitá-las para que nos ajudem.

E nós, ao procurar por elas, devemos orar ao nosso Deus para 
que nos dê a coragem de prosseguir em nosso tratamento e, ao 
mesmo tempo, dê a essas pessoas a capacitação que precisam para 
nos socorrer.

O médico precisa do Médico dos médicos para clinicar com 
perícia. O terapeuta precisa do Maravilhoso Conselheiro para 
curar com discernimento. O pastor precisa do Bom Pastor para 
orientar com sabedoria. Nossos familiares ou amigos precisam 
do Espírito Santo para falarem e fazerem o que constrói, não o 
que destrói.

“Ore e deixe Deus se preocupar”. 
(Martim Luther)

O sentido do nosso olhar
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“Naquele dia, as pessoas olharão para o seu Criador, e os seus olhos estarão voltados 
para o Santo de Israel”. (Isaías 17.7)
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“Não são as crises que mudam o mundo e sim nossa reação a elas”. 
(Zygmunt Bauman)

Ações e reações
Viver é agir. Agir pode ser reagir.
Na verdade, nossa ação é uma espécie de reação.
As emoções, portanto, são presentes em nossas vidas.
Bem faremos se reconhecermos esta realidade.
Acontece que, por vezes, nossas emoções parecem fora de controle.
Choramos quando normalmente não choraríamos.
Sentimo-nos rejeitados com palavras que não nos 

miraram premeditadamente.
As palpitações aceleram e só depois percebemos.
Quando a situação estiver fora de controle, deveremos buscar, sem 

nenhum preconceito, uma ajuda profissional. Médicos e psicólogos 
são pessoas que Deus usa para nos trazer a saúde de volta. Ezequias 
orou e Deus lhe mandou um profeta... com remédio nas mãos (Isaías 
38). Os fortes procuram ajuda. Os fracos continuarão fracos por não 
deixarem que Deus os fortaleça.

Nos casos menos dramáticos, devemos iniciar um diálogo com 
as nossas emoções. 

A partir de uma boa compreensão sobre quem somos, podemos 
agir de modo a controlarmos as emoções negativas e a fazer que 
imperem as emoções positivas.

Devemos desejar viver de um modo que as valorize, mas sem 
lhes dar todo o poder.

Precisamos pedir a Deus sabedoria (Tiago 1.5) e coragem para as 
mudanças que precisam ocorrer, bem como perseverança porque a 
viagem deverá ser longa.
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“O que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender 
uma discussão”. (Provérbios 26.21) 
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Toda vez que despertamos depois de uma noite de sono, a vida 
começa de novo.

Para uns, a vida é um fardo pesado a ser carregado.
Para outros, sua existência é alegria que faz seus olhos brilharem.
Muitos fatores formam a base do pessimismo que torna amargo 

tudo o que tocamos.
O mesmo se pode dizer com relação ao otimismo que adoça as 

horas do dia.
Passar a vida arrastando os pesados pés torna mais lenta a caminhada.
Os otimistas podem bater de cara numa parede feia, mas é um 

risco que vale a pena.
“Eu prefiro ser realista”, dirá alguém. Ocorre que o realismo não 

é neutro e penderá para o pessimismo ou para o otimismo.
Respeitada a escolha de cada um, é bom pensarmos no dia que chega depois 

do descanso e surge, como uma oportunidade de reinventar a nossa vida.
É bom começar o dia avaliando as realizações e frustrações de 

ontem para fazer melhor hoje.
É bom assumir o compromisso que há uma vida a ser escrita e 

isso se faz a cada dia.
O otimismo nos ajuda nesta tarefa.
O pessimismo seca na fonte toda a possibilidade de a água irrigar 

o jardim.
O pessimista vê o futuro como pior que hoje.
O otimista põe os pés na rua para construir o futuro com que sonha.
O pessimista espera que a vida o conduza.
O otimista escolhe por onde vai, certo de que chegará.

“É a atitude esperançosa, flutuante e alegre de espírito que vence. O otimismo é um 
construtor de sucesso; o pessimismo, um assassino de realização”. (Orison Swett Marden)

No caminho do sucesso
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“Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa”. 
(Hebreus 10.35)
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“Os casais que funcionam bem são os que se complementam nas diferenças. Não 
os que têm feitios iguais, mas os que têm feitios que encaixam. Não os que têm os 
mesmos interesses, mas os que têm interesses que se completam”. 
(José António Saraiva)

Vivam as diferenças!
Muitas vezes, os casais em conflito se acham incompatíveis por 

causa das diferenças. 
E por se acharam incompatíveis, separam-se.
Longe da desistência, outro deve ser o caminho.
A incompatibilidade de gênios no casamento não passa de um 

mito, mentira gritada como verdadeira, mentira poderosa que 
justifica e explica separações.

Antes de acreditar no mito, o que cada um deve fazer é reconhecer 
as diferenças entre si. Maridos e mulheres são natural, cultural, 
espiritual e emocionalmente diferentes. Nossos corpos são diferentes. 
Nossas histórias são diferentes. Nossos corações são diferentes.

O que cada um deve fazer é também agradecer a Deus por 
nos ter unido, assim tão diferentes, num mosaico de pedras que 
se encaixam. 

O que cada um deve fazer é atribuir um grande valor a essas 
diferenças, em lugar de as considerar ruins. Devemos nossas 
vitórias na educação dos filhos e na formação de nosso patrimônio, 
a nossas diferenças.

O que cada um deve fazer é cultivar as singularidades, criando 
espaço para que as diferenças permaneçam, longe do desejo de 
controlar ou modificar o outro, como se um fosse melhor do que 
o outro.

Não somos superiores ou inferiores. Somos diferentes.
São as nossas diferenças que nos completam.
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“Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma 
só carne”. (Gênesis 2.24)
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Quando as coisas estão difíceis (por causa de uma doença, de 
uma separação, de uma dívida ou de um conflito, por exemplo), de 
que precisamos?

Precisamos de um pouco de silêncio, silêncio que nos permita nos 
distanciar da bagunça em que nossa vida mergulhou, para que possamos 
fazer um autorretrato verdadeiro, mesmo que duro.

Precisamos de um pouco de ousadia para aceitar o que 
precisamos aceitar e rejeitar o que precisamos rejeitar, uma 
tarefa que exige lucidez num momento em que a nossa razão 
não é plena.

Precisamos procurar um rosto para qual olhar, um rosto que 
se estenda em ombros, braços, ouvidos e lábios, ombros sobre 
os quais chorar; braços que nos possam conduzir; ouvidos 
diante dos quais possamos ficar nus; lábios que nos ofereçam 
uma orientação.

Precisamos abrir um livro que nos faça ir além; um livro que 
nos ajude a escapar, mesmo que por um tempo estratégico, da 
contaminação que o nosso problema dissemina; um livro que nos 
conte histórias de outros que estiveram e saíram do labirinto; um 
livro que nos mostre a insuficiência do otimismo superficial ou do 
pessimismo profundo.

Precisamos olhar para o Deus em quem cremos, mirando 
em Jesus Cristo que, ao sofrer o que sofreu, emocional e 
fisicamente, completamente nos revelou o quanto Deus se 
importa conosco.

“A vida é 10% o que acontece a você e 90% como você reage a isso”. 
(Charles Swindoll)

Silêncio e ousadia
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“Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo”.
 (João 4.4b)
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“Como a mãe orgulhosa que vibra ao receber de seu filho um buquê de dentes-de-
leão murcho, assim Deus celebra nossas débeis expressões de gratidão”. 
(Brennan Manning)

O amor inesgotável 
Não podemos entender a graça de Deus, mas podemos compará-

la ao amor de mãe.
O modo terno como trata seu bebê ainda no ventre é uma 

demonstração de como Deus nos ama. O modo aliviado como 
recebe a chegada do seu filho no fim do dia ou da viagem é uma 
ilustração de como Deus almeja o nosso bem. O modo vibrante 
como vê a vitória do seu filho quando faz um gol espelha a alegria 
de Deus com os nossos triunfos. O modo preocupado como 
acompanha, ao lado do leito, a recuperação do seu filho enfermo 
retrata a misericórdia de Deus diante dos nossos sofrimentos.

Amor de mãe é graça quando acorda cedo para despertar seu filho 
e o toma pela mão até a escola. É graça quando sorri à margem do 
campo, do tatame ou da sala com os movimentos da sua criança. É 
graça quando ensina seu filho a se alimentar. É graça quando exige.

Bendito é o filho que tem tatuado no coração o amor de sua mãe 
antes mesmo de ter nascido.

Amor de mãe é o sentimento humano que mais se aproxima da 
maravilhosa graça divina, da qual é reflexo, imitação e ilustração, 
mas com a qual não se confunde.

Mãe adoece. Mãe se cansa. Mãe erra. Mãe pode preferir 
outros amores.

Deus é eterno e sua graça não se esgota.
Deus não se cansa e não dorme.
Deus não falha.
Deus nos ama incondicionalmente, quando acertamos e 

quando erramos.
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“Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos 
confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga?” (Isaías 40.28a)
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Obrigado, mamãe,
pelos telefonemas que deu ou mensagens passou para saber como 

iam as coisas, apenas para saber ou talvez por pressentir
pelas vezes em que calou, quando queria falar, e falou, quando 

queria ouvir
pelas manhãs e tardes que ficou em casa preparando a comida 

para eu me divertir
pelos dias todos em que chorou por mim, quando as coisas 

pareciam dar errado para mim
pelas noites que esperou por mim (e foram tantas, tantas vezes) 

mesmo que eu demorasse a surgir

porque você não me reteve no seu ventre, onde minha história 
terminaria 

porque você me mandou atravessar sozinho a rua, pedindo-me 
cuidado na travessia

porque você não me deixou sozinho no quarto do hospital, 
quando precisei ficar lá

porque você deixou que eu comesse toda a porção do prato, que 
também era o que você preferia

porque você complementou a disciplina oferecida pelo papai 
com outra forma de reprovar o que eu fazia

porque você me defendeu, mesmo quando eu não merecia 
nenhuma boa palavra

porque você sempre acreditou, mesmo quando nem eu mesmo 
acreditava

Só quero lhe dizer agora, na sua memória ou no seu ouvido:
“Mamãe, eu sou o que sou, graças ao seu amor para comigo”.

“À medida que os filhos crescem, a mãe deve diminuir de tamanho. Mas a tendência da 
gente é continuar a ser enorme”. (Clarice Lispector)

Mãe, uma homenagem
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“Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada; seu marido a louva”. 
(Provérbios 31.28) 
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“Missão é movimento em direção a pessoas que muitos não querem por perto. Jesus 
estava frequentemente acompanhado de gente assim. Eram mulheres, crianças, 
viúvas, endemoninhados, mendigos, pobres, famintos, oprimidos e doentes – leprosos, 
paralíticos, cegos, coxos etc”. (Phelipe Reis)

Evangelho integral
Evangélico é quem crê nos Evangelhos como a narrativa clara 

dos atos e ensinos de Jesus.
Evangélico é quem segue os Evangelhos porque eles narram o 

que Jesus espera de todos os seres humanos.
Evangélico não é quem canta músicas evangélicas, quem lê a 

Bíblia regularmente, quem participa de cultos frequentemente, 
quem ora com fé a Deus.

Evangélico não é quem crê uma coisa e pratica outra.
A prática requerida do evangélico é bem clara.
Ele canta músicas para louvar a Deus e está compromissado com 

as causas da justiça, na teoria e na prática.
Ele ora a Deus para ser bem-sucedido nos negócios e rejeita qualquer 

dinheiro que seja ganho mediante a opressão dos pobres.
Ele lê a Bíblia sistematicamente e não se corrompe e não 

corrompe, mesmo que, à sua volta, seja o que vê.
Ele reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida e não aceita 

como naturais a violência e a maldade. Antes, luta para que haja paz 
e bondade no mundo.

Evangélico é quem sabe que a sua pátria definitiva não é esta e 
aguarda o céu.

Evangélico é quem confia que o pão de cada dia lhe será dado e 
por ele pede.

Evangélico é quem espera que, na hora da sede, sempre terá que 
beber, posto diante dele pelo Senhor de todas as fontes.
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“Aquele que anda em justiça e fala o que é reto; que despreza o ganho de opressão;
que, com um gesto de mãos, recusa aceitar suborno; que tapa os ouvidos, para não 
ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos, para não ver o mal. Este habitará nas 
alturas”. (Isaías 33.15)
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Vivemos num mundo em que a justiça é um oásis ou, pior, uma 
miragem no deserto. Este retrato não temos como negar.

Os poderosos têm e usam todas as armas para expandir seus 
domínios e matarão para preservar seus privilégios. Seu sucesso 
não nos deve desanimar.

Os eleitores da perversidade imaginam que o seu jeito de 
viver é o melhor, como se a força empregada, a glória comprada 
e a abundância estampada fossem para sempre. Seu estilo não 
devemos invejar.

Precisamos, então, saber que os prepotentes murcharão como a 
grama do jardim, sem deixar vestígio, como fumaça que se levanta 
num palco. Sua própria espada os irá exterminar.

É o futuro dos que buscam fazer o que é certo e bom que 
devemos observar.

Nossa tarefa é confiar no Deus das nossas vidas.
É na sabedoria que Ele nos ensina que devemos nos firmar.
Nossa decisão deve ser: percorrer todo o nosso caminho seguros 

da presença inspiradora e protetora do Pai Celeste.
Nosso coração foi feito para absorver as promessas divinas para 

não vacilar.
Não importa o quanto temos, se nos foi dado por Deus, que nos 

atende em todas as nossas carências.
Esperando nele, teremos a alegria de receber e de compassivamente 

compartilhar.
A paz que experimentamos na confiança em Deus não se desfaz.
É sábio saber que o Senhor Deus agirá e nele descansar.

“Em tuas tarefas, faça o melhor. O resto deixa com o Senhor”. 
(David O. McKay)

A sabedoria do Salmo 37
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“Espere no Senhor e ande nos seus caminhos; ele o exaltará”. (Salmo 37.34a)
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“Quando os joelhos se dobram, o Rei entra. Nossa vida inteira se desfaz em ruínas 
quando vivemos como se não tivéssemos joelhos!” (Calvin Miller)

Dobrando os joelhos
A Bíblia está cheia de promessas para nós.
O problema que, por vezes, nós as lemos tão apressadamente que 

acabamos lendo o que ele não prometeu.
Ele nunca prometeu que não enfrentaríamos adversidades, mas 

que estaria conosco nelas (Salmo 91.5). Mesmo quando o anjo se 
acampa (Salmo 34.7) ao nosso redor, não é necessariamente para 
nos impedir o golpe, mas para amaciar a queda.

Por isto, precisamos crescer rumo a uma compreensão madura 
acerca do que Deus nos promete.

Neste sentido, o Salmo 138 nos ajuda. Com ele muito aprendemos.
Deus responde, quando oramos a Ele. O poeta bíblico tinha esta 

certeza que também podemos ter.
Deus nos dá força e coragem. Uma vida tranquila e superprotegida 

não precisa de força e coragem. Precisamos de força e coragem 
quando estamos fracos e quando os perigos nos rondam.

Deus ouve as orações das pessoas humildes, que são aquelas 
que se ajoelham. Ajoelhar-se é um símbolo visível da humildade. 
Na verdade, só os humildes oram. Os arrogantes confiam em si 
mesmos.

Deus nos preserva a vida, cercando-nos com os seus cuidados 
para nos livrar das adversidades. Ele nunca nos desampara.

Deus cria condições para que refaçamos nossas vidas depois das 
angústias e das dores pelas quais passamos.

Há uma parte que nos cabe e é confiar em Deus e fazer aquilo que 
nos pede para fazer.
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“Se ando em meio à angústia, Senhor, tu me refazes a vida”. (Salmo 138.7a)
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Sempre há coisas novas a serem descobertas.
Descobrir é um dos segredos da longevidade. Descobrir é um dos 

segredos da felicidade, mesmo que seja curta a vida.
Quando descobrimos coisas novas, nosso cérebro ri.
É largo o território que os nossos sentidos podem percorrer em 

busca de coisas novas.
Pode ser uma terra a ser desbravada ou simplesmente apreciada. 

Há sempre paisagens carentes de nossa paixão.
Pode ser uma viagem que façamos.
Pode ser um filme que nos faça desejar mudar o mundo.
Pode ser um livro com o qual viajamos como que em pé sobre 

um tapete voador.
Este tapete voador nos leva a Abraão, que viveu há quatro 

milênios e que descobriu o amor de Deus.
Também mudamos, seja de bairro, de cidade, de estado e de 

país. Algumas mudanças transformaram as nossas vidas. Em certo 
sentido, sempre precisaremos mudar. 

Mudar é descobrir lugares novos.
Ao descobrir a terra para onde Deus lhe mandara, Abraão entrou 

para a história. 
Se ficasse em Ur, não saberíamos dele. Abraão deixou Ur porque 

compreendeu que Deus, sobre quem pouco sabia, tinha um projeto 
para ele e decidiu conhecer e integrar este projeto.

Começava ali um relacionamento que foi se estreitando ao 
longo da vida de Abraão, com descobertas após descobertas, na 
alegria de crer.

“Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser conhecida”. 
(Carl Sagan)

A beleza das descobertas
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“Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia 
receber como herança; e partiu sem saber para onde ia”. (Hebreus 11.8)
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“A maior arma contra o estresse é nossa habilidade de escolher um pensamento ao 
invés de outro”. (William James)

Rotinas contra o estresse
Somos capazes de suportar pressões, que podem vir de rotinas 

pesadas, de tarefas excessivas, de metas elevadas, de riscos 
constantes, de exigências tensas.

Como somos músculos e sentimentos, podemos explodir e soltar 
cotoveladas ou podemos implodir e precisar de remédio.

Não podemos determinar que as pressões não venham, mas 
podemos evitar que nos adoeçam.

Então, resolvemos que não aceitaremos todas as pressões, exceto 
as necessárias.

Vamos refletir para ver que pesos conseguimos suportar e 
não carregaremos mais do que podemos. Se tivermos que fazer 
menos, faremos menos. Se tivermos que ganhar menos dinheiro, 
ganharemos menos.

Como somos imperfeitos, não vamos nos comparar com outras 
pessoas igualmente imperfeitas, embora não pareçam. Não temos 
que agradar a todos os que nos cercam, mas faremos com capricho 
o que fazemos.

Vamos periodicamente sair de cena, para passear, para pensar, 
para meditar ou para orar. As pressões sempre tiram o pão da nossa 
mesa, mas a comunhão com o Pai e conosco mesmos sempre põem 
alimento na nossa casa interior.

O pior pode vir, mas o melhor pode chegar e nós decidimos que 
imaginaremos sempre o melhor cenário. O pessimismo é como uma 
picareta, que arranca e derruba. O otimismo é como uma alavanca, 
que é capaz de levantar o mundo.

15

“E Jesus lhes disse: ‘Venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto’. Isto porque 
eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham”. 
(Marcos 6.31)
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Tínhamos um sonho por qual nossa alma lutou.
Tínhamos um sonho que por muito tempo nos acompanhou.
Tínhamos um sonho pelo qual nosso coração vibrou.
Tínhamos um sonho que não se realizou.
Quando o sonho é despedaçado, temos que nos perguntar se ele 

teria mesmo o valor que lhe dávamos. Não devemos agir como 
as raposas da fábula, que disseram que não queriam as uvas por 
não lhes poderem alcançar. Antes, devemos ter em mente que não 
podemos fazer nossa vida depender da realização de um sonho 
apenas, por mais elevado que seja.

Quando o sonho fracassa, devemos avaliar com sinceridade se 
nos empenhamos o suficiente para a sua realização. É comum, 
quando não colhemos os frutos desejados, atribuir a outras pessoas 
responsabilidades que nos pertencem. A clareza e a franqueza sobre 
nossos esforços nos ajudarão a acertar no futuro.

Quando o sonho se esfumaça, precisamos crer que nossas 
frustrações são temporárias, uma vez que Deus faz até as coisas 
ruins convergirem para o bem dos seus filhos (Romanos 8.28). O 
fim do sonho não é o fim da presença de Deus conosco. Pode até ser 
que, mantendo-o distante, enquanto tentávamos realizar sozinhos 
nossos projetos, tenhamos agora a chance de o convidarmos para 
ser nosso companheiro nas lutas.

“O homem é um gênio quando está sonhando”. 
(Akira Kurosawa)

Que foi feito do nosso sonho?
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“[Assim disse o Senhor:] Antes mesmo que clamem, eu responderei; estando eles ainda 
falando, eu os ouvirei”. (Isaías 65.24)
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“Mídias Sociais significa ser aberto, conectar-se, dar suporte e ser você mesmo.” 
(Michael Q Todd)

Não desperdice sua rede social
Uma das coisas boas da vida é a rede de relacionamentos que 

construímos. Umas são alimentadas por encontros em que os 
nossos corpos se tocam. Outras são vividas através de encontros 
propiciados por aparelhos digitais.

Fazemos bem em valorizar os encontros físicos, que já são poucos 
por demandarem deslocamentos nem sempre possíveis. 

Não há dúvida que podemos nos relacionar com pessoas 
que permanecem em seus lugares e nós nos nossos, graças às 
possibilidades que os incríveis recursos que a união entre o telefone 
e o computador criou e desenvolve.

Podemos conversar em tempo real com pessoas que estão a 
milhares de quilômetros, trocando textos, áudios e imagens como 
se estivéssemos lado a lado.

Seduzidos, por vezes, por esses recursos, podemos permitir que 
se tornem mais importantes que as mensagens trocadas e que as 
próprias pessoas que interagem. Podemos valorizar excessivamente 
os encontros virtuais, ao ponto de evitarmos o toque, a reunião, a 
mesa, a festa.

Quando tratamos as redes sociais como complementares, fazemos 
bom uso delas.

Quando consideramos nossas redes sociais como autossuficientes, 
como se outros encontros não fossem necessários, jogamos fora 
magníficas oportunidades de relacionamentos profundos, satisfeitos 
tão somente através de sons e imagens superficiais.

17

“Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal”. 
(Provérbios 13.20)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Isaías 49



MAI

Temos toda a Bíblia para dizer o que Jesus fez por nós.
Temos os Evangelhos que resumem seus ensinos, mostram seus 

milagres, descrevem seus gestos e narram seu sofrimento na cruz.
Temos os outros livros do Novo Testamento para nos explicar o 

significado da sua entrega em nosso favor.
Temos também o Antigo Testamento para entender o futuro modo 

de viver do Messias.
Até os salmos nos falam dele.
Os profetas anunciam o que iria acontecer. Entre esses profetas, o 

que mais páginas gastou com o Cristo por vir, está Isaías, que viveu 
sete séculos antes. Ele é lindo quando fala do nascimento do Messias. 
Ele é profundo quando fala do seu padecimento.

Na cruz, “o seu aspecto estava tão desfigurado”, que acabou 
“desprezado e o mais rejeitado entre os homens”. Não há dúvida 
de que “ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas 
dores levou sobre si; e nós o considerávamos como aflito, ferido 
de Deus e oprimido”. “Ele foi traspassado por causa das nossas 
transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O 
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas 
fomos sarados”.

Se alguém tem alguma dúvida de que a Bíblia foi inspirada por 
Deus, Isaías 52 e 53 encerra a questão. Nenhum escritor descreveria 
o que tão precisamente narrou se não fosse por divina direção.

“Choro as dores e as humilhações do meu Senhor. O que mais me faz chorar é que os 
homens, por quem ele sofreu tanto, vivem esquecidos dele”.(Francisco de Assis).

O Messias, segundo Isaías 
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“Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu próprio 
caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós”. (Isaías 53.6)
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“A inveja é tão vil e vergonhosa que ninguém se atreve a confessá-la”. 
(Ramón Cajal)

A raiz da inveja
A raiz da inveja é a comparação.
O invejoso se compara com o outro e protesta: “Eu também 

mereço”.
O invejoso vê o aparente sucesso do outro e lamenta: “Por que 

não eu?”.
Não por acaso o único sentimento condenado nos Dez 

Mandamentos é o da inveja: “não cobiçarás”.
Se queremos não invejar, precisamos radicalizar, de dentro 

para fora.
Se temos inveja, comecemos por admitir que temos inveja.
Então, corajosamente devemos dar à inveja o seu nome e colocá-

la na galeria certa: na galeria dos pecados. (Na verdade, quando 
invejamos estamos gravemente dizendo que Deus está sendo 
injusto conosco.)

A inveja nos deixa agitados. A inveja nos faz ansiosos. A inveja 
nos torna medrosos. 

A inveja nos afasta da confiança. A inveja nos impede de bons 
relacionamentos. 

Se queremos trilhar o bom caminho, paremos de nos comparar 
com pessoas cujas histórias e intenções pouco conhecemos. Quando 
nos comparamos com uma pessoa, nós nos comparamos com uma 
pessoa que imaginamos, que talvez nem exista.

Precisamos reavaliar nossos desejos. Se são legítimos, vamos 
cultivá-los. Se não, vamos abandoná-los.

Tudo o que recebemos nos veio da graça de Deus, sem 
merecermos. 

Com esta convicção agasalhada em nosso coração, estaremos 
prontos para viver no compasso da graça, não da amargura invejosa.
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“Não tenha inveja dos pecadores; pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo 
tempo”. (Provérbios 23.17)
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Amigo não pode, de modo algum, ser definido
Como se fosse um artigo na gramática contido.
Amigo não comporta sequer um belo adjetivo
Porque reúne em si todas as classes de substantivo.

Amigo não se procura, amigo não se aluga,
amigo não se compra, amigo não se pluga,
amigo não se conquista, amigo não se inventa.
Amigo se ganha. É dádiva, é amor, é presente.

Como um pássaro que pousa no nosso jardim,
Amigo não se importa com a distante geografia,
Que não o limita para rir ou nos apoiar todo dia,
Porque ama a história de encontros que não têm fim.

Amigo é ombro que discretamente se posiciona
Para receber nossas lágrimas na hora de chorar.

Amigo é coração que vivamente se emociona
Com as vitórias claras que nos vê conquistar.

Amigo é anjo que suas firmes asas dimensiona
Como braços fortes para nos dirigir ou confortar.

Amigo para o tempo e seus ouvidos aciona
Para prestar atenção ao que temos para lhe contar.

Amigo não pensa no que nossa vida lhe proporciona.
Amigo se alegra com o que vai conosco compartilhar.

“Andar com um amigo na escuridão é melhor que andar sozinho na luz”. 
(Helen Keller)

Amigo não se define
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“Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz; mas 
tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a 
conhecer”. (João 15.15)
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Deus não deseja guardar para si mesmo sua alegria. Deseja que todos dela 
participem”. (Henri Nouwen)

Tempo de retornar
Jesus Cristo contava histórias de um modo único, chamadas de 

parábolas.
Numa delas, um menino, criado com amor e cuidado, pega todas 

as suas coisas, abandona um futuro certo e sai em busca de uma 
vida cercada de prazeres (Lucas 15.11-32).

Decorrido algum tempo, o dinheiro acaba, a alegria desaparece, a 
esperança cessa, os colegas se despedem. Para se manter, consegue 
um emprego numa fazenda de criação de porcos e passa a se 
alimentar da comida dos animais.

Em meio à sua humilhação, reconhece seu erro e decide voltar 
para casa, sem saber se será aceito. Para a sua alegria, o pai espera 
por ele e celebra uma grande festa por causa do seu retorno.

Um dos propósitos de Jesus com suas parábolas é nos convidar 
para participar da história. Pode ser que estejamos como o rapaz, 
orgulhoso e humilhado. Pode ser que tenhamos ido longe em nossa 
sucessão de erros. Pode ser que tenhamos fechado todas as portas 
que nos foram abertas. Pode ser que o fracasso tenha se tornado 
nosso companheiro definitivo. Pode ser que nossos olhos só vejam 
as sombras da noite.

Podemos voltar. A porta de nossa casa continua aberta. 
Podemos recomeçar. O apoio não nos será recusado.
Podemos retomar nossa vida. A vitória, sob a luz da alegria, ainda 

é possível.
O Pai nos aguarda para festejar o nosso retorno.
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“Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido”. (Mateus 18.11)
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A autossuficiência é nossa amiga.
Com ela no coração, acreditamos que somos capazes de fazer e 

fazemos.
Com ela no peito, enterramos nossas experiências amargas e nos 

lançamos rumo ao futuro.
Com ela nos pés, driblamos as dificuldades e seguimos em 

direção ao nosso objetivo.
Com ela nas mãos, manejamos os problemas, imaginamos 

projetos e esculpimos nossas obras.
A autossuficiência é nossa inimiga.
Com ela no coração, nós nos achamos superpoderosos, como se 

tivéssemos que vencer sempre, custe o que custar.
Com ela no peito, nós nos tornamos arrogantes, vivendo como se 

tudo dependesse de nós.
Com ela nos pés, chutamos a história, como se pudéssemos 

reescrevê-la, pisamos pessoas, como se não fossem dignas.
Com ela nas mãos, manipulamos a realidade, para caber em nossa 

ideologia, forçamos instituições e pessoas, para que se curvem 
diante de nós.

Quando da autossuficiência conservamos a autoconfiança, 
projetamos e realizamos.

Quando animados pela autoconfiança, convidamos outras 
pessoas a fazerem o percurso conosco e mostramos que precisamos 
uns dos outros.

Para fazer algo, não precisamos nos achar insubstituíveis nem 
atropelar pessoas em nome do nosso ideal. Precisamos compartilhar 
a esperança que Deus nos dá e permanecer prontos a perceber suas 
ações e seguir suas orientações.

“O topo da inteligência é alcançar a humildade”. 
(Salomon Ibn Gabirol)

A insuficiência da autossuficiência 
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“Vejam, seu rei está chegando; ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem 
montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta”. (Zacarias 9.9) 
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“Nunca houve uma guerra boa nem uma paz ruim”. 
(Benjamin Franklin)

Longe dos extremos
Gritam “guerra!” e querem que guerreemos.
Odeiam e querem que odiemos.
Destroem e querem que destruamos.
Sujam-se e querem que nos sujemos.
Fazem festa e querem que festejemos.
Aplaudem e querem que aplaudamos.
Mas em nossas mãos os tambores são de paz, não de guerra; 

nossos desejos são de harmonia, não de conflito; nossos feitos 
são a favor da fraternidade, não da violência; nossos projetos são 
puros, sem corrupção; nossos cantos são para celebrar o amor, não 
a ira; nossas palmas são para exaltar as propostas que unem, não 
as que separam.

A pressão é forte, mas nós resistiremos, porque sabemos 
que Aquele em quem temos crido é poderoso para nos guardar 
(2Timóteo 1.12)

É ampla a conspiração para sequestrar nossa alegria, ceifar nossa 
esperança, aniquilar a nossa paz, mas nós continuaremos sorrindo, 
esperando tempos melhores mesmo que humanamente impossíveis, 
com os olhos no Autor de nossa fé (Hebreus 12.2).

Nossa corrida não terá o ritmo que querem nos impor, seja de que 
extremo for, porque seguiremos sem medo pela trilha da justiça que 
se faz distante dos corruptos (Ezequiel 22.12) e longe dos irados 
(Provérbios 12.16).

Os aplausos que nos importam são os que ouvimos de Deus no 
topo da escada.
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“Em tudo somos atribulados, porém não angustiados; ficamos perplexos, porém não 
desanimados”. (2Coríntios 4.8)
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Feliz é a mãe que não concebeu no ventre, porque seu filho lhe 
nasceu direto do coração.

Feliz é a mãe que casada e não podendo conceber, recebeu como 
seu o filho que outra gestou e não desejou.

Feliz é a mãe que, solteira, decidiu tornar seu o menino ou a 
menina que, sem mãe, buscava uma e a encontrou.

Feliz é a mãe do coração pela sua sabedoria de vida, ao transformar 
sua frustração em uma vitória que põe sorriso nos lábios de crianças 
até então desconhecidas e agora amadas.

Feliz é a mãe que tem a coragem de enfrentar o preconceito, 
sempre fruto da ignorância que ensina que a maternidade depende 
da espessura do cordão umbilical.

Feliz é a mãe do coração que decidiu vencer o medo de 
ter um filho que não teve, segura que a criação e a formação 
de crianças implicam em riscos, que se distribuem por igual 
entre os nascidos no ventre e no coração e os nascidos apenas 
no coração.

E feliz é também o pai cujo filho não saiu de suas 
entranhas mas é igualmente amado, festejado, criado, 
cuidado e educado.

Felizes são os pais e as mães que compartilham juntos o ideal 
de acolherem em seus corações crianças que outros não quiseram, 
abrindo-lhes as portas de suas famílias para escreverem uma nova 
e boa história de superação feita de amor puro.

“O tempo e a experiência me ensinaram uma lição: toda criança que você pega para si 
torna-se sua de verdade se você se dá esta criança”. (Dale Evans)

A felicidade de adotar
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“Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, 
dizendo: ‘José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que 
nela foi gerado é do Espírito Santo’”. (Mateus 1.20)
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“O sucesso é atingido duas vezes: a primeira na mente e a segunda no mundo 
real”. (Azim Premji)

Quem pode sonhar
Sonhar é para quem?
Repetimos que sonhar é para quem poucos anos tem.
Mas quantos anos tinha Noé quando começou a construir a arca 

salvadora?
Mas quantos anos tinha Abraão quando começou a descobrir 

uma terra promissora?
Quando anos tinha Moisés quando saiu de Midiã rumo à egípcia 

nação opressora?
Quantos anos tinha Calebe quando quis conquistar uma terra que 

os jovens fugiam para que não fosse sua sepultura?
Não é a idade que importa e nem mesmo a saúde.
Pode sonhar o ancião que porte uma bengala ou um menino que estude. 
A diferença é a visão.
O que importa é se a esperança reside no coração.
O Espírito Santo nos faz sonhar.
Ir além de onde estamos é horizonte a mirar.
Passar naquele concurso difícil é alvo a projetar.
Ter toda a família sob a mesma bênção é desejo a acalentar.
Morar numa cidade de paz é utopia que nos faz trabalhar.
Viver numa sociedade com oportunidade para todos é ideal a buscar.
Não se mede uma pessoa por seus músculos, pernas ou braço.
Uma pessoa se mede pelos quilos de esperança que mantém no 

seu regaço”.
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“Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão 
visões”. (Joel 2.28b)
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Há um ditado brincalhão que sugere que, se queremos encontrar 
um determinado funcionário, não devemos procurá-lo no seu lugar 
de trabalho.

A brincadeira pode ser tristemente ampliada para o território 
da religião.

Investigados e presos por terem cometido crimes hediondos, 
marido e mulher tiveram revelados seus áudios em que planejavam 
seus delitos e juravam “amor eterno”. Num deles, antes da prisão em 
cadeias separadas, o marido cantava a certeza que o seu casamento 
estava blindado por Deus.

Para si mesmos e para os outros, eles se escondiam na religião, 
que pode ser o refúgio também para aqueles que não levam Deus 
realmente a sério.

Podem se esconder na religião os egoístas, totalmente fechados 
para as necessidades dos outros.

Podem se esconder na religião os mentirosos, capazes de 
projetar uma imagem de si mesmos para garantir o elogio ou a 
estima dos outros.

Podem se esconder na religião os manipuladores, com gestos 
desenhados para tirar dos outros o que lhes podem dar.

Podem se esconder na religião os hipócritas, com suas 
competências para exibir e exigir virtudes que não querem ter.

Podemos aprender e repetir palavras de fé e não vivê-las, mas 
podemos – eis a boa escolha – viver de modo que nossas palavras e 
nossos gestos reflitam nosso amor por Deus.

“A conversão não significa mudança da aparência exterior; antes, exige uma mudança de 
mente e resulta numa vida transformada”. (Bartholomaeus Ziegenbalg)

Escondidos na religião 
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“Seis coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, 
língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, 
pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia 
discórdia entre irmãos”. (Provérbios 6.16-19)
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“Nós vivemos neste planeta como se tivéssemos outro para ir”. 
(Terri Swearingen) 

Sabedoria e justiça
A maior das contradição que os nossos olhos humanos 

contemplam todos os dias é a desigualdade entre os seres humanos, 
visível na quantidade com que consumimos, sejam alimentos, 
serviços ou objetos.

Enquanto uns podem ter o que são obrigados a guardar e depois 
jogar fora, outros não os têm por não poderem comprar.

Os que podem ter podem dizer que têm o que têm porque 
trabalharam e ensinar que os outros façam o mesmo, o que pode ser 
parcialmente verdadeiro.

Os que trabalham para ter tendem a esquecer que, no caso dos 
alimentos, comem mais do que devem, até adoecer, e, no caso dos 
objetos, adquirem como se comprar fosse sua razão de ser, como se 
existissem para comprar.

Quando ouvem que o planeta, pelo tanto lhe é tirado, esgotará 
sua capacidade de produzir, entre os que conseguem comprar uns 
dão com os ombros, tranquilos que não estarão vivos quando isso 
acontecer, e outros se importam com os que virão, alguns com o seu 
próprio sobrenome.

Quem procura consumir conscientemente, não para desperdiçar, 
não para engordar, não para ostentar, não para se diferenciar é gente 
que mantém viva na sua alma dimensão do cuidado, certa de que 
foi criada para cuidar, do seu corpo, do corpo do outro e do corpo 
da terra.

O consumo consciente é uma questão de sabedoria e justiça.
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“Observem como crescem os lírios do campo: eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, 
afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles”. 
(Mateus 6.28-29)
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Se chamarem de teimosia a sua persistência, siga em frente.
Se julgarem ingênua a sua fé, siga em frente.
Se classificarem como irrealizável o seu projeto, siga em frente.
Se considerarem inútil a sua perseverança, siga em frente.
Se lhe gritarem que não vale a pena o seu gesto, siga em frente.
Para seguir em frente, mire o seu alvo sem dele jamais desviar 

os olhos.
Para seguir em frente, abra seu caminho por entre os escombros 

da desesperança.
Para seguir em frente, tome como experiências – e não mais que 

isto – as frustrações colhidas.
Para seguir em frente, arranque o punhal fincado em suas costas 

e continue, mesmo que sangrando.
Para seguir em frente, guarde as decepções nos degraus debaixo 

da estante, nunca como um porta-retrato sobre a mesa.
Para seguir em frente, considere as críticas injustas e as difamações 

maldosas que recebe como retratos falados de quem as formula.
Para seguir em frente, apague os discursos pessimistas dos que 

nada fazem porque nunca fizeram.
Para seguir em frente, troque o medo pela confiança, a 

desconfiança pela disposição.
Para seguir em frente, pare somente quando Deus – a quem você 

ora e dedica o que faz – claramente lhe disser para parar.
Siga em frente. Sempre.

“Nas frustrações encontramos tesouros escondidos. Os nossos planos frustrados 
abrem caminho para os planos de Deus”. (Adilea Gomes Domingues)

Siga em frente
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“Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que 
me pode fazer um mortal?” (Salmo 56.4)
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“Há apenas uma felicidade nesta vida: amar e ser amado”. 
(George Sand)

Como se fosse um mistério
Nascemos porque, no princípio do mistério, o amor de Deus o 

levou a nos criar.
Nascemos porque, em algum momento registrado em nossa 

história familiar, o amor que uniu nossos pais os levou a nos 
imaginar e gerar.

Vivemos porque o amor nos leva a compartilhar alegrias e dores, 
tristezas e prazeres.

Quando amamos a Deus, aos outros e a nós mesmos, nós nos 
tornamos pessoas.

Amar a Deus nos pede crer que Ele nos ama. Crer exige pensar, 
para não nos deixarmos levar pelo fanatismo ou pelo fatalismo.

Amar os outros nos faz agir. Agir nos faz respeitar, para não 
impormos aos outros o que somos.

Amar-nos requer autoconfiança. Autoconfiança é, antes de tudo, 
saber que a confiança vem de confiar em Deus para não temer e 
olhar os outros para aprender.

O amor, quando permanente em nós, se aperfeiçoa em cada gesto.
O amor, como se nos pegasse pelas mãos para nos conduzir à 

liberdade, livra-nos dos medos.
O amor, quando vivido, é verdadeiro e vai além das palavras sob 

as quais podemos nos esconder ou nos promover.
O amor, quando real, não é apenas uma resposta a quem nos ama 

porque alcança a todos quantos dele precisam, até os que nos ferem.
O amor, quando profundo, não responde a todas as nossas perguntas, 

mas cria as condições para encontrá-las e celebrá-las.
O amor é como uma luz que faz o dia raiar por mais intensa que 

seja a noite.

29

“Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece 
nele”. (1João 4.16b)
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Quando estiver numa igreja, não desperdice seu culto.
Não desperdice seu culto olhando para as pessoas, suas roupas, 

seus gestos.
Não desperdice seu culto fixando-se no celebrante, se fala 

corretamente ou não, se gesticula pouco ou muito.
Não desperdice seu culto concentrando-se no espaço onde acontece, se 

está bem decorado, se os assentos estão bem envernizados.
Não desperdice seu culto prestando atenção a detalhes, seja no 

som, na arquitetura ou na iluminação.
Quando estiver numa igreja, olhe para você mesmo, para ver se 

está sincero e puro, na oração que faz ou ouve, na contribuição que 
entrega, nas músicas que entoa. Dedique-se a cultuar em espírito e 
em verdade.

Quando estiver cultuando, olhe para Deus, certo do seu amor, 
seguro do seu cuidado, feliz por aceitar a sua amizade.

Quando estiver cantando, harmonize sua voz com as outras, para 
que o louvor seja perfeito desde a intenção, mesmo que a técnica 
talvez falhe.

Quando estiver orando, firme-se no que está fazendo, sem se 
distrair, sem procurar palavras bonitas; una-se aos que creem, para 
que a oração seja ao mesmo tempo comunitária e pessoal.

Quando estiver num culto, preste atenção no que é importante, no 
que contribui para que seja mais viva a sua comunhão com Deus.

“Adoração é a submissão de todo o nosso ser a Deus. É tomar consciência de sua 
santidade; é o sustento da mente com sua verdade; é a purificação da imaginação 
por sua beleza; é a abertura do coração a seu amor; é a rendição da vontade a seus 
propósitos”. (William Temple) 

Não desperdice seu culto

30

“Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade”. 
(João 4.24)
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“O Pentecostes significa poder e vida. Foi isto que aconteceu à igreja quando o 
Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes”. (David Wilkerson)

Pedro, agora corajoso
Qual a data mais importante da história?
Entre elas estão o Natal e a Ressurreição de Jesus, que tornaram 

possível uma outra data: o nascimento efetivo do Cristianismo.
Depois da volta de Jesus para casa junto ao Pai, seus seguidores 

ficaram reunidos em Jerusalém por causa de uma ordem e de uma 
promessa: deviam aguardar até receberem o poder do Espírito 
Santo para levar o Evangelho a toda a terra.

Numa tarde, reunidos, os seguidores são sacudidos por eventos 
inéditos. Do lado de fora, os não seguidores debochavam triunfantes.

Então, emerge um gigante, um gigante de mãos calejadas pelo 
trabalho, de pés de barro em suas falhas, de voz gaguejante nas 
horas densas.

Ele se levanta, toma a palavra e explica o que está acontecendo. 
Os de dentro se animam juntos, ao compreender. Os de fora têm 

que decidir entre duvidar e crer.
O gigante não tinha as naturais credenciais para ser o líder, mas 

foi restaurado dos seus pecados e preparado para a liderança.
Preparado, superou suas angústias. Enfrentou seu medo. 

Enfrentou seus próprios preconceitos. Aceitou o desafio.
Pedro, o frágil, deixou que Deus o fortalecesse e, depois, se 

colocou nas suas mãos para se realizar como pessoa ao levar adiante 
a missão que Jesus começou.

Nós, frágeis, podemos ser gigantes como Pedro.

31

“Pedro respondeu: ‘Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus 
Cristo para remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo’”. 
(Atos 2.38)
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1 de junho
A porta da esperança (Oséias 2.15)

Encontro: Quando você está em dificuldades, o que gosta de ouvir?

Exaltação: Ler o Salmo 40 e orar agradecendo a Deus por sempre nos dar esperança. 

Perguntas : 1 Esperança se conquista ou se recebe?

2 De onde vem a esperança?

3
“Esperança é gesto de Deus, quando nada mais podemos esperar”. O que 
entende você ao ouvir esta frase?

4 O que podemos fazer por aqueles que não têm esperança?

Evangelismo:
Ouça os pedidos de oração. Orem por todos.
Nunca se esqueça de incentivar seu grupo a convidar amigos. 

8 de junho
A boa religião. (Miqueias 6.8)

Encontro: Você já foi alvo da misericórdia de alguém?

Exaltação:
Ler o Salmo 103 e orar, em frases, agradecendo a misericórdia do 
nosso Deus para conosco. 

Perguntas : 1
Sobre saber a vontade de Deus, qual a resposta que temos lendo 
Miqueias 6.8?

2 A que capacidades a misericórdia nos leva?

3 Como podemos definir a humildade?

4 De que forma podemos exercer a misericórdia?

Evangelismo:

Leve papéis cortadinhos para fazer um amigo oculto de oração. Dis-
tribua, e oriente para que cada um ore pelo amigo que tirou no sor-
teio. Oriente que a revelação será no próximo encontro, peça que cada 
um leve um bombom para oferecer ao amigo no dia da revelação. Dê 
oportunidade a que o grupo faça seus pedidos. 

15 de junho
O propósito (Jeremias 1.5)

Encontro:
Você lembra-se de um sonho de infância que tenha conseguido 
realizar?

Exaltação:
Ler o Salmo 34 e perguntar quais os motivos que temos desta semana, 
para louvar ao Senhor. Façam orações de gratidão. 

Perguntas : 1 Para você, qual o sentido da vida?

2 Ter um propósito na vida faz diferença? Por quê?

3
Em Efésios 1.4, Deus nos faz um convite para dar sentido à nossa 
vida. Que convite é este?

4
De que modo podemos manter vivo o propósito de sermos amigos 
de Deus?

Evangelismo:
Divida em trios para orarmos uns pelos outros. Relembre sempre o 
grupo das atividades semanais da igreja. 
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22 de junho
A calma necessária (2Crônicas 20.15b)

Encontro: O que faz você perder a calma?

Exaltação:
Leiam o Salmo 40 e peçam a cada um que destaque o verso que tenha 
lhe chamado a atenção. Orem agradecendo pelo modo como Deus 
fala conosco. 

Perguntas : 1
Em Êxodo 14.14, temos uma promessa para as horas de turbulência. 
Que promessa é esta?

2 De que modo, às vezes lutamos contra Deus?

3 Se queremos nos acalmar, o que precisamos fazer?

Evangelismo:

Ouça os pedidos de oração. Quando for ouvindo os pedidos, 
designe-os à pessoas que fiquem responsáveis para orar também 
durante a semana. Lembre o grupo de convidar visitantes para as 
reuniões do PG.

29 de junho
Palavras que matam (Levítico 19.16)

Encontro: Que elogio você já recebeu e que o fez muito bem?

Exaltação:
Leiam o Salmo 31.  Tenha momento de oração, agradecendo a Deus 
por nos ter formado de modo tão especial. 

Perguntas : 1 Por que a fofoca pode ser considerada um furto?

2 Comente a afirmação: “A fofoca virou um negócio”. 

3 Que recomendação encontramos em Levítico 19.16?

4 É pecado ouvir fuxico? Por quê?

Evangelismo:
Divida em três grupos para o momento de oração. Cada grupo deve 
orar sempre para que mais pessoas venham participar.
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Esperança não é coisa que se conquista, mas coisa que se recebe.
Esperança não é coisa que se troca, mas coisa que se bebe.
A esperança nasce onde a destruição faz sua triste moradia.
No meio de um monturo de pedras a esperança surge 

como flor.
A esperança não é humana; só pode vir mesmo do nosso Senhor.
Houve um profeta chamado Oséias, que quer dizer salvação.
Ele pregou no tempo do desespero quando seu povo gemia.
Ele falou coisas boas quando ninguém tinha qualquer alegria.
Ele lembrou que há muitos anos o povo sofreu por causa de Acã.
Um homem movido pela cobiça e que levou o povo a fracassar.
Acabou castigado no vale de Acor, também chamado desolação,
Onde ninguém mais ousou uma casa ou um curral construir.
O profeta anuncia que o vale da morte seria o berço da vida.
Ali o povo se lembraria do que Deus lhe fizera no Egito,
De como saíra livre da opressão pelo meio do intransponível mar.
Esperança é gesto de Deus, quando nada mais podemos esperar.
Esperança é porto que Deus nos prepara para nele ancorar.
Esperança é porta aberta por Deus para por ela entrar.

“A esperança é uma graça espiritual extraordinária que Deus nos dá para controlar 
nossos medos, não para expulsá-los”. (Vincent McNabb)

A porta da esperança 

01

“Farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua 
mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito”. (Oséias 2.15)
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“Se você odeia alguém, é porque odeia alguma coisa nele que faz parte de você. O 
que não faz parte de nós não nos perturba”. (Hermann Hesse)

Um amor a ser correspondido
Odiamos uma pessoa por causa do que ela nos fez. Enquanto não 

a perdoamos, nós a odiamos.
Odiamos uma pessoa por causa do que ela pensa. Odiá-la é a nossa 

forma de combater as ideias que ela defende e nós abominamos.
Somos capazes de odiar uma pessoa pelo que ela é, à luz do que 

vimos nela, do que ouvimos dela e também do que dizem sobre ela. 
Ao odiá-la, pintamos um retrato sobre o qual pisamos todos os dias.

Somos odiados por causa do que fizemos, embora achemos que 
nada tenhamos feito para receber tal sentimento.

Somos odiados por causa do que pensamos, embora lamentemos 
que não tenhamos sido ouvidos.

Somos odiados por causa do que somos, embora julguemos que 
não nos conheçam.

Quem odeia deveria ter vergonha de odiar. O ódio é vergonhoso.
Quem odeia não deveria se orgulhar por ter se tornado um 

escravo.
Quem odeia vê no outro a face do mal.
Quem odeia fecha os ouvidos às palavras de Jesus.
Nós odiamos pelo que o outro é.
Nós odiamos o outro pelo que nós somos, mas nós fomos feitos 

para amar.
Nós amamos quando compreendemos que somos amados por Deus.
Nós correspondemos ao amor de Deus – que nos amou quando 

éramos ainda seus inimigos – quando amamos nossos amigos e 
também nossos inimigos, ao ponto de orar por eles.

02

“Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são 
filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e 
vir chuvas sobre justos e injustos”. (Mateus 5.44-45)
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A vida tem dois sentidos: o sentido que ela tem e o sentido que 
nós lhe damos.

Sem a descoberta destes dois sentidos da vida, seus minutos 
são solitários, suas horas são pesadas, seus dias são tristes, suas 
semanas são insossas, seus meses não terminam, seus anos são 
fardos que fazem nosso corpo se encurvar, sua duração se arrasta 
como se tivesse correntes amarrando os pés.

Existimos para dar prosseguimento à obra do Criador, que nos 
legou a tarefa ao nos formar. Nossa missão é continuar o que Ele 
começou. Nós nos tornamos fecundos quando amamos, conhecemos, 
transformamos. Amando, conhecendo e transformando, nós nos 
tornamos no que fomos feitos para ser: semelhantes ao Deus eterno.

Damos sentido à existência quando amamos o outro como uma 
vida que precisa da nossa para ser completada, como uma criança 
que depende do nosso cuidado; quando conhecemos a realidade e 
percebemos que há muito a ser conhecido; quando sentimos que, 
diante do que pode ser transformado, prosseguimos até podermos 
olhar para o que fazemos e cantar que é bonita a nossa obra.

Quando, por alguma razão, há um desencontro entre o propósito 
que Deus dá para a vida e o propósito que damos a ela, não devemos 
desistir até que os dois sentidos se harmonizem dentro de nós para 
que o prazer de existir nos impulsione.

“O significado da vida é a mais urgente das questões”. 
(Albert Camus)

Os sentidos da vida

03

“E Deus os abençoou e lhes disse: ‘Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e 
sujeitem-na’”. (Gênesis 1.28a)
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“A maior beleza dessa aventura chamada fé é que podemos contar com Deus para 
nunca nos desviar do caminho”. (Charles Swindoll)

Semelhantes a Jesus Cristo? 3/5
Somos semelhantes a Jesus Cristo quando o nosso temperamento 

tem as virtudes de Jesus, não quando segue nosso jeito natural e 
nem as reações comuns às pessoas que nos cercam.

Jesus fez um convite e nos oferece a pista a seguir para nos 
parecermos com Ele:

— Venham a mim todos vocês que estão cansados e 
sobrecarregados, e Eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo 
e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração; e 
vocês acharão descanso para as suas almas (Mateus 11.28-29).

Quando estamos cansados, vamos a Jesus em busca de descanso 
ou apelamos para outro recurso?

Quando a sobrecarga é pesada, recorremos a Jesus à procura de 
alívio ou nos afundamos em algum subterfúgio?

Quando somos procurados pelos cansados e dizemos palavras 
que aliviam, tomamos atitudes que produzem paz, assentamo-nos 
para apoiar, nós mostramos que somos semelhantes a Jesus.

Somos semelhantes a Ele quando, embora ao nosso redor todos 
sejam bravos, agimos com mansidão como Jesus reagia. Mesmo 
quando precisou ser firme, não extrapolou.

Somos semelhantes a Jesus, quando diante da arrogância 
predominante, somos humildes como Jesus era.

Podemos aprender a ser como Jesus era e a viver como Jesus vivia.
O alvo está diante de nós, à nossa espera. Sigamos porque um 

alvo se alcança na caminhada. [CONTINUA em 8 de agosto]

04

“Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos 
cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la”. (Hebreus 4.1)
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Não desperdice água, no banheiro, no jardim, na calçada, na 
garagem. A água não é inesgotável. De toda a água da terra, 97% são 
água do mar; apenas 3% são água doce. Desses 3%, apenas 22.4% 
podem ser consumidas pelos seres humanos, embora nem toda seja 
potável. Um banho de ducha por 15 minutos, com a torneira meio 
aberta, consome 243 litros, mas com o registro fechado durante o 
ensaboamento, o consumo cai para 81 litros. 

Não desperdice energia, seja elétrica ou de qualquer outra fonte. 
Ao sair de casa (ou de algum cômodo), apague a luz.

Não desperdice alimento, pondo no prato só o que deve e pode 
comer, em casa ou no restaurante. Mesmo que possa pagar por 
mais comida que deve, pague só por aquilo que puder comer. No 
restaurante, a comida que sobrar leve para casa ou para doar a 
alguém.

Não desperdice papel. É preciso sacrificar uma árvore para 
ter 62,5 quilos de celulose. Se possível, dê preferência a papel 
reciclado. Não jogue lixo (copo, papel, garrafa, objetos) na rua, na 
praça, no parque, no ônibus, no trem, no rio ou na praia.

Não desperdice o som de sua buzina. Não aperte a buzina do seu 
veículo, a menos que seja realmente necessário. Não polua o ar com 
seus sons desnecessários, sejam buzinadas, músicas ou gritos.

Bênção de Deus não se desperdiça.

“A defesa do meio ambiente para nós, cristãos, não é uma questão política, ou 
utilitária; é uma ordenança divina”. (Marina Silva)

Não desperdice a terra

“O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o 
guardar”. (Gênesis 2.15)

Jornada de Leitura da Bíblia: Oseias 12
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“Eu tenho a luz do sol em meu coração, independentemente das circunstâncias ao 
meu redor”. (Ben Carson)

O valor do revés
O resultado do nosso esforço pode ser o sucesso ou o revés.
Sabemos o que fazer diante do sucesso. Devemos celebrar.
Nem sempre sabemos o que fazer depois do revés. Devemos meditar.
Conhecemos a frustração porque nos propusemos a realizar.
Ouvimos um “não” porque perguntamos.
Erramos o caminho porque o procuramos.
Encontramos um muro porque percorremos a rua.
Só se cansa o músculo que sua.
Depois do revés, o resultado contrário ao que esperávamos, há 

uma decisão a tomar.
O revés tem o poder de nos animar ou desanimar.
O revés pode nos levar a desistir ou a persistir.
Diante do revés podemos achar que o melhor é deixar de fazer 

ou fazer melhor.
O revés nos pergunta se o nosso foco está na conquista ou na dor.
O revés nos aponta o fundo da caverna para morar ou a montanha 

para subir.
O revés nos faz escutar a velha voz que nos diz que sabia que não 

iríamos conseguir.
O revés pode ser o tempo para escutarmos a palavra que nos 

inspira, como se cantasse, para não termos medo e continuarmos 
rumo ao topo até nossa tarefa concluir.

O revés pode fazer com que se vá o nosso fulgor.
O revés pode ser a oportunidade que o Deus-que-conosco-está 

usa para nos renovar o vigor. 
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“Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser 
interior se renova dia a dia”. (2Coríntios 4.16)
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Ao longo da vida, experimentamos momentos de aflição e 
também de satisfação.

Era assim com os poetas da Bíblia. Muitas vezes, quando oram, 
nada pedem. Só agradecem.

Sempre agradecemos?
O poeta agradece, cheio de alegria.
O poeta orou e esperou com paciência a intervenção de Deus. Ele 

estava numa situação difícil, mas foi resgatado e posto firme em 
cima de uma rocha.

Por isto, o poeta reconhece a bondade de Deus, afirmando que 
não consegue contar todos os gestos desta bondade. Nossa fé é 
fortalecida pela memória. Quando nos lembramos do que Deus nos 
fez, ficamos cheios de confiança agora, porque sabemos que o Deus 
que fez fará. 

O poeta tem prazer em fazer a vontade de Deus. Ele não se contenta 
em dizer palavras bonitas a Deus ou sobre Deus; ele se dispõe a viver 
segundo os ensinamentos de Deus, apresentados em sua Palavra.

Ele tem uma certeza, a mesmo que está no Salmo 23: a bondade 
de Deus o acompanhará todos os dias da sua vida.

Na verdade, só oramos porque a bondade de Deus nos coloca 
este recurso à nossa disposição. Quando oramos, tornamos viva a 
bondade de Deus para nós mesmos.

Nesta oração, portanto, aprendemos que podemos só agradecer. 
É muito bom orar apenas para agradecer.

Agradeçamos.

“A salvação provoca em nós, porém, mais que uma reação de adoração espiritual 
e obediência moral para com Deus; ela nos ensina também a cuidar de nossos 
semelhantes para que eles também saibam da graça de Deus”. (John Stott)

O agradecido Salmo 40

“Esperei com paciência pelo Senhor; ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por 
socorro”. (Salmo 40.1)

Jornada de Leitura da Bíblia: Oseias 14
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“Quando as pessoas enxergam a graça de Deus em Cristo, rumam poderosamente 
em direção à justiça”. (Tim Keller)

A boa religião
Sempre nos perguntamos qual é a vontade de Deus para nós. Na 

Bíblia, o profeta Miqueias oferece uma resposta pouco “religiosa”, 
mas muito verdadeira quando ensina que Deus exige que façamos o 
que é bom, definido como a prática da justiça, o amor à misericórdia 
e à atitude humilde (Miquéias 6.8).

Preferimos outras práticas, mas elas são complementares às 
essenciais. Essenciais são a justiça, a misericórdia e a humildade.

No fundo, justiça, misericórdia e humildade são a mesma prática, 
numa tríplice face.

A justiça tem a ver com o modo como nos relacionamentos 
publicamente, em casa, na vizinhança, no trabalho. Como tratamos 
as pessoas? Se as tratamos como queremos ser tratados, somos 
justos. Se demonstramos misericórdia aos que estão necessitados 
(de alimento, de roupa ou de atenção), estamos sendo justos.

A misericórdia é uma disposição interior de amar quem nos ama e 
também quem não nos ama. A misericórdia pergunta pouco e serve 
muito. A misericórdia vê primeiro a necessidade do outro, depois a 
nossa. Ser misericordioso é ter o rosto de Jesus. 

A humildade é o modo como nos apresentamos diante de Deus, 
não como quem dá ordens, mas como quem ouve; não como quem 
exige, mas como quem espera; não como quem sabe, mas como 
quem aprende.

Esta é a religião que Deus espera de nós.
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“Deus já mostrou a você o que é bom; e o que o Senhor pede de você? Que pratique a 
justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus”. (Miquéias 6.8)
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Houve um tempo em que um muro separava os dois lados do mundo.
Houve um tempo em que a guerra entre os dois lados era fria.
O muro foi derrubado e o ânimo geral pareceu menos exaltado.
No lugar do muro derrubado, cada um de nós se entrincheira em 

sua ideologia.
Pouco sabemos do outro, porque nosso ouvido está trancado e selado,
Mas afirmamos – eis nossa absoluta certeza – que o outro lado 

está errado.
Se algum tom da sua música ensaia, tem que ser logo abafado.
Se algum gesto bom o outro levanta, tem um interesse a ser 

desmascarado.
O que o outro pensa faz parte de alguma malvada conspiração.
Dele não pode vir nada de bom.
E vamos inventando inimigos sem existência real.
E vamos tecendo as teias do mal,
Xingando sombras, 
Escondendo a verdade sob espetaculares alfombras,
Adorando frivolidades,
Combatendo por causas que não passam de perversas inutilidades,
Ignorando reais horrores,
Perdendo oportunidades,
Renunciando simplicidades,
Rasgando amizades,
Sufocando amores.
Basta.
Podemos parar de gritar.
Podemos parar de aplaudir o gelo seco e sua bruma.
Podemos parar de enxergar segundas intenções onde só há uma.
Podemos colocar uma tala no trauma.
Podemos colaborar.
Podemos amar.

“Mas o maior mistério de todos para quem nos estudar de longe será o ódio. Então, 
como explicar o ódio destes dias?” (Luis Fernando Veríssimo)

A conspiração, na prática

“Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá”. (Lucas 11.17)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Miqueias 3 a 4
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“A paz começa com um sorriso”. 
(Teresa de Calcutá)

Seja a paz
Onde você estiver, anuncie a paz.
Anuncie a paz aos que estiverem perto de você, em sua casa, na 

sua vizinhança, na sua cidade. Eles esperam que você lhes anuncie 
a paz, porque precisam dela.

Onde você for, proclame a paz. 
Proclame a paz aos estavam longe, mas agora sua atitude os 

aproximou. Assente-se com eles e ouvirá seus anseios pela paz. 
Não lhes negue palavras de paz. Não guarde para você a paz.

Onde você for, leve a paz. Esta é a sua bandeira. Esta é a sua vitória.
Leve a paz em forma de palavra, se precisam aprender de novo.
Leve a paz em forma de pão, se estão famintos.
Leve a paz em forma de saúde, se estão doentes.
Leve a paz em forma de afeto, se estão sedentos.
Leve a paz em forma de justiça, se os direitos são desrespeitados.
Leve a paz em forma de graça, a graça de Deus que perdoa e 

torna nova a pessoa.
Leve a paz em forma de esperança, mesmo que não mais 

acreditem, porque é plenamente possível a restauração do corpo 
ferido e das emoções amarguradas.

Onde você estiver, seja a paz. Seja quem aproxima famílias 
brigadas, seja quem aconselha casais rompidos, seja quem levante 
os caídos, seja quem alegre os desesperados, seja quem fortalece os 
desanimados, seja quem mostre o caminho para os perdidos.

Como Jesus fez, anuncie a paz, leve a paz, seja a paz.

10

“Jesus veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto”. 
(Efésios 2.17)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Miqueias 5 a 6
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A curiosidade move o mundo porque nos move no mundo.
Quem é curioso quer saber mais, sem parar.
Quem é curioso se alegra em descobrir.
Quem é curioso não se acomoda.
Quem é curioso não envelhece.
Quem é curioso viaja por lugares até então desconhecidos, 

mesmo que precise atravessar oceanos.
Quem é curioso tem ouvidos aguçados e olhos que vibram.
Quem é curioso não conhece o tédio.
Quem é curioso não vive sozinho.
Quem é curioso se apaixona pela verdade.
Quem é curioso faz perguntas.
Quem é curioso vê a sarça ardendo ao longe e vai verificar o que 

Deus quer lhe dizer.
O estudante curioso não se contenta com o que sabe.
O profissional curioso sobe na carreira.
O professor curioso empolga seus alunos.
O atleta curioso bate recordes.
O cirurgião curioso inventa técnicas para operar melhor.
O vendedor curioso fatura mais.
O advogado curioso explora os códigos, incluídas suas vírgulas.
O escritor curioso cria palavras e estilos.
É a curiosidade que impulsiona a ciência e arte.
É a curiosidade que nos revela novos modos de ser, pensar e fazer.
É a curiosidade que torna o nosso mundo melhor.
É a curiosidade que modela nosso cérebro.
É a curiosidade que nos toma pela mão e nos leva a aprender.
Bendita é curiosidade, exceto a que bisbilhota a vida alheia.

“Por vezes a curiosidade abre novos horizontes; quando não, ela acende a chama do 
entusiasmo para procurá-los”. (Yaacov ben Shimon)

Elogio à curiosidade

“Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse 
consigo mesmo: ‘Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se 
queima?’” (Êxodo 3.2-3)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Miqueias 7
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“Aquilo que provamos quando estamos apaixonados talvez seja o nosso estado 
normal. O amor mostra ao homem como é que ele deveria ser sempre”. 
(Anton Tchekhov)

Não perturbe
Tão essencial é o amor conjugal que a Bíblia tem um livro exclusivo 

para o exaltar.
O livro Cântico dos Cânticos é um hino ao relacionamento conjugal.
Um de seus versos pede que o casal, enquanto se dedica às expressões 

do amor, não seja importunado (Cântico 3.5 e 8.4).
O apelo faz lembrar aquele aviso geralmente afixado à porta dos 

quartos de hotel: “Não perturbe”. É pedido para ser respeitado.
A solicitação mostra a profundidade do amor que se mostra no 

cuidado. Seu querido precisa descansar. 
Amar é do outro permanentemente cuidar.
Amar é acompanhar o cônjuge ao médico, mesmo que precise outros 

compromissos cancelar.
Amar é levar o café na cama para o outro, se isto alegria lhe traz.
Amar é defender o cônjuge dos perigos potenciais e reais.
Amar é fazer uma coisa desinteressante desde que seja agradável 

para o seu amado.
Amar é assistir um filme que não gosta se é pelo outro apreciado.
Amar é parar temporariamente o seu curso para que o outro aprenda.
Amar é sacrificar a própria carreira profissional para que o outro 

mais renda.
Amar é caminhar mais devagar, se este é o ritmo a o que outro está 

habituado.

12

“Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia 
em troca apenas desprezo”. (Cantares de Salomão 8.7b)
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É da condição humana não saber quanto tempo de vida terá.
É da humana responsabilidade planejar como o seu tempo por 

vir será.
Quem deixa que a vida o leve, sem desejos definidos, sem planos 

claros, terá mais motivos para se queixar do que se alegrar.
Um rio não sabe que desembocará numa porção maior de água. 

É o seu destino apenas continuar.
O ser humano, contudo, tem memória e se esforça para tornar 

melhor o futuro que quer vivenciar.
Cabe-lhe projetar como viverá.
Quanto melhor projetar, menores serão as incertezas, mais 

realizará, mais se realizará.
É sua tarefa desenhar seus próximos anos e atuar para que as 

formas queridas venham a se concretizar.
Em seu sonho de vida – eis um exercício – dez anos imaginará.
Dirá agora aonde quer chegar.
Talvez nem tudo imaginado acontecerá.
Mesmo assim, até lá chegar, bem o seu tempo gastará.
Com foco o seu conhecimento adquirirá e usará.
Em seus relacionamentos prazer experimentará.
Em seu trabalho sentido verá.
Como dá tempo, um livro, ou mais de um, escreverá.
Uma casa construirá ou comprará.
De filhos com alegria cuidará.
Um curso completará.
Um concurso vencerá.
Sua carreira com dedicação manejará.
A rota da sua vida corrigirá.
No que dele depender, bom o seu futuro será.
Agora é a hora de desejar e planejar, orar e realizar.

“O futuro é construído pelas nossas decisões diárias, inconstantes e mutáveis, e cada evento 
influencia todos os outros”. (Alvin Toffler)

Nas nossas mãos

“Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de 
paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança”. (Jeremias 29.11)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Habacuque 1 a 3
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“Há um coração quebrado em cada banco de igreja”. 
(Cecil Randall)

Os pastores de que precisamos
Todos precisamos de pastores, chamados também por sacerdotes, 

guias, mentores, conselheiros, orientadores ou por quaisquer outras 
designações que lhes sejam atribuídas.

Suas palavras não são para ser seguidas obrigatoriamente porque 
podem estar erradas.

Nem todas as suas práticas podem ser imitadas.
Quando lhes levamos questões, nem todas são solucionadas.
São pessoas como nós, aos mesmos erros nossos dadas.
São pessoas que sabem falar, mas o melhor deles é ouvir.
Seu mérito é nos ajudar a bem decidir.
São capazes de nos levar entre o certo e o errado discernir.
Depois de estarmos com eles, saberemos melhor por onde seguir.
Vamos a eles para que em nossos bons projetos nos ajudem a persistir.
Precisamos de pastores para nos dizer ou repetir o que é bom e certo.
Precisamos de pastores que nos animem na hora do aperto.
Precisamos de pastores que nos corrijam do jeito incerto.
Precisamos de pastores que de nós se mantenham perto.
Precisamos de pastores que nos deem água quando nos incandesce 

o deserto.
Para ir a pastores, não precisamos abrir mão de nossa autonomia.
Para ir a pastores, precisamos cultivar a humildade e afastar a 

teimosia.
Ir a pastores não é parar de pensar; mas parar de refletir sozinho.
Feliz é quem tem um pastor que percorra junto o seu caminho.

14

“Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apascentem com conhecimento e 
com inteligência”. (Jeremias 3.15)
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Olhe ou imagine os surfistas em atividade. Eles chegam cedo, 
carregando suas pranchas e se lançam à água.

Olhe ou imagine as ondas. Elas fazem seus movimentos há 
milhões de anos sem saber do amor dos surfistas por elas. As ondas 
não sabem porque estão ali. As ondas não têm propósito.

Na vida, há surfistas e há ondas. Há pessoas com propósitos 
claros e elevados e há pessoas sem propósito algum. Pessoas sem 
propósito são como ondas levadas pelo vento.

Quem tem propósito vive mais e melhor. Uma equipe acompanhou 
durante cinco anos 1.238 moradores de Chicago (EUA). Durante 
o período, a maioria dos que morreram não tinha propósito claro 
para suas vidas. Segundo os pesquisadores, pessoas com propósitos 
claros têm 57% menos chances de morrer cedo do que outras sem 
nenhum propósito. Em outras palavras, saber para que estamos aqui 
aumenta a nossa saúde e a nossa longevidade. Ter um propósito 
claro na vida faz muita diferença.

A vida tem sentido. A vida tem o sentido que nós lhe damos. E 
nós somos convidados a lhe dar o sentido que Deus lhe dá, que é a 
amizade com Ele (Efésios 1.4).

Somos chamados a viver com consciência da presença de Deus, 
em harmonia com Ele.

Se o nosso objetivo é também ser amigo de Deus, vamos levar 
este propósito para a eternidade. Este é o propósito que interessa.

“O segredo do sucesso é a constância do propósito”. 
(Benjamin Disraeli)

O propósito

“Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia; e, antes de você nascer, eu o 
consagrei e constituí profeta às nações”. (Jeremias 1.5)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jeremias 1 a 3
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“Num tempo de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário”. 
(George Orwell)

A favor da verdade
Mentimos.
Mentimos descaradamente
Mentimos discretamente.
Mentimos como um estilo de vida.
Mentimos para abafar uma ferida.
Mentimos como um escorregão.
Mentimos por medo, que o aumenta.
Mentimos por diversão.
Mentimos desde cedo, num padrão que se alimenta.
Mentimos como um recurso para nos proteger.
Mentimos como um atalho para nos defender.
Mentimos como uma forma de ofender.
Mentimos para obter o que desejamos.
Mentimos para não encarar os fatos como precisamos.
Mentimos para nos esconder 
Mentimos para nos desculpar.
Mentimos para culpar. 
Mentimos para evitar as consequências do que fizemos e vamos 

ficando cada vez mais longe da verdade.
Mentimos até nossas palavras ficarem sem credibilidade.
Mentimos até perdermos a dimensão da própria realidade.
A mentira é sedutora, mas podemos escolher outro jeito de ser.
A verdade é sem disfarce, e podemos decidir que nela e com ela 

vamos viver.
Quando mentimos e não nos sentimos culpados, são poucas as 

possibilidades de mudar.
Quando mentimos e ficamos incomodados, temos ótimas chances 

de fazer da honestidade o nosso respirar.
Quando falamos a verdade, pode parecer que perdemos, mas 

soltamos o grito da liberdade.
É a verdade, e não a mentira, que nos descortina a felicidade.

16

“Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa 
desaparece num instante”. (Provérbios 12.19)
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Numa rodovia de pouco movimento, à porta de uma casa há 
muitos automóveis parados na hora do almoço. É um restaurante. A 
comida é boa. O atendimento é simpático. O preço é justo. O lugar 
é improvável, mas o negócio da senhora, com três empregados, é 
um sucesso.

Num centro comercial, um grupo de jovens uniformizados 
conversa largamente. Na verdade, eles esperam. São parte de uma 
equipe de entregas. Trabalham para um homem que percebeu que 
os lojistas precisavam entregar seus produtos, mas não tinham 
como ter entregadores próprios, mas agora podiam contar com um 
serviço terceirizado a custo baixo e aumentar suas vendas.

Viva a criatividade!
Criativo é quem percebe na necessidade do outro uma 

oportunidade para o seu próprio negócio. Criativo é quem imagina 
soluções que outros comprarão.

Nossa energia criativa pode ser canalizada para bons projetos, que 
podem resultar em ótimos empreendimentos, ou ser impedida pelos 
obstáculos, entre os quais está a nossa amargura.

Quando as coisas estão difíceis, podemos parar, certos da 
frustração, ou podemos buscar alternativas, algumas talvez nunca 
tentadas.

Podemos fazer melhor o que já fazemos ou podemos fazer o que 
nunca fizemos. Quem tenta fazer pode vencer ou fracassar. Quem 
não tenta já fracassou.

“Então, como parte final de uma atuação brilhante, Deus criou o homem. Com seu 
típico talento criativo, começou com um amontoado inútil de terra e terminou com 
uma espécie valiosa chamada humana”. (Max Lucado)

Necessidade como oportunidade

“Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia; e, antes de você nascer, eu o 
consagrei e constituí profeta às nações”. (Jeremias 1.5)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jeremias 1 a 3
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“A palavra pode unir os homens, a palavra pode também separá-los, a palavra pode 
servir o amor como pode servir a amizade e o rancor. Livra-te da palavra que pode 
provocar o ódio”. (Liev Tolstói)

Depois dos prefixos
A vida é feita de prefixos.
Os prefixos são aquelas letras ou números que vêm no início 

de uma palavra ou de uma placa. Quando fazemos uma ligação 
telefônica, são os prefixos da região que distinguem os números e 
definem que aparelho tocará. Os endereços não se confundem por 
causa dos prefixos.

As palavras que usamos definem o que amamos e o que odiamos. 
Desde os gregos antigos, o que amamos está na lista das “filias” e 
o que detestamos ocupa a fila das “fobias”. Diante destas palavras, 
acrescentamos os prefixos. Tristemente, os dicionários registram 
mais “fobias” que “filias” certamente porque infelizmente na vida 
odiamos mais do que amamos.

O desejável é que nos identifiquemos mais com as “filias” do 
que com as “fobias”. Não temos que desprezar os livros como 
bibliófobos, machucar os cães como cinófobos, desonrar os velhos 
como gerontófobos, negar a Deus como teófobos, rejeitar os 
estrangeiros como xenófobos. 

Antes, devemos ser definidos pelo que amamos: bibliófilos, 
porque gostamos dos livros; cinófilos, porque cuidamos dos 
cães; gerontófilos, porque respeitamos os velhos; teófilos, porque 
amamos a Deus; xenófilos, porque recebemos bem os estrangeiros.

Devemos nos concentrar naquilo que somos a favor, não no que 
somos contra. 

Apreciemos ser respeitados pelo que amamos.

18

“Odeiem o mal e amem o bem”. (Amós 5.15a)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jeremias 9 a 10



JUN

Pode ser que a sua vida pareça uma refeição sem sal, um túnel 
sem luz, uma estrada sem saída, uma existência sem valor.

Pode ser que a sucessão de frustrações vividas lhe sussurre que 
todos os seus esforços continuarão sendo inúteis e que a única 
medalha que poderá ostentar no peito será a da vergonha.

Pode ser que a tristeza tenha se alojado como se fosse definitiva 
no seu coração.

Pode ser que a depressão lhe tenha sugado a força dos músculos, 
tornando qualquer gesto um movimento pesado demais.

Pode ser que os erros cometidos dificultem uma vida digna, como 
se você não pudesse se arrepender, acertar e começar de novo.

Pode ser que tudo tenha dado errado em sua biografia, mas isto 
não quer dizer que sempre será assim.

Se você não desistir, o sal poderá ainda ser adicionado à sua 
comida, a luz voltará a ser acesa e placas surgirão para lhe indicar 
outras paisagens além do vale de lágrimas.

Se você não desistir, terá a chance de vencer e dar pulos no ar 
para celebrar.

Se você não desistir, aprenderá que a tristeza não é permanente, 
nem a depressão é para sempre, porque só o amor de Deus, o dono 
da sua vida, é definitivo.

Se você não desistir, dará ao seu Deus e aos seus queridos a 
chance de lhe ajudarem a fazer certo as coisas.

Se você não desistir, sua vida poderá ser melhor, muito melhor.

“Não desista, vá em frente, sempre há uma chance de você tropeçar em algo 
maravilhoso”. (Charles F. Kettering)

Definitivo só o amor

“Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de 
nenhum deles. Não temam! Vocês valem bem mais do que muitos pardais”. (Lucas 12.6-7b)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jeremias 11
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“A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto”. 
(Francis Bacon)

A amizade como prazer
Nascemos para viver em grupo, para conversar, para trocar 

ideias. Até Deus é assim.
Ele preferiu não viver sozinho e criou Adão. Os dois eram muito 

amigos, até que o homem rompeu o relacionamento.
Por experiência própria, sabemos que ser e ter amigo não é 

fácil. É difícil. Difícil e, por isto, gostoso. Nada que é fácil é 
realmente gostoso.

Para ser e ter amigo, precisamos nos esforçar. A amizade é um 
sentimento a ser apreendido, como o amor, o respeito e tantas 
outras virtudes.

Nascemos egoístas e é mais natural pensar só em nosso próprio 
bem. Enquanto vivemos assim, não estamos preparados para 
experimentar uma grande amizade.

Para ter e ser amigo, precisamos converter o nosso coração, mudando 
nossa maneira de ver as pessoas. Elas não existem para nos servir. 
Nós existimos para servirmos uns aos outros. Quando entendemos 
isto, nossos relacionamentos se tornam menos complicados.

Para ter e ser amigo, precisamos saber escolher. Diferentemente 
dos colegas e dos familiares, nós escolhemos os amigos. Escolhemos 
e somos escolhidos. Esta diferença deve estar clara para nós. 
Devemos escolher bem e nos deixar escolher do mesmo modo.

Amizade é o prazer de estar junto, para multiplicar os sonhos 
para o futuro e dividir as tristezas do presente.
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“O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão”. (Provérbios 17.17)
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Quem dita os compromissos da sua agenda?
Quem escreve as linhas dos capítulos da sua jornada?
Quem modula a altura da sua voz quando fala?
Quem estabelece o ritmo de sua moenda?
Quem lhe diz o que é importante?
Quem lhe escolhe o lado onde fica?
Quem lhe aponta o que enxergar no horizonte?
Quem lhe fixa as causas que abriga?
Quem faz a lista dos seus sonhos?
De onde vem o vento que gira seus moinhos?
Há compromissos que a sobrevivência nos impõe e precisamos 

atendê-los, mas há um espaço que podemos livremente preencher.
Há heranças que recebemos na vida, mas nos cabe rejeitar as 

ruins e as boas multiplicar.
Não temos que falar no mesmo volume do salão só porque é forte 

o coletivo berro.
Temos que chegar, mas o quando nos cabe dizer. 
Não são os outros que devem ditar os nossos valores e por nós 

decisões tomar.
Nós temos que usar a razão serena, não a emoção enraivecida, 

para escolher certo.
Nós podemos selecionar as matérias que leremos num jornal ou 

os programas da televisão que veremos.
Não temos que ir para a guerra, embora o seu clarim nos diga que 

é obrigatório o combate que não queremos.
Dos sonhos que aumentam a vida precisamos nos alimentar, mas 

dos pesadelos, a serviço da morte, precisamos acordar.
Os moinhos dos nossos desejos precisam ser movidos não por 

vendavais, mas por ventos de paz.

“Que a serpente não decida por nós”. 
(Harvey Cox)

A direção do vento

“A serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse 
à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? É 
certo que vocês não morrerão”. (Gênesis 3.1 e 4)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jeremias 13
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“Nenhuma circunstância é maior do que Aquele que pode controlá-la”. 
(Jerry Bridges)

A calma necessária 
Recordemos a promessa feita numa hora de grande turbulência: “O 

Senhor lutará por vocês. Tão somente, acalmem-se” (Êxodo 14.14).
De modo aparentemente contraditório, somos chamados a lutar 

e, ao mesmo tempo, a nos acalmar.
Tendemos a inverter as posições. Nós queremos lutar e queremos 

que Deus se acalme.
A promessa é clara: Deus luta por nós. Então, podemos nos acalmar. 

Nós, às vezes, contudo, lutamos contra Deus, quando Ele começa a 
lutar por nós e a fazer coisas por nós. Por não compreendermos a 
sua dinâmica, queremos que Ele lute com as nossas armas, do nosso 
jeito, no nosso ritmo. Mas Deus luta do jeito dele, com os recursos 
dele, no ritmo dele, e a nós cabe a calma.

Se queremos nos acalmar e vencer, precisamos parar de brigar 
contra Deus. O adversário não é Ele; são os nossos problemas, 
nossas adversidades, nossos temores. O nosso amigo, o nosso 
comandante, o lutador por nós, este é Deus. É por isso que podemos 
confiar e nos acalmar.

Por que estamos agitados? Podemos nos acalmar, porque Deus 
luta por nossa vida.

Se interferirmos, vamos atrapalhar. Não sejamos como aquele 
que se coloca no lugar de Deus. Deixemos que Ele lute por nós. 
Quando Ele luta, é certo que vencemos.

Calma!

22

“Assim diz o Senhor: ‘Não tenham medo nem se assustem por causa desta grande multidão, 
pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus’”. (2Crônicas 20.15b)
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Tomei minha decisão.
Decidi que não crerei em promessas de políticos porque, sempre em 

campanha, dizem qualquer coisa para receber minha adesão.
Resolvi que não crerei em revelações sobre a chegada de uma 

greve mantida em segredo nem no perigo de uma vacina anunciada 
pelas autoridades para prejudicar a população.

Concluí que não crerei na fidelidade dos amigos a quem encontro 
só quando de mim têm precisão.

Escolhi que não crerei nas certezas dos que garantem que na Bíblia 
há páginas ou livros faltando por interesses de alguma denominação.

Escrevi que não crerei no acerto dos que afirmam que estou 
sozinho no mundo e que devo agir apenas segundo o que me dita a 
minha pura razão.

Entendi que não crerei no que cantam sobre si mesmos os 
produtos expostos nas lojas ou nos meios de comunicação.

Compreendi que não crerei que posso ganhar dinheiro fácil sem 
cansar a mão.

Defini que não crerei que os atentados que cometo contra o meu 
corpo sem castigos ficarão.

Tomarei decisões depois de muito refletir, não passarei adiante o 
que não conferir, não esquecerei os amigos de verdade, estudarei a 
Palavra de Deus com seriedade, cultivarei com Jesus Cristo uma boa 
amizade, consumirei com o desejo e com a razão, terei como meu o 
que vier da minha produção, cuidarei do meu corpo com dedicação.

“Quem aceita o mal sem protestar, coopera realmente com ele”. 
(Martin Luther King Jr)

Credo negativo

“Se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam 
mutuamente destruídos”. (Gálatas 5.15)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jeremias 16 a 18
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“Derrota ao se fazer o certo é, na verdade, uma vitória”. 
(Frederick W. Robertson)

Não vale tudo
Não, não vale tudo.
Não, não vale tudo mesmo que seja para ganhar uma eleição.
Não, não vale tudo para fazer uma venda, mesmo necessária.
Não, não vale tudo para vencer uma discussão.
Não, não vale tudo para sonegar um imposto, mesmo injusto.
Não, não vale tudo para triunfar numa competição.
Não, não vale tudo na hora de dizer a verdade.
Não, não vale tudo para receber uma premiação.
Não, não vale tudo para subir na carreira, mesmo que importante.
Não, não vale tudo para impor uma opinião.

Uma eleição ganha com mentiras torpes precederá um governo 
igualmente torpe.

Uma venda baseada na mentira deslavada não merece nenhuma 
gratificação.

Uma vitória obtida no grito é, na verdade, uma derrota.
Um imposto sonegado é tão indigno quanto a corrupção.
Uma competição vencida a cotoveladas tem o sabor de uma 

derrota.
Uma verdade dita com raiva perde toda a sua razão.
Um prêmio obtido pela fraude é coisa que causa vergonha.
Quem sobe na vida conspirando logo receberá para pagar a alta 

fatura da bajulação.
Uma opinião que se impõe acabará trocada por outra.

Para vencer, não temos que mentir, não precisamos negar nossos 
bons valores, não necessitamos derrubar o adversário, não temos 
que enganar o próximo, não precisamos machucar alguém, não 
necessitamos ser grosseiros.

24

“Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: 
a nossa fé”. (1João 5.4)
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Quando Isabel, conhecida como Chicha, morreu, os jornais 
destacaram que o objetivo principal de sua luta – que era reencontrar 
sua neta – não se realizou.

Ao longo de 40 anos, ela procurou por Clara, filha do seu filho 
Daniel e que desapareceu aos três meses de idade numa operação 
militar em que seus pais foram presos e depois mortos pelo regime 
instalado na Argentina.

A avó uma vez declarou:
— Eu tive dois filhos. Um eu perdi e a outra passei minha vida 

procurando.
Embora nunca tenha encontrado a menina, sua procura não foi 

em vão. Graças a ela e ao movimento que formou, 128 famílias 
reencontraram seus desaparecidos.

A história desta “avó da praça de maio”, como ficou conhecida, 
o esforço para descobrir crianças tiradas dos pais e criadas por 
militares como se fossem seus filhos, mostra o que acontece quando 
nos envolvemos em causas justas.

Quando nos envolvemos com coragem apesar dos riscos, nossos 
gestos ultrapassam o presente difícil e tornam melhor o futuro.

Quando nos envolvemos com disposição apesar da vitória 
improvável, nossas atitudes ampliam o alcance de nossa fome por 
justiça e nos levam a vitórias que não imaginávamos.

Quando nos envolvemos inspirados por desejos legítimos e ideais 
de valor, nossa vida vale a pena, para nós mesmos e para os outros.

“Os ideais são o traje de gala da alma”. 
(H. G. Wells)

Uma avó em busca da neta

“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados”. (Mateus 5.6)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jeremias 22 a 23
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“As drogas me deram asas para voar, depois me tiraram o céu”. 
(John Lennon)

Dever de casa
Há uma ecologia da terra e deve haver uma ecologia do corpo. A 

terra precisa de nosso cuidado para ter saúde. Nosso corpo, também.
Como a terra, o corpo não é inesgotável. O abuso do corpo 

também cobra o seu preço.
Quando não nos alimentamos bem, na quantidade e na qualidade, 

pagamos um preço.
Pagamos um preço quando fazemos do álcool um companheiro.
O fascínio maldito do consumo das drogas ilícitas cobra um 

preço pessoal terrível e um preço social avassalador.
Precisamos de uma ecologia para o nosso corpo.
Muitos dizemos que sabemos usar a terra racionalmente, mas 

não sabemos. Basta que olhemos as calçadas nas cidades ou os rios 
e lagoas nas áreas densamente povoadas.

Muitos nos achamos temperantes e talvez o sejamos, mas nossos 
filhos, os filhos que aprenderam a beber com os mais velhos, o serão?

Parece que estamos vencendo a guerra contra a dependência do 
cigarro, mas, para que seu uso não seja uma trágica compensação, 
precisamos ganhar a guerra para as drogas, inclusive o álcool, a 
pior das drogas.

Devemos radicalizar, se queremos o triunfo da saúde. Esta vitória 
começa em casa. Não precisamos apresentar drogas aos nossos 
filhos. Podemos festejar sem bebida alcoólica.

A alegria verdadeira não é movida a droga, a nenhum tipo de droga.

26

“O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de 
Deus”. (1Coríntios 6.19)
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Como há muitas coisas que resolvemos sozinhos, podemos 
teimar em resolver sozinhos todas as coisas.

Perdidos na floresta, achamos que podemos encontrar por nós 
mesmos o caminho de volta.

Confusos em nossos sentimentos, giramos freneticamente em 
torno do que nos faz sofrer até nos desesperarmos.

Brigando em casa, persistimos em procurar a rota do entendimento 
sem a ajuda de ninguém até o convívio se tornar impossível.

Dominados por um vício, continuamos dizendo que 
conseguiremos sair da dependência com os recursos vindos tão 
somente de nossas próprias forças.

Sufocados por um pecado, não o confessamos a ninguém.
Assustados por um trauma, calamo-nos, embora falar nos 

libertasse.
Doentes, tomamos o remédio sem saber do que o nosso corpo 

realmente padece.
Agindo assim, perdemos a oportunidade de reencontrar o caminho 

necessário, abandonamos a atitude da esperança, mandamos embora 
a felicidade da família, jogamos fora a liberdade, deixamos de ser 
perdoados, temos vergonha do que não fizemos, tomamos remédios 
que não curam, recusamos a boia que nos pode salvar.

Aceitar ajuda de outra pessoa é um passo pequeno, mas gigantesco, 
gigantesco na coragem que admite a dificuldade e gigantesco no 
resultado que será certamente alcançado.

“A alma humana é feita para não estar sozinha. Um passo gigantesco”. (Pierre 
Teilhard de Chardin)

Um passo gigantesco

“Um ajuda o outro e diz a seu próximo: ‘Seja forte’”. (Isaías 41.6)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Jeremias 25
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“Seguir Jesus implica em não seguir nossos impulsos, apetites, caprichos e sonhos, 
pois tudo isso foi danificado pelo pecado”. (Eugene Peterson)

Des-idolatria
Somos imensamente capazes de produzir ídolos, em forma de 

objetivos e sentimentos que tomam o lugar de Deus nos nossos 
corações e nos impedem de viver com plenitude.

Podemos fazer do dinheiro o nosso deus e a ele nos submetermos, 
como se tê-lo fosse a coisa mais importante da nossa vida.

Podemos fazer do sexo a nossa divindade, diante da qual nos 
curvamos, como se satisfazê-lo atribuísse sentido à nossa existência.

Podemos fazer do poder a nossa transcendência e, para conquistá-
lo, permitir que nos domine.

Podemos fazer da nossa dor um ídolo, como se fosse mais 
importante que o nosso vigor.

Podemos fazer do nosso luto um ídolo, como se fosse definitivo.
Podemos fazer da nossa teologia um ídolo, fechados para outras 

possibilidades de interpretação.
Podemos fazer da nossa ideologia um ídolo, quando tornada a 

única forma de pensar o mundo.
Não precisamos amar o dinheiro.
Não precisamos fazer do prazer nossa razão de ser.
Não precisamos ter o mundo a nossos pés para viver.
Não precisamos construir um trono para o nosso sofrimento.
Não precisamos deixar insepulto o corpo amado.
Não precisamos nos isolar para ser livres.
Não precisamos de uma ideologia para ser felizes.
Precisamos apenas desejar — e é difícil — que Deus seja o 

primeiro em nossos corações.

28

“Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males; e alguns, nessa cobiça, se desviaram da 
fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores”. (1Timóteo 6.10) 

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jeremias 26



JUN

Acredite se quiser: a fofoca virou um negócio. Veja os programas 
de televisão especializados em comentar vidas alheias.

Quem fofoca remexe na vida alheia, como aquele que remexe a 
lata do lixo, com a diferença que não procura o que serve, mas o que 
não presta. A fofoca é como um furto, porque a pessoa se apropria 
de uma história de vida que não é a sua. Seu objetivo é maldizer.

A maledicência destrói porque é uma invasão da privacidade 
alheia. O maledicente compartilha notícias, falsas ou verdadeiras, 
sobre pessoas que não aprovariam a maioria delas.

Escutar maledicências é ser cúmplice no assassinato do outro. 
Fofocar é atentar contra a vida do próximo (Levítico 19.16).

É pecado ouvir fuxico; é pecado passar adiante uma informação 
não autorizada e não confirmada, mesmo que seja um pedido de 
oração.

Com a proliferação dos meios eletrônicos de comunicação, há 
um outro tipo de maledicência, que vem no reencaminhamento 
de notas, algumas começando assim: “Não sei se é verdade, mas, 
pelo sim, pelo não, encaminho a mensagem que recebi...”. Quem 
repassa uma informação que pode ser mentirosa, mentiroso é. Antes 
de passar, devemos conferir.

Na dúvida, só nos cabe apagar, seja o que lemos ou o que ouvimos.
Nossas palavras devem ser sempre para bendizer e fazer viver.

“Não te abras com teu amigo / Que ele um outro amigo tem. /E o amigo do teu 
amigo / Possui amigos também”. (Mario Quintana)

Palavras que matam 

“Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu 
próximo. Eu sou o Senhor”. (Levítico 19.16)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Jeremias 27 a 28
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“As redes sociais são muito úteis, oferecem serviços muito prazerosos, mas são uma 
armadilha”. (Zygmunt Bauman)

Domine suas redes sociais
As redes sociais são meios extraordinários de comunicação. 

Através dos seus recursos, podemos fazer o que o ser humano mais 
aprecia: brincar, seja jogando com outras pessoas, seja trocando 
mensagens e imagens que informam ou divertem.

Por serem lúdicas, passeamos pelas redes sociais por horas a fio 
e sem intervalos, fazendo coisas primorosas ou inúteis, perdida a 
noção de tempo e espaço.

Pelas redes sociais, fazemos viagens que não fizemos e parecemos 
o que não somos, como se fôssemos fabricantes de ídolos fortes e 
festivos.

Depois de pesarem suas atitudes, alguns radicalizam e saem das 
redes. Trata-se de equívoco, porque todos estão lá.

O que precisamos é nos educar, no tempo dedicado às redes, no 
conteúdo postado, nas mensagens recebidas.

A prioridade em nossa agenda é o estudo, o trabalho e a comunhão 
real com pessoas reais. Se a diversão nos toma muito tempo, temos 
que limitá-la ao mínimo.

Devemos postar coisas que edificam, preparadas por nós. Quando 
formos repassar, temos que conferir antes, para não nos tornarmos 
cúmplices de mentiras.

Nem tudo o que recebemos precisa ser lido, visto ou ouvido. Boa 
parte pode ser deletada antes de ocupar tempo e espaço na nossa 
mente ou coração.

As redes sociais existem não para nos dominar, mas para serem 
dominadas por nós.

30

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu: tempo 
de chorar e tempo de rir; tempo de prantear e tempo de saltar de alegria; tempo de abraçar e 
tempo de deixar de abraçar”. (Eclesiastes 3.1, 4 e 5)
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6 de julho
Corra com os cavalos (Jeremias 12.5a)

Encontro: Você já desistiu de algo e se arrependeu depois?

Exaltação:
Leiam o Salmo 71.1-14. Peça que destaquem o versículo que mais fa-
lou ao coração de cada um. Orem agradecendo pela Palavra de Deus.

Perguntas : 1 Qual o primeiro passo na longa jornada da vitória?

2 Qual o papel da visão no processo da conquista?

3 Quais as possíveis consequências na vida daqueles que desistem?

4 Por que é importante celebrarmos as pequenas vitórias?

Evangelismo:
Revise sempre o cartão de oração, com os nomes que cada um 
escreveu. Enfatize a importância de convidar amigos para o PG. 
Orem juntos uns pelos outros. 

13 de julho
Promessa que se cumpre (João 15.11)

Encontro: Se alguém quiser lhe proporcionar um dia feliz, como será este dia?

Exaltação:
Leiam o Salmo 8. Pergunte o que cada um gostaria pode destacar 
sobre Deus. Orem agradecendo a Majestade do nosso Deus.  

Perguntas : 1 Em João 10.10, temos uma promessa. Qual é?

2 O que é ser feliz?

3
De acordo com Isaias 64.4, a visão da grandeza de Deus deve produ-
zir o que em nós?

4 Quais as características de uma vida feliz?

Evangelismo:
Dê oportunidade para que façam pedidos de oração. Orem uns pelos 
outros. Dê oportunidade para quem desejar compartilhar sobre as 
orações respondidas. 

20 de julho
Diante do Evangelho (1Timóteo 1.15)

Encontro:
Quando estamos em conflito, devemos esperar que a outra parte 
tome a iniciativa de pedir perdão?

Exaltação:

Leiam o Salmo 16 e perguntar sobre o que Deus foi para cada um na 
semana que passou.  Exemplo: Deus foi meu ajudador, meu amigo, 
minha rocha etc. Orem agradecendo pela presença Deus conosco em 
todos os momentos. 

Perguntas : 1
O Evangelho promete que somos amados por Deus, mas ainda nos 
odiamos por causa do que as pessoas pensam de nós. Por quê?

2 Por que é tão difícil perdoar? 

3
Comente a afirmação: “Quando ouvimos o Evangelho, nossa fé se 
fortalece”.

Evangelismo:
Dê oportunidade para que alguns falem sobre o que o Evangelho tem 
feito em suas vidas. Orem pelos que precisam ouvir o Evangelho. 
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27 de julho
O refúgio (Efésios 6.18)

Encontro: O que você costuma fazer quando sente medo?

Exaltação: Ler o Salmo 46 e orar agradecendo por Deus ser o nosso refúgio. 

Perguntas : 1 O que é a oração?

2 De que modo a oração nos revela quem é Deus?

3 Qual a recomendação feita em Efésios 6.18?

Evangelismo:
Enfatize a necessidade de orarmos sempre, e divida o grupo em 
duplas para orem uns pelos outros. 
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Todos temos desejos e todos buscamos satisfazê-los.
Alguns deles satisfazemos sozinhos, mas para a maioria precisamos 

dos outros.
Precisamos de Deus e, então, com Ele nos relacionamos.
Precisamos das pessoas e, por isto, com elas nos relacionamos.
O encontro com Deus, chamamos de fé. O convívio com nossos 

semelhantes, chamamos de amizade.
Podemos dizer a Deus que cremos nele sem crer. 
Podemos afirmar ao amigo que gostamos dele e não gostar.
Nossa fé pode ser conveniente, mantida em função dos benefícios 

que esperamos receber.
Nossa amizade pode ser conveniente, concebida por causa das 

vantagens que pode trazer.
Quando nossa fé depende de respostas rápidas e favoráveis da 

parte de Deus, é fé conveniente, que não nos alimenta.
Quando nossa amizade precisa de atenções constantes e favores 

atendidos, é amizade conveniente, que se desfaz à primeira frustração.
Nossos desejos devem ser menos importantes que nossos 

relacionamentos, sejam espirituais ou fraternais.
A cada instante devemos colocar nossa fé à prova, para vermos 

se é pura.
A todo o momento devemos nos perguntar se nossa amizade é sincera. 
Precisamos de uma fé que nos inspire a amar mais a Deus, mesmo 

que Ele nos peça coisas difíceis.
Carecemos de amigos a quem amamos mais a cada dia, mesmo 

que precisem muito de nós.

“A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos 
de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e 
desafio” (Martin Luther King Jr.)

Além das conveniências 

“Amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência 
limpa e de uma fé verdadeira”. (1Timóteo 1.5)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Jeremias 32 a 34
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“Criatividade é a inteligência se divertindo”. 
(Albert Einstein)

Amar para fazer melhor
Temos que fazer melhor o que fazemos.
Se as dificuldades crescem, nós as superaremos fazendo melhor.
Se os louros são colhidos, nós colheremos mais se fizermos melhor.
Não podemos comemorar os bons resultados indefinidamente. A 

bola precisa voltar ao centro do campo porque a partida vai continuar.
Se nos acomodarmos, o jogo pode virar contra nós ou o tédio 

pode nos aborrecer.
Para fazer melhor, temos que olhar para o que fizemos. 

Certamente reconheceremos que não fizemos sozinhos. Deus abriu 
a porta e entramos. Nossos colaboradores, a quem agradecemos, 
tornaram possível o sonho da realização, seja criando, construindo, 
vendendo, atendendo, servindo.

Olhando para o que fizemos, descobriremos um objeto que 
poderia estar num lugar melhor no estoque ou na vitrine, uma 
palavra que poderia ser trocada no texto, uma peça que poderia ser 
aperfeiçoada no processo, uma técnica diferente a ser adotada.

Quando olhamos para o que fazemos, percebemos que 
precisamos continuar estudando. Além de observar como os outros 
fazem, podemos nos matricular num curso rápido ou longo, travar 
conhecimento com a teoria, conhecer a história dos sucessos e 
fracassos, analisar estratégias.

Nosso empenho mostra que amamos o que fazemos. Quando 
amamos o que fazemos, teremos prazer em fazer melhor.

02

“Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha; 
derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela”. (Levítico 2.1)
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Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, aquele que nos 
doou a sua própria vida.

É quando doamos que mais nos parecemos com Deus.
É quando doamos que mais nos aproximamos do que há de 

melhor no ser humano. Fomos feitos para doar.
Quando doamos, transferimos o foco de nossas necessidades 

para as carências do nosso irmão.
Quando doamos, paramos de idolatrar nosso dinheiro, nosso 

talento, nosso tempo, nossa competência.
Quando doamos, plantamos sementes que poderão gerar árvores 

maiores que as nossas.
Quando doamos, multiplicamos o que temos.
Quando doamos, mudamos o futuro.
Não há uma pessoa sequer que tenha tão pouco que não possa doar.
Doando sangue, preservamos uma história.
Escancarando um sorriso, fazemos a alegria correr no outro rosto.
Dando dinheiro, satisfazemos uma necessidade, ajudamos na 

realização de um sonho, disseminamos o perfume do amor.
Compartilhando parte do nosso tempo, descobrimos o valor da 

existência humana.
Proferindo uma palavra de ânimo, escrevemos livros nas 

biografias dos outros.
Disseminando conhecimento, tornamos mais forte a luz da 

verdade.
Somos felizes não quando guardamos mas quando distribuímos. 
Quanto mais doamos, mais nos realizamos. São lindas as mãos 

que se movem para apoiar.

“É feliz apenas aquele que doa”. 
(Johann Wolfgang von Goethe)

Sem holofotes

“Quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a 
direita está fazendo”. (Mateus 6.3)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jeremias 37
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“A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor 
que não damos, nas forças que não usamos”. (Carlos Drummond de Andrade)

A beleza da eternidade
Viver muito é o que todos esperamos.
O desejo da eternidade bate forte em nosso coração, não importa 

a idade que tenhamos.
Nunca vimos tudo, nunca vivemos tudo. Ainda faltam coisas a 

fazer, lugares a conhecer. Sonhos realizados precisam se prolongar; 
projetos para o futuro demandam mais tempo para se concretizar.

Se temos filhos, queremos que alcancem a maturidade. Se temos 
netos, queremos sentir estampada neles a felicidade.

Pulsa dentro de nós a paixão pela perenidade.
Quando, diferentemente, deixamos de desejar o que sempre 

almejamos – que é viver bem e muito – há algo errado.
Podemos achar que o problema esteja na história e nas 

circunstâncias, e não estaremos completamente equivocados, mas 
a vida é feita sempre no compasso das adversidades.

Não temos que negar os fatos em nossa volta. No entanto, quando 
viver se torna um fardo que achamos que não podemos carregar, 
precisamos admitir que há mesmo algo errado, e é em nós, dentro 
de nós.

E a coisa certa que precisamos rapidamente fazer é buscar ajuda, 
ajuda boa, ajuda amorosa, ajuda competente.

Ainda somos amados, por mais que grite outra voz.
Se olharmos, onde só vemos solidão veremos gente.
Decidir viver, bem e muito, é um ato de coragem, uma vez que 

fomos feitos para viver eternamente.
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“Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser 
humano”. (Eclesiastes 3.11a)
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Quando consultamos nosso passado, vemos que Deus nos livrou 
de perigos mortais (Lamentações 3.21). É por isso que podemos 
olhar para trás e saltar para frente (Filipenses 3.13).

A esperança ancorada em nosso coração vem do nosso amor a 
Deus, sentimento que nos faz saber que Ele pode transformar os 
fatos que consideramos completamente ruins em coisas excelentes 
(Romanos 8.28). 

A esperança nos é ditada pela razão. Quando ponderamos bem 
as coisas, concluímos que o melhor que fazemos é ter esperança, 
porque a desesperança não produz uma coisa boa sequer, enquanto 
a expectativa da confiança é sempre construtora (Lamentações 
3.26). A experiência gera esperança (Romanos 5.4).

A esperança é um dos frutos da obediência a Deus. Quando 
fazemos o que Ele nos diz para fazer, podemos aguardar a solução 
que Ele enviará (Gênesis 22.12), muitas vezes quando não mais 
aguardamos (Romanos 4.18). A palavra dele não cai no vazio 
(Isaías 55.11).

A esperança é a fé que nos permite enxergar os elevados 
pensamentos de Deus para nós (Jeremias 29.11) quando pensamos 
em desistir e sentir o poder do seu amor quando imaginamos que 
fomos abandonados (2Coríntios 4.9).

Deus pode não fazer como desejamos mas nossa esperança 
nos faz ver que Ele está em ação em todo o tempo a nosso favor 
(Salmo 9.18). 

“A esperança começa no escuro, como uma teimosa esperança de que se você agir e 
tentar fazer a coisa certa, a aurora virá. Você espera, observa e trabalha: você não 
desiste.” (Anne Lamott)

É boa a esperança 

“Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor”. (Jeremias 17.7)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jeremias 39

05



JUL

“Jeremias, eu o chamei para uma vida de propósito, muito além do que você pensa ser 
capaz de viver e prometi forças suficientes para você cumprir o seu destino”. 
(Eugene H. Peterson)

Corra com os cavalos
A vida é uma caminhada, durante a qual precisamos desenvolver 

algumas atitudes:
1. Tenha uma visão clara do que você quer alcançar. – Comece 

olhando para aquilo que você deseja alcançar. Este é o 
primeiro passo na longa jornada da vitória. A vida não é feita 
de saltos, mas de passos, e o primeiro é ter uma visão clara 
do que você quer.

2. Decida conquistar o que você deseja. – A visão traz o desejo da 
conquista, que alimenta a perseverança e a perseverança abre 
as portas para a realização do desejo.

3. Mantenha a visão.  – Teimosia e persistência são atitudes 
diferentes. O teimoso persiste nos próprios caminhos que trilha; 
o perseverante se firma nos caminhos que Deus lhe propõe.

4. Aperfeiçoe seu caráter.  – No desenvolvimento do caráter, 
considere o altíssimo preço da desistência. Para quem desiste, 
o arrependimento será certo. Veja as virtudes que precisa 
desenvolver, uma a uma, e trabalhe cada uma delas para melhor.

5. Celebre as pequenas vitórias.  – Quando celebramos as pequenas 
vitórias, nós nos fortalecemos com a certeza de que Deus está 
conosco. Nosso caminho não é fácil sempre, mas não estamos 
sozinhos, porque podemos contar com o poder de Deus, que 
nos pede perseverança e nos capacita para a perseverança.
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“Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os 
que vão a cavalo?” (Jeremias 12.5a)
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Felizes são os homens e as mulheres de fé.
Felizes são os que creem no Deus vivo, ativo e interventivo, que 

vê as coisas, age em meio aos eventos, intervém no cenário dos atos 
humanos.

Felizes são os que têm de Deus uma ideia clara sobre a sua graça, 
uma visão nítida sobre a sua ação e uma certeza firme de seu amor 
incondicional.

Felizes são os que creem em Deus quando veem suas histórias de 
vida como salas de troféus que reluzem na luz e na escuridão.

Felizes são os que creem em Deus quando se ajoelham diante dele 
porque têm que esperar por uma solução que desconhecem, quando se 
levanta uma dificuldade que não conseguem acalmar, quando cresce 
uma pergunta que não sabem responder, quando se descortina um 
futuro que não têm como conhecer, quando há uma decisão de vida ou 
morte a tomar.

Felizes são os que, por crerem em Deus, confiam que suas 
vidas estão protegidas e sabem que a orientação virá, o cuidado se 
mostrará, a onda baixará, a resposta se revelará, o futuro sorrirá.

Felizes são os que podem sentir que Deus está agindo agora 
e agirá.

Felizes são os que, por sua fé, confiam que Deus fará nascer 
a flor numa parede de pedra, encherá de cachos uma bananeira 
improvável, enviará um anjo sem asas mas de avental branco e 
bisturi na mão e cavalgará as ondas que não conseguem domar.

“Deus nunca se apressa. Não há prazos contra os quais tenha que trabalhar. Saber 
disto acalma-nos o espírito e relaxa nossos nervos”. (A. W. Tozer)

A felicidade da fé

“Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os 
olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera”. (Isaías 64.4)
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“O amor é o perfume das almas”. 
(Hélder Câmara)

O ódio e o amor
O ódio resiste.
O ódio é idiota.
O ódio elimina.
O ódio é inconveniente.
O ódio afasta.
O ódio é triste.
O ódio arde no inferno 

permanentemente.
O ódio é escravo do mal.
O ódio mente e ilude. 
O ódio é vaidoso.
O ódio sofre e faz sofrer, com 

medo de si mesmo.
O ódio é brutal.
O ódio tem um vigor 

espantoso.
O ódio é impaciente.
O ódio tem a morte como futuro.
O ódio é enganoso.
O ódio não tem fé nem 

esperança.
O ódio é furioso.
O ódio não é digno de 

confiança.
O ódio é cruel.
O ódio só constrói escombros.
O ódio é impiedoso.

O ódio não entra no céu.
O amor existe.
O amor é inteligente.
O amor aproxima.
O amor é elegante.
O amor une.
O amor é sorridente.
O amor vibra.
O amor é sincero.
O amor não conhece o medo.
O amor é humilde.
O amor gera vida.
O amor é suave e se estende 

como um tapete.
O amor cresce na adversidade.
O amor é paciente.
O amor tem um futuro promissor.
O amor é fiel.
O amor espera sua hora.
O amor é bondoso.
O amor perdoa.
O amor é digno.
O amor constrói pontes.
O amor é santo.
O amor continua no céu.
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“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior deles é o amor”. 
(1Coríntios 13.13)
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Diante das perdas, que se multiplicam, temos que separar as que 
poderiam ter sido evitadas e as que não poderiam.

Se não agirmos no tempo certo, só nos restará chorar o incêndio 
que poderíamos ter prevenido, o prejuízo que o seguro poderia 
pagar, a confusão na qual não precisaríamos ter entrado, a 
enfermidade que um hábito saudável teria evitado, um insucesso 
que a falta de planejamento e dedicação decretou. Poderemos até 
apontar culpados, como se o nosso nome não devesse figurar no 
topo da lista dos irresponsáveis.

Se viver é construir torres (Lucas 14.28), temos que edificá-las 
para não caírem. 

Se o nosso corpo é a casa do Espírito Santo (1Coríntios 6.19), 
temos que cuidar dele como um bem de valor tão alto que não pode 
ser pago.

Se uma tarefa nos foi confiada, temos que executá-la com o 
capricho máximo (Eclesiastes 9.10).

Antes das tragédias anunciadas se tornarem reais, temos que 
preveni-las.

Se não as prevenimos, temos que assumir nossas responsabilidades 
na hora do mal. Não podemos chamar de fatalidade o que aconteceu 
por não termos cumprido com o nosso dever.

Se aconteceu o pior, não podemos lavar as mãos como se não 
fosse conosco. Antes, temos que arregaçar as mangas e fazer tudo 
o que pudermos para diminuir os danos, mas o melhor é sempre 
reduzir os riscos.

“A saúde depende mais das precauções que dos médicos”.
 (Jacques-Benigne Bossuet)

A felicidade da fé

“Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo 
desperdiça tudo o que tem”. (Provérbios 21.20)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Jeremias 45
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“Nossa grande necessidade é sermos pessoas cujos deleites são os próprios deleites de 
Deus.” (John Piper)

O convidativo Salmo 42
No convidativo Salmo 42, o poeta descreve sua sede de Deus. 

Esta sede não saciada lhe dava tristeza. Ele sabia que a alegria 
verdadeira vem da consciência da presença de Deus conosco.

Também somos tomados de tristezas, talvez por razões diferentes, 
sobretudo numa época – a nossa – em que a felicidade se tornou 
uma religião. Não pensemos que a vida seja só festa. A semana tem 
sete dias e não apenas fim de semana.

Se estamos sentindo sede de alegria, façamos uma autoanálise 
para descobrir quando o nosso bom humor mudou. Se erramos, 
estamos diante da boa tristeza, aquela que produz arrependimento 
(2Coríntios 7.10).

Jamais lancemos mão de recursos ilegítimos para pôr fim à 
tristeza, como o álcool ou alguma outra droga. Tomemos nossa 
tristeza como um convite à reflexão, sozinho ou com a ajuda de um 
profissional, para encontrar as suas causas e, logo, os caminhos a 
serem tomados.

Como a corça, trazida à nossa mente pelo poeta bíblico, 
busquemos a presença de Deus como a fonte de nossa alegria.

Persistamos na esperança, certos de que ainda louvaremos a 
Deus. A alegria é mãe do louvor. Há louvor quando há esperança, 
que é a certeza de que Deus vai agir e cessará nossa tristeza, a partir 
de suas causas e não apenas dos sintomas. 
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“Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere 
em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu”. (Salmos 42.5)
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Somos o que a nossa biologia fez de nós.
Somos os compromissos que nossos pais firmaram por nós.
Somos as influências que vamos recebendo ao longo da vida, 

dentro e fora de casa.
Somos os desejos que acalentamos, sejam eles realizados ou 

frustrados.
Assim, não somos verdadeiramente livres.
Na verdade, nossa liberdade se exerce num mar cheio de 

limitações e, felizmente também, de possibilidades.
Nossa liberdade começa com a verdade sobre nós mesmos.
Nossa liberdade continua quando decidimos que não seremos 

determinados por nossa biologia, nem por nossos pais, ou pelas 
influências sobre nós ou mesmo pela força dos nossos desejos.

Reconheçamos esses poderes sobre nós, mas não nos curvemos 
diante deles.

Podemos ser livres, embora relativamente.
O que vem de nossa biologia não nos cabe mudar, mas usar essas 

características a nosso favor.
O que vem de nossas heranças familiares precisa ser avaliado, 

para abandonarmos as ruins e aperfeiçoarmos as boas.
O que vem de influências do meio deve passar por um filtro, 

porque o ônus ou o bônus da adesão a elas é nosso, exclusivamente 
nosso.

Apesar das limitações, são imensas as nossas possibilidades.
Reconheçamos nossas limitações com sabedoria e exerçamos 

nossa liberdade com coragem.

“Não fazemos aquilo que queremos e, no entanto, somos responsáveis por aquilo que 
somos”. (Jean-Paul Sartre)

Podemos ser livres

“Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, 
conhecerão a verdade, e a verdade os libertará”. (João 8.31-32)
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“Um único minuto de reconciliação vale mais do que toda uma vida de amizade”. 
(Gabriel García Márquez)

A reconciliação
Numa discussão acalorada, as palavras subiram de tom e 

acertaram o coração do outro.
Numa disputa apertada, os corpos se agitaram e feriram o 

adversário.
Convictos de nossas proposições, não queremos perder.
Seguros de nossos compromissos, queremos prevalecer.
E perdemos. Perdemos amigos, que se vão decepcionados. 

Perdemos familiares, que ficam chocados.
Quando as vítimas são os outros, nem sempre nos importamos.
Quando o sofrimento é do nosso lado, esperamos que o outro 

venha arrependido ao nosso encontro.
Não podemos impor arrependimento ao outro, que talvez jamais 

mostre tal grandeza.
Quanto a nós, podemos ser grandes.
Podemos perscrutar o peso das palavras proferidas.
Se ofendemos, podemos tomar a iniciativa para o reencontro.
Se nos excedemos, podemos reconhecer que erramos.
Se ferimos, podemos pedir perdão unilateralmente, com palavras 

puras e gestos santos que não ampliem o fosso que agora nos separa.
Se o outro faz o mesmo conosco, mesmo timidamente, devemos 

perdoar, sem que esperemos por uma reparação.
Dinheiro tirado se devolve, mas não há reparação para feridas. O 

possível é a reconciliação.
Podemos ficar firmes em nossos campos, mas podemos ser 

amigos que, embora discordem, respeitam-se, certos de que o amor 
ao próximo é mais importante do que as ideias que abraçamos.
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“Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz”. 
(Tiago 3.18)
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Há uma promessa firme formulada por Jesus: nós podemos ser 
felizes (João 10.10).

Ser feliz é desafiar as tribulações e aprender com elas. Não 
precisamos nos deixar confundir por elas e nem permitir que o nosso 
corpo se vergue sob o seu peso, porque podemos estar seguros de 
que a presença sustentadora conosco do Espírito Santo derrama 
sobre os nossos corações o amor de Deus (Romanos 5.1-5).

Ser feliz é saber que somos filhos de Deus e fruirmos a certeza 
de que ainda não somos aquilo que seremos, mas que o seremos, 
porque fomos purificados por Jesus Cristo (1João 3.1-3). 

Então, para uma vida feliz, precisamos ter:
1. Certeza quanto ao passado – Todos os que cremos em Jesus 

Cristo fomos purificados definitivamente pelo sangue Ele que 
derramou na cruz por nós (Hebreus 10.10).

2. Confiança quanto ao presente – Quem é feliz sente confiança 
quanto ao presente. A visão de Quem Deus é deve produzir em 
nós a confiança nele (Isaías 64.4), que tudo sabe e tudo pode.

3. Esperança quanto ao futuro – Viver de modo feliz é nutrir, 
sem medo, esperança quanto ao futuro. Precisamos confiar 
no Senhor Deus e esperar nele (Jeremias 17.7). Se olharmos 
para o passado, o passado do povo da Bíblia e o nosso próprio 
passado, teremos esperança. A memória produz esperança 
(Lamentações 3.21).

“Os cristãos herdam de fato o destino que se veem nos contos e fábulas: nós (sim, 
você e eu, os pecadores salvos) viveremos, e viveremos felizes, e, pela graça infinita de 
Deus, viveremos para sempre” (J. I. Packer)

Promessa que se cumpre

“Tenho lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de 
vocês seja completa”. (João 15.11)
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“Enquanto o poço não seca, não sabemos dar valor à água”. 
(Thomas Fuller)

Não desperdice o seu dinheiro
A maioria de nós ganha menos do que precisa. E necessidades 

que requerem dinheiro ficam sem ser satisfeitas.
A maioria de nós gasta mais do que pode. E tem que conviver 

com pressões e preocupações assustadoras.
Precisamos persistentemente procurar ganhar mais, o que nem 

sempre depende de nós.
Devemos sistematicamente procurar gastar menos, o que 

geralmente depende de nós.
Para gastar menos do que ganhamos, só podemos gastar depois 

de ter efetivamente recebido. Promessa de dinheiro não é dinheiro.
Não importa quanto ganhemos, não podemos gastar tudo o que 

recebemos. Vai nos fazer falta.
Do que ganhamos, temos que separar um percentual para guardar. 
Imaginemos um motorista que transporta pessoas com o seu 

automóvel. Se ele gasta no dia o que ganha no dia, como abastecerá 
o seu veículo amanhã, como substituirá o pneu careca no mês que 
vem, como trocará de carro quando envelhecer daqui a alguns anos? 
Se não guardar dinheiro, terá que deixar a profissão.

Do que ganhamos, mesmo que pouquíssimo, temos que separar 
uma parte da qual certamente precisaremos no futuro, tempo que 
pode chegar a qualquer hora.

As carências de hoje nos pressionam mas, ao gastarmos, temos 
que considerar as necessidades que virão.

Quando não guardamos, desperdiçamos. Quando desperdiçamos, 
não temos.
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“Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça 
tudo o que tem”. (Provérbios 21.20)
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Todo homem deve agradecer a Deus por ter nascido homem, 
assim como toda mulher deve agradecer pela mesma condição.

O homem tem que dar conta de tantos compromissos (em casa, 
no trabalho e na comunidade) que não sobra tempo para ser o que 
ele é: homem.

Por isso, alguns se refugiam no trabalho, no álcool, na depressão.
Diante do peso de ser homem, a única forma de suportá-lo é 

afirmar sua própria identidade. O homem é um ser amado por Deus, 
esteja forte ou esteja fraco. Se ele fracassar, Deus não fracassará e 
não o abandonará.

O homem precisa reconhecer que viver é lutar. Se ele sai de casa 
para trazer o pão diário, deve agradecer a Deus pela oportunidade, 
que não deve ser recebida como um peso, mas como um privilégio. 
Se enfrenta obstáculos, deve ver cada um deles como chance de ser 
um homem cada vez melhor.

Em todos os momentos, o homem precisa ter a humildade de 
reconhecer sua fragilidade e mesmo os seus fracassos.

Essa atitude humilde leva-o a se convencer de que o fracasso, se 
ocorrer, não é a sua casa definitiva; foi apenas um intervalo para 
voos mais altos.

O mundo precisa de homens que não se eximam de suas 
responsabilidades, sobretudo no seu território, que é a sua família 
e na qual tem tarefas que lhe são específicas e mesmo exclusivas.

“Homens e mulheres têm forças que se complementam”. 
(Edwin Louis Cole)

Homens, sejam homens

“Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua 
mãe”. (Provérbios 6.20)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Lamentações 1
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“Um homem é um sucesso se pula da cama de manhã, vai dormir à noite e, nesse 
meio tempo, faz o que gosta”. (Bob Dylan) 

Nunca pode ser tarde
Todos escrevemos uma história e decidimos, guardadas as 

limitações – como ela será.
Cedo uns, outros depois, estabelecemos os objetivos que 

desejamos alcançar. E há aqueles que nada alcançarão porque nada 
desejam realizar, senão comer, beber e dormir, o que também é uma 
forma de fazer história.

A trajetória dos que têm objetivos conhece fracassos e vitórias, 
desistências e persistências, depressões e celebrações.

Todos nos perguntamos: depois de quantas tentativas devemos 
desistir? Com que idade podemos começar um projeto novo? 
Devemos recomeçar quando parece tarde?

Nunca é tarde. A idade não limita a nossa vida, mas nos capacita 
melhor. Não devemos desistir por causa das dificuldades, a menos 
que o nosso desejo tenha trocado de dono.

Para escrever uma bela história, precisamos organizar nossos 
sentimentos para fortalecer a saúde emocional do nosso coração, 
que será fortemente exigido.

Para viver uma grande vida, precisamos afixar num lugar 
permanentemente visível diante de nossos olhos o alvo onde 
queremos chegar e porque queremos chegar.

Para chegar onde queremos, precisamos passar nosso projeto 
pelo crivo da realidade, mas sem nos submeter a ela, se ela pode 
ser mudada. 

Para ser felizes, precisamos abrir mão de algumas coisas para 
alcançar a principal, a que queremos. 
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“O Senhor disse a Abrão: ‘Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá 
para a terra que lhe mostrarei’”. (Gênesis 12.1)
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Para pedir, não precisamos que nos ensinem. Já nascemos 
sabendo.

Pedimos colo, pedimos atenção, pedimos coisas.
Pedimos por saúde, por alimento, para ter amigos, para fazer uma 

viagem, por uma vitória sobretudo quando esta for improvável.
Pedimos aos amigos, aos familiares, ao nosso Deus.
Quando alcançamos, ficamos felizes porque conseguimos e até 

recordamos o suor (e mesmo o sangue) que tivemos que verter na 
rota do sucesso.

Nem sempre reconhecemos que parte de nossa conquista foi, na 
verdade, um dom, algo que recebemos por termos pedido.

Para agradecer, precisamos aprender. Se não aprendermos, 
seguiremos a nossa natureza e continuaremos apenas a pedir, ou 
mesmo até a exigir.

Quando reconhecemos os presentes recebidos, integramos uma 
pequena galeria de seres humanos formada pelos que são gratos.

Quando agradecemos, interpretamos adequadamente nossas 
realizações, passando a vê-las como um encontro de esforços. 
Foram os nossos esforços e o cuidado daqueles que nos ajudaram, 
pegando-nos pela mão, dando-nos afeto e coisas que possibilitaram 
nossas alegrias.

Quando louvamos a Deus por uma conquista, estamos publicando 
que nosso triunfo veio primeiramente dele, sem quem nada do que 
foi feito, teria sido feito.

Todos os dias precisamos frequentar a escola da gratidão.

“A gratidão é uma dívida que os filhos nem sempre aceitam no inventário”. 
(Honoré de Balzac)

Na escola da gratidão 

“Em Cristo, foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele”. 
(Colossenses 1.16-18)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Lamentações 3
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“Um homem é um sucesso se pula da cama de manhã, vai dormir à noite e, nesse 
meio tempo, faz o que gosta”. (Bob Dylan) 

Ora, as regras
Viver é viver segundo as regras.
Há a regra do tempo para nascer. Quem nasce antes, por exemplo, 

é prematuro.
Há as regras dos horários para o trabalho, para o estudo, para o 

lazer, para o convívio. Quem não cumpre esses horários acabará 
convivendo inocuamente apenas consigo mesmo.

Há a regra da palavra, que determina que há o momento de ouvir 
e há o momento de se exprimir.

Há as regras que contribuem para a harmonia da vida nos espaços 
de nossas convivências.

Há a regra que, na política, para se obter votos, é preciso mentir. 
Ou não se elege.

Há as regras que especificam que os restaurantes têm que jogar 
fora a comida que sobrou sem ser servida.

Há regras boas. Há regras ruins.
Jesus Cristo seguiu as regras, mas nem todas. Quando o amor ao 

próximo lhe impunha a desobediência, ele trabalhava no sábado, o 
que era proibido.

Jesus veio cumprir a Lei de Deus, mas não as leis que os homens 
criaram para benefício próprio, mesmo que para a desgraça do outro.

Se queremos andar como Jesus andou, rebelemo-nos, não contra 
aquelas regras que fazem vibrar as cordas de nossas sonoras 
conveniências, mas contra aquelas que oprimem as pessoas, seja 
na religião ou na política. Que nossa rebeldia tenha uma causa pela 
qual valha a pena viver e morrer; jamais uma expressão de egoísmo.

18

“Não pensem que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim para revogar, mas para 
cumprir”. (Mateus 5.17)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Lamentações 4
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Na próxima vez que for orar, peça apenas três coisas a Deus.
Peça saúde. Antes, porém, agradeça por ter acordado. Você acaba 

de receber mais um dia. Depois peça a Deus saúde para viver este 
dia. Saúde é algo que a gente só sabe o seu valor quando a perde. 

Peça sabedoria. Antes, contudo, agradeça por ter sabido conduzir 
sua vida até agora. Se você não se aprova, é porque é sábio o 
bastante para não se conformar. Então, peça a Deus sabedoria para 
fazer diferente ou fazer melhor o que vem fazendo. Peça sabedoria 
para ouvir o que vale a pena e para não consumir lixo, mesmo bem 
embalado.

Peça santidade. Antes, no entanto, agradeça por ter este desejo. 
Depois, veja em que estágio está e aonde pode chegar. Então, peça 
a Deus santidade para desejar o que é puro e bom.

Você precisa se preocupar com a sequência, porque ela é 
importante. Peça primeiro o que te falta. Se for santidade, peça-a 
hoje, considerando-a como um desejo que vale a pena. Se for 
sabedoria, peça-a hoje, quando terá decisões valiosas a tomar. Se 
for saúde, peça-a hoje, com a disposição de dela cuidar como uma 
dádiva a ser tratada com alegria e carinho.

Peça na confiança de que receberá. Peça na certeza de que Deus 
não falhará. Peça na segurança de que é amado por Deus.

“A oração deve ser a chave do dia e a fechadura da noite”. 
(George Herbert)

Saúde, sabedoria e santidade

“Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não 
nos dará graciosamente com ele todas as coisas?” (Romanos 8.32)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Lamentações 5

19



JUL

“Você não percebe que Jesus é tudo o que precisa até Jesus ser tudo o que tem”. 
(Timothy Keller)

Diante do Evangelho
O Evangelho nos pede para perdoar, mas queremos ser perdoados.
O Evangelho promete que somos amados por Deus, mas ainda nos 

odiamos por causa do que as pessoas pensam de nós.
O Evangelho recomenda que cresçamos, mas preferimos ficar no 

mesmo lugar.
O Evangelho canta que podemos confiar, mas não nos lançamos.
O Evangelho nos pede para sermos generosos, mas adoramos reter.
Ouvimos e concordamos que precisamos perdoar, mas achamos 

que a ofensa recebida foi injusta para tomarmos a iniciativa da paz.
Ouvimos e nos alegramos por sermos amados por Deus e isto nos 

deveria bastar, mas continuamos carregando o peso de uma culpa 
que já nos foi tirado.

Ouvimos e sabemos que podemos ser mais e realizar mais, mas 
damos atenção ao medo das águas profundas e cristalinas e ficamos 
na superfície.

Ouvimos e aceitamos que temos todas as razões do mundo para 
entregar o controle de nossas vidas a Deus, mas entregamos apenas 
parcialmente.

Ouvimos e afirmamos que “dar é melhor que receber”, mas 
preferimos receber.

Por isso, precisamos ser o Evangelho, ouvindo-o. Quando 
ouvimos o Evangelho, nossa fé se fortalece. Quando nossa fé está 
forte, amamos mais a Deus, aos outros e a nós mesmos.

Não temos que nos conformar com nossas contradições porque 
podemos vencê-las com o Evangelho moldando a nossa vida.
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“Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação: que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar 
os pecadores, dos quais eu sou o principal”. (1Timóteo 1.15)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1Timóteo 1 a 2
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Não somos fortes o tempo todo. Não somos fracos sempre.
Não somos corajosos em todos os momentos. Não somos 

medrosos em todas as circunstâncias.
Não somos sábios em todas as decisões. Não somos tolos em 

tudo o que dizemos e fazemos.
Não somos santos o tempo todo. Não somos sempre pecadores.
Na realidade, podemos ser fortes, mas nos cansamos. Podemos ser 

firmes, mas fraquejamos. Podemos ser saudáveis, mas adoecemos. 
Podemos ser corajosos, destemidos, intrépidos, ousados, mas o 

medo, a timidez, a incerteza e a insegurança podem bater na porta 
da nossa vida e entrar.

Podemos ser sábios e errar, focados e desviar, racionais e chorar, 
constantes e duvidar.

Somos fortes e fracos. Temos coragem e medo. Decidimos com 
sabedoria e estupidez. Acertamos e erramos.

Assim, tão humanos, temos que aceitar essa ambivalência, tão 
comum a todos nós. Aceitemos humildemente que falamos o que 
não devemos, fazemos o que não queremos, não conseguimos fazer 
o que desejamos.

Cansados, devemos descansar.
Com medo, devemos ouvir os inúmeros “não tenha medo” que 

nos são ditos na Bíblia.
Tolos, devemos refletir.
Tendo pecado, devemos nos arrepender e nos vigiar para não cair 

de novo.
Nossa maior força é admitir, conviver e buscar superar com 

esperança as nossas dificuldades.

“A grandeza do homem consiste na sua decisão de ser mais forte que a condição 
humana”. (Albert Camus)

Fortes e fracos

“Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza”. 
(2Coríntios 11.30)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1Timóteo 3 a 4
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“O amor é um sentimento a ser aprendido”. 
(Walter Trobisch)

Amar se aprende ou se reaprende
O amor é um sentimento a ser aprendido.
Precisamos aprender amar a Deus.
Precisamos aprender amar as pessoas.
Precisamos aprender nos amar.
O natural em nós é gostar de ser amado.
Amar é algo espiritual, nascido do desejo.
Ao desejo, deve-se seguir a disposição de aprender.
Podemos aprender amar.
Nosso amor pode incendiar ou esfriar e mesmo extinguir-se.
Nosso amor a Deus pode experimentar um período de decepção 

por causa de uma dor insuportável. Quando experimentamos a 
decepção por uma oração não respondida, nosso amor a Deus pode 
se enfraquecer ou mesmo terminar. Nosso amor pelo cônjuge pode 
parecer não correspondido, seja em função do desinteresse, da 
rotina ou da infidelidade, e acabar no abismo da mágoa.

Nosso amor pelas pessoas pode sucumbir diante da manipulação 
ou da mentira. 

Quando o amor é uma chama que vai se apagando ou achamos que 
já apagou, precisamos, antes de fechar o livro do relacionamento, 
saber que o amor é um sentimento a ser reaprendido.

Crendo nisto, podemos tomar a decisão de reaprender amar.
A primeira aula é lembrar os nossos bons tempos, quando 

fruíamos alegria ao louvar a Deus, tínhamos prazer em namorar 
e sonhar juntos ou gostávamos de ajudar os outros. Usada a nosso 
favor, a memória é poderosa.
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“O meu amado é meu, e eu sou dele; ele apascenta o seu rebanho entre os lírios”. 
(Cantares de Salomão 2.16)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1Timóteo 5 a 6
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Diante de um vitorioso, imagens comuns nas nossas vidas,
Seja nos estudos, nos esportes ou nas profissões escolhidas,
Vemos apenas o brilho do título, não as disciplinas requeridas.
Ignorando suas muitas noites acordadas ou pouco dormidas,
As festas como parte do plano propositadamente perdidas, 
As bolhas ao longo do corpo nascidas,
As porções de dinheiro por ele ou sua família investidas,
As páginas lidas, estudadas, rabiscadas porque adquiridas,
Os percursos percorridos nos ginásios ou nas pistas batidas,
As técnicas recebidas, aprendidas e vezes sem conta repetidas,
As amizades dos que não entenderam simplesmente perdidas,
As tentações para que desistisse fortemente sofridas,
As marcas do suor correndo como os veículos nas avenidas,
As lágrimas vindas do esforço de sua face caídas,
As gotas de sangue do seu corpo para o chão vertidas.
As conquistas deixam feridas.
Todas as vitórias são doídas.
Para os campeões estas são verdades sabidas
E as quais viveriam todas de novo, como almas destemidas,
para vencer outras vezes seus desafios e suas corridas.

“As armas ensaia, // Penetra na vida: 
Pesada ou querida, // Viver é lutar.
Se o duro combate // Os fracos abate,
Aos fortes, aos bravos, // Só pode exaltar”. (Gonçalves Dias)

As vitórias são doídas

“Uns confiam em carros de guerra, e outros, em seus cavalos; nós, porém, invocaremos o 
nome do Senhor, nosso Deus”. (Salmo 20.7)

Jornada de Leitura da Bíblia:  2Timóteo 1 a 2
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“O poder revela o homem”. 
(Sófocles)

Privilégio e perigo
Quando num momento de nossa trajetória subimos um degrau 

ou vários deles, temamos e tremamos porque obviamente nossa 
responsabilidade vai aumentar.

Para que a vitória não nos desfigure, precisamos nos cuidar.
Em todos os dias, devemos nos lembrar de nossas origens, não para 

negá-las, mas para reconhecer que muitas pessoas pavimentaram o 
nosso caminho até aqui; uma vitória é sempre coletiva, por mais 
que nos tenhamos posto a trabalhar.

O posto alcançado, o degrau galgado, o elogio anotado, o 
empenho destacado, o coroamento de uma carreira devem ser 
recebidos como serviço a exercer, não como poder vindo para nos 
inebriar e nos desviar.

Diante da ascensão, devemos agradecer a Deus a oportunidade, 
tida por nós menos como prêmio e mais como missão a desempenhar.

Temos que estar atentos para lidar com as muitas pessoas que se 
aproximarão, umas para entregar, outras para levar.

Devemos estar prontos para as críticas, umas totalmente impiedosas 
e outras, mesmo que doam, capazes de nos ajudar.

Precisamos nos lembrar que é da vida que os que hoje nos 
aplaudem sejam, quando contrariados, os mesmos que nos vão 
pressionar.

Diante de nós, como flâmula na parede ou farol no horizonte, 
deve brilhar o aviso: chegamos, não para manter as coisas erradas, 
mas para fazer certo e diferente: para mudar.
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[Mordecai mandou dizer a Ester:] “quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta 
que você foi elevada à condição de rainha?” (Ester 4.14)

Jornada de Leitura da Bíblia:  2Timóteo 3 a 4
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Temos tantas coisas para fazer que, às vezes, nós as fazemos de 
qualquer jeito. De fato, há coisas que exigem pouco de nós e talvez 
nenhuma diferença seja notada quando as realizamos.

O significado não está nas coisas efetuadas, mas se as fazemos 
dedicadamente.

É a paixão com que ministramos uma aula que gerará o 
conhecimento que visamos.

É a paixão com que tocamos um instrumento ou regemos uma 
orquestra o que motivará a plateia a aplaudir efusivamente.

É a paixão com que nos preparamos para começar e terminar uma 
tarefa que a colocará na lista das obras raras, longe das corriqueiras.

É a paixão com que saudamos uma pessoa que a levará a perceber 
que é amada.

É a paixão com que vendemos que animará os produtos a descer 
das prateleiras.

É a paixão com que ouvimos o problema de alguém que poderá 
abrir caminho para a solução procurada.

É a paixão com que preparamos um prato que produzirá o sabor 
que satisfaz, refrigera e encanta os comensais.

A paixão que sentimos nos impulsiona para além do protocolar ofício.
A paixão com que fazemos nos torna criativos.
A paixão com que fazemos nos estimula a estudar mais.
A paixão com que fazemos gera sentimentos positivos.
Por que faremos, então, nossas coisas de qualquer jeito, se podem 

ser feitas com todo o capricho?
Podemos fazer diferente.
Apaixonadamente.

“O céu, que é perfeito, andou jogando em seus olhos o dom do infinito”. 
(Humberto del Maestro)

A diferença da paixão

“O que ensina esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta faça-o com dedicação; o que 
contribui, com liberalidade; o que preside, com diligência; quem exerce misericórdia, com 
alegria”. (Romanos 12.7-8)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Tito 1 a 3
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“Se você quiser civilizar um homem, comece pela avó dele”. 
(Victor Hugo)

Os avós portam a esperança 
Feliz é o avô cujo filho do seu filho o chama de “vovô”, “vovó”.
Feliz é o neto que alarga os braços para gritar “vovó”, “vovô”.
Feliz é o avô por saber que a sua família continua, seus projetos 

prosseguem na identidade do seu neto, no corpo de sua neta.
Feliz é o neto que, tendo um avô vivo no convívio ou na memória, 

reconhece que sua história começou muito tempo antes.
Feliz é o avô que carrega no colo ou nas costas a esperança para 

um mundo melhor.
Feliz é o neto que acredita nos sonhos do avô, cujo sobrenome 

profere como se fosse um discurso.
Feliz é o avô que vê seu neto gostando do que ele gosta, mesmo 

que de um jeito diferente.
Feliz é o neto que assenta para ouvir as histórias que não viveu
Feliz é a avó carinhosa vendo sua neta reunir afetuosamente as amigas.
Feliz é a neta que observa como a sua avó faz.
Felizes são os netos que, como os avós, valorizam as pessoas.
Felizes são os avós que legam honra.
Felizes são os netos que recolhem os legados dos seus avós e os 

aperfeiçoam para os seus próprios netos.
Felizes são os avós que podem caminhar com os netos, carregar 

os netos, cantar para os netos.
Felizes são os netos que podem aprender com os avós o que é a 

felicidade.
Feliz é quem, tendo ou não avó para se alegrar, vive de modo que 

será honrado pelos netos que vão chegar.
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“Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, 
dizendo: ‘Nasceu um filho para Noemi!’ E o chamaram de Obede. Este veio a ser o pai de 
Jessé, pai de Davi”. (Rute 4.16-17)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Filemom 1
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O que devem fazer os fortes quando tudo vai bem? Orar.
O que devem fazer os fracos quando sofrem? Orar.
A oração é um encontro. Nela nos encontramos com Deus. Nela 

também nos encontramos com o que temos de melhor – nossa 
dependência de Deus. Na oração ainda, se feita em público, nós 
nos encontramos com os que estão na mesma busca em que nós 
estamos.

Ao longo da vida, vamos colhendo adversidades, que variam no 
tempo. Pode ser uma doença no nosso corpo ou no corpo de uma 
pessoa querida. Pode ser uma situação financeira difícil. Pode ser a 
violência cometida contra nossa integridade física ou patrimonial. 
Pode ser uma desavença, muitas vezes em casa (2Samuel 15 a 18).

A oração é um pedido de socorro. Infelizmente, muitas vezes 
demoramos em fazê-la, tentando soluções por nós mesmos.

A oração nos revela quem Deus é. Entre suas qualidades está a de 
promover a justiça, que é diferente de vingança. Se nós agimos, nós 
nos vingamos. Quando Deus age, a justiça é feita.

Não é a oração que nos protege; é o Deus amoroso a quem 
confiamos nossas vidas diante do perigo.

A oração é um exercício de confiança. Quando confiamos, não 
passamos a noite acordados; antes, dormimos profundamente. 
Quando acordamos, agradecemos por mais uma noite que Ele 
nos deu.

“A quem trata com Deus, nada falta”. 
(Lope de Vega)

O refúgio

“Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem 
com toda perseverança e súplica por todos”. (Efésios 6.18)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmos 3, 4, 13, 25
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“A fraqueza da força é só crer na força”. 
(Paul Valéry)

Fora a força
Todos nós buscamos ser aceitos.
O Rei ergue uma tumba em forma de pirâmide para que a 

posteridade veja o seu valor.
O Escritor deixa uma porção de livros, na expectativa que o 

sobrevivam.
O Pastor convida para a construção de um templo que toque o futuro.
O Inventor cria uma obra que aponte para a sua genialidade.
O Cientista propõe uma solução que mude o modo de as 

pessoas viverem.
O Esportista, medalha no peito, bate um recorde que lhe traz a 

admiração hoje e depois.
O Cozinheiro esculpe um prato cujo sabor faça com que lhe 

reverenciem.
O Professor pega o aluno pela mão para não ser esquecido. 
O Soldado finca a bandeira do seu país no alto da colina conquistada.
O pai espera que o filho, que quer um afago, lhe seja grato. 
Nossa busca se torna emocionalmente inaceitável quando, para 

ser aceitos, impomos. Muitas vezes, pela força. O uso da violência, 
seja por meio da intimidação, do grito, do pontapé ou da arma, 
é sempre uma variação da covardia, porque empregada contra o 
mais fraco. Para ser aceitos, não precisamos destruir aquele que 
desejamos que nos aceite.

Para ser aceitos, precisamos fazer bem feito.
Para ser aceitos, precisamos respeitar os diferentes.
Para ser aceitos, precisamos compartilhar nossos sonhos.
Para ser aceitos, precisamos ser verdadeiros, sem ser rudes.
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“A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência”. 
(Provérbios 10.11)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmos 28, 44, 54, 55
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Felizes são os que fazem o que fazem por puro prazer.
Felizes são os que, por puro amor, fazem bem o que fazem e 

procuram fazer ainda melhor.
Decoram uma festa, não pela remuneração que mereceriam 

receber, mas para verem os homenageados, os familiares e os 
convidados radiando fraternidade.

Tomam a iniciativa de sair com seu equipamento, voluntariamente 
documentar um evento e disponibilizar as imagens apenas pelo 
contentamento de ver os sorrisos que sua câmera capta.

Convidam às suas expensas os amigos para um jantar tão somente 
para os animar ou para os ter por um tempo largo em seu redor.

Compram alimentos e os entregam em abrigos pela bela 
disposição de servir, embora sequer conheçam os carentes que vão 
se alimentar dos ingredientes que adquiriu.

Sacam dos seus recursos uma parte para que livros, roupas, 
calçados ou passeios ilustrem mentes, vistam corpos, protejam pés 
ou vibrem vidas.

Felizes são os que usam o que sabem e gastam o que têm para 
tornar melhor a vida do próximo.

Felizes são os que fazem da alegria do outro a sua alegria.
Felizes são os que agradam o outro, sem precisar de votos, 

reconhecimentos ou aplausos, os quais não buscam, e não os 
buscam porque já descobriram o prazer de doar, uma vez que a 
verdadeira felicidade é generosa.

“Saber encontrar a alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade”. 
(Georges Bernanos)

Retratos da felicidade

“Deus ama quem dá com alegria”. (2Coríntios 9.7)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmos 60, 61, 64, 71
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“O otimista erra tanto quanto o pessimista, mas não sofre por antecipação”. 
(Fernando Sabino)

Um problema de cada vez
Um problema não existe enquanto não existe, embora por causa 

dele soframos antecipada e desnecessariamente.
Num dos ensinos mais atuais, no seu tempo e nosso, Jesus Cristo 

conclui: 
“Basta ao dia o seu próprio mal”. (Mateus 6.34)
Vamos ao médico e ele, como suspeita de algo, pede um exame. 

Pode vir o pior, mas ainda não veio.
Um ex-amigo deve estar armando um golpe contra nós. Mas 

ainda não armou e talvez a bomba, que imaginamos, nem exista ou 
seja desmontada antes de explodir sobre nós.

Fazemos uma prova, mas achamos que não fomos bem. No 
entanto, o resultado ainda não foi publicado e AINDA não estamos 
reprovados.

Ansiosos, sofremos como se o pior que nos pode acontecer JÁ 
tivesse acontecido.

Podemos ser diferentes. Podemos ser confiantes.
Somos confiantes quando, embora sabendo que o pior possa advir, 

aguardamos para ver se virá. Se tivermos que sofrer, sofreremos 
só uma vez. Se o pior se concretizar, vamos enfrentá-lo naquela 
esperança amiga que nos faz saber que não estamos sozinhos: 
Deus luta conosco as nossas batalhas, que continuam batalhas, mas 
batalhas vencidas junto com o Senhor da história e das nossas vidas.

Assim como não devemos cantar vitória antes da hora, não 
precisamos sofrer antes da hora.
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“Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados; 
basta ao dia o seu próprio mal”. (Mateus 6.34)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmos 86, 120
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Nenhum de nós está a salvo de uma tragédia que, inesperadamente, 
faça morada em nossa casa, vinda pelos pés de um acidente ou 
pelas mãos de uma enfermidade grave.

O sofrimento de uma pessoa querida primeiramente nos choca. 
Depois nos abala. Em seguida, com a demora no restabelecimento, 
muda nossa rotina, muda nossas prioridades, muda nossos projetos, 
muda nossos pensamentos.

Nessas horas, podemos nos desesperar ou podemos solidificar 
nossos laços de amizade com Deus, alongando nossas conversas 
com Ele, não para fazer perguntas cujas respostas não diminuem a 
nossa dor, mas para pedir o ânimo que precisamos para participar 
com o nosso querido da tensa jornada da restauração.

Carecemos de força para lutar sem nos alarmar ou desistir. E, se 
pedimos, Deus nos fortalece.

Carecemos de amigos que estejam ao nosso lado para nos 
ajudar. E, mesmo que não peçamos, Deus nos envia conhecidos e 
desconhecidos que se juntam com palavras e braços para colaborar.

Carecemos de sabedoria para gerir dois ritmos diferentes na vida, 
um com foco no nosso trabalho e outro com foco no cuidado do 
outro. E Deus nos capacita.

Carecemos de esperança, para passar cada noite na certeza que 
Deus agirá enquanto dormimos para que o nosso querido, mesmo 
que demore, volte finalmente para casa.

“Somente quando nosso maior amor é Deus, um amor que não perdemos nem 
mesmo na morte, podemos encarar todas as coisas com paz. O luto não pode ser 
eliminado, mas suavizado e animado com amor e esperança”. (John Piper)

A volta para casa

“E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança”. (Salmo 39.7)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmos 123, 126
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3 de agosto
A graça transformador (Romanos 6.14)

Encontro: Materialmente falando, qual presente você recebeu e que gostou muito?

Exaltação:
Ler o Salmo 32 e orar agradecendo a Deus por nos perdoar e nos 
amar de modo incondicional.  

Perguntas : 1
Como nos sentimos, quando nossos erros do passado ainda são lem-
brados e cobrados no presente?

2 De que modo negamos a mudança em nós e no outro?

3 Que lição Jesus nos dá, segundo o texto de João 8.11?

4 Quais sentimentos o perdão nos faz conhecer?

Evangelismo:
Em todas as reuniões do PG, enfatize a necessidade de convidar 
amigos. Orem pelos que precisam de salvação. 

10 de agosto
Pensar e crer (João 5.39)

Encontro:
Pensando no ano até agora, você deu algum presente a alguém? Como foi 
a reação?

Exaltação:
Leiam o Salmo 119. 33-41. Peça que cada um compartilhe a diferença 
que a leitura da Bíblia faz em nosso modo de vida. Orem agradecendo 
pela Palavra de Deus.  

Perguntas : 1
Quem ou quais fatores influenciam fortemente na formação da nossa 
identidade?

2 O que pensar da afirmação: “nós somos os nossos relacionamentos”.

3 Quem nos influencia em nossos relacionamentos?

4
De que modo podemos ser bons influenciadores nos relacionamen-
tos?

Evangelismo:
Faça duplas para orem uns pelos outros. E peça que cada um diga 
para o outro, o nome por quem então orando para levar a Cristo.

23 de agosto
Verdadeiramente extraordinário (Salmo 29.8a)

Encontro: Você conhece alguém que julga ser uma pessoa extraordinária? 

Exaltação:
Leiam o Salmo 119. 72-77. Orem agradecendo a fidelidade do nosso 
Deus.  

Perguntas : 1 Qual a ação milagrosa do nosso Deus, relatada no Salmo 113.9?

2
Em I Reis 19.9-15, encontramos um relato do socorro de Deus. Qual 
foi o socorro de Deus?

3 Quais os adjetivos relatados sobre quem Deus é, no Salmo 27.1?

4 De que modo Deus tem sido extraordinário em sua vida?

Evangelismo:
Compartilhem os pedidos de oração. E compartilhem os nomes dos 
vizinhos, que precisam de Jesus. 
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31 de agosto
É nossa a responsabilidade (Ezequiel 18.20)

Encontro:
Você lembra de alguma desobediência que tenha cometido, e de como 
se sentiu depois? 

Exaltação:
Leiam o Salmo 119. 93-101. Orem agradecendo os sábios conselhos 
do nosso Deus. 

Perguntas : 1
Deus é soberano, mas o homem é livre. O que pensamos lendo esta 
frase?

2 Quando é que satanás tem sucesso?

3 De acordo com Colossenses 3.2, qual é o caminho do homem?

4 O que aprendemos com o texto de Ezequiel 18.20?

Evangelismo:

Entregue papéis previamente cortados em tiras. Peça que cada um 
escreve primeiro seu próprio nome, e depois, o nome do seu vizinho. 
Recolha e faça um “amigo oculto” de oração. Cada um vai orar pelo 
nome que recebeu, e pelo vizinho do mesmo. Na semana seguinte, 
faça a revelação. 
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“As pessoas precisam, por assim dizer, tirar a colher da boca e se perguntar para que 
estão comendo”. (Jostein Gaarder)

Valeu!
Não precisamos esperar um ano passar para ver como estamos.
Não precisamos esperar terminar o mês para ver como vamos.
Não precisamos esperar acabar a semana para avaliar como 

caminhamos.
Basta um dia se aproximar do fim para concluir se melhoramos.
Cessadas as atividades do dia, o corpo preparando-se para o 

repouso, podemos nos encontrar conosco mesmos e percorrer de 
novo as horas de hoje desde quando acordamos.

Como foi nossa manhã? O que fizemos: em que erramos? Em 
que acertamos?

Durante a tarde como nos comportamos: aprovamos?
Diante de um espelho imaginário, uma conversa travamos.
Como se escrevêssemos um diário, nossos acertos registramos.
Como se nossa vida fosse um extrato bancário, o que perdemos? 

O que ganhamos?
Certamente, ao longo do dia, muitas coisas boas realizamos.
Possivelmente seriam diferentes algumas decisões que tomamos.
A noite foi feita para que meditemos, não apenas para que 

durmamos.
Em nossa reflexão, pode ser que perdão peçamos.
Pode ser que satisfeitos simplesmente agradeçamos.
Agindo e refletindo, a cada dia nossa vida melhor tornamos.

01

“Diga à Sabedoria: ‘Você é minha irmã’; e ao Entendimento: ‘Você é meu parente’”. 
(Provérbios 7.4)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmos 140, 141
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Descanso, sim; preguiça, não. Depois de termos trabalhado 
muito, o descanso é necessário. Não devemos trabalhar horas e dias 
sem parar, como se fôssemos máquinas. O descanso nos renova o 
corpo e a mente.

Pausa, sim; preguiça, não. Ao longo de nossas atividades, 
precisamos fazer intervalos para olhar o que fizemos, seja para 
revisá-las, seja para nos alegrar com elas. Uma pausa nos retribui 
com uma visão clara dos nossos feitos ou até nos mostra o que 
corrigir.

Sono, sim; preguiça, não. Fomos feitos para alternar períodos 
de vigília e sono. Prolongar à exaustão o tempo em que ficamos 
acordados não é recomendável, porque pode nos destruir. Ficar 
tempo além do necessário dormindo nos impede de realizar. O ideal 
é que durmamos sempre um pouquinho menos que pede o desejo.

Preguiça, não; ideal, sim. Deve estar sempre diante de nós o que 
queremos alcançar, sem que desistamos, até que possamos fincar a 
bandeira da vitória no topo desejado.

Preguiça, não; empenho, sim. Devemos nos esforçar ao máximo, 
trabalhando muito, descansando o suficiente, dedicando-nos com 
seriedade, até que o resultado almejado esteja em nossas mãos.

Preguiça, não; persistência, sim. Por mais que o meio nos minta 
com o contrário, vale a pena estudar, vale a pena trabalhar, vale a 
pena nos esforçar.

“A ociosidade caminha com lentidão, por isso todos os vícios a atingem”. 
(Agostinho de Hipona)

Preguiça, não

“Não ame o sono, para que você não empobreça; abra os olhos e você terá pão de sobra”. 
(Provérbios 20.13)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmo 142

02
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“A graça não é uma pequena oração que você recita antes de receber uma refeição. É 
uma maneira de viver. A lei me diz o quão torto eu sou. A graça vem e me endireita”. 
(Dwight Lyman Moody)

A graça transformadora
Que fazemos quando ouvimos de pessoas o relato de que 

passaram por uma profunda transformação?
Num primeiro momento, nós nos alegramos com a mudança.
Imaginemos uma pessoa que um dia roubou. Ela diz que foi 

transformada. Acreditamos, mas duvidamos quando somos 
convidados a lhe dar um emprego.

Situemos uma pessoa que um dia foi maledicente. Ela diz que 
não é mais. Acreditamos, mas ficamos com um pé atrás quando lhe 
damos as costas.

No fundo, não cremos que as pessoas mudem.
No entanto, temos dificuldade em aceitar o preconceito contra 

nós quando afirmamos ter mudado. Ontem traímos e hoje sofremos 
quando ainda nos veem como infiéis. Ontem desviamos dinheiro e 
hoje sofremos porque não acreditam em nossa honestidade.

É como se o ladrão estivesse condenado a ser sempre ladrão, 
mesmo que tenha se arrependido. É como se o maledicente 
estivesse condenado a ser sempre maledicente, mesmo que tenha 
abandonado o vício.

Quando agimos assim, com nosso olhar embrutecido, 
estimulamos o ex-ladrão a se tornar ex-ex-ladrão e o maledicente a 
ex-ex-maledicente.

Agindo assim, negamos aos outros a mudança que achamos ser 
possível em nós.

Jesus Cristo cria na mudança e ainda hoje diz: “não peque mais” 
(João 8.11).

Como nosso Mestre, devemos afirmar o poder da graça de Deus 
nas vidas das pessoas.

03

“Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim 
da graça”. (Romanos 6.14)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmo 119.1-8
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Só percebemos que nossas emoções estão à flor da pele quando 
elas nos fazem perder o equilíbrio.

Imediatamente, tendemos a culpar nossos parentes ou as 
circunstâncias que nos deixam agitados.

Nada podemos contra nossos parentes (mortos ou vivos) nem contra 
as circunstâncias. Só podemos aprender a lidar com o que somos.

As emoções são os nossos óculos. Logo, precisamos que estejam 
bem ajustados e limpos para que possamos ver bem.

Temos que separar as emoções boas (como a da alegria) das ruins 
(como a explosão destrutiva), para dar vazão às excelentes e cuidar 
das péssimas.

Se o nosso problema é a raiva, devemos reconhecer que não 
somos capazes de não ficar irados, quando provocados.

Devemos lembrar que as ações que vêm da raiva quase sempre 
trazem mais prejuízo do que lucro.

Devemos desejar que a raiva não nos controle.
Devemos evitar as situações que nos agitam.
Devemos pedir a Deus que nos ajude nesta jornada pela paz 

interior.
Quando falharmos, devemos pedir perdão a Deus, ao outro e a 

nós mesmos pelos gestos explosivos.
Devemos ficar atentos, para que o vulcão dentro de nós não entre 

em erupção de novo.
Se cairmos, deixemos que Deus nos levante, não importa quantas 

vezes a queda ocorra em nosso dedicado processo de recuperação.

“A raiva te faz surdo e o desespero te faz cego”. 
(Laurent Gounelle)

À flor da pele

“Porque a ira mata o insensato, e a inveja destrói o tolo”. (Jó 5.2)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmo 119.9-16

04
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“Os piores inimigos são os que aplaudem sempre”. 
(Tácito)

A boa aprovação
Podemos fazer muitas coisas boas visando sermos aprovados 

por todos.
Podemos fazer o bem para sermos aplaudidos.
Podemos fazer ofertas generosas para uma instituição para 

sermos reconhecidos.
Podemos dizer palavras bonitas para sermos elogiados.
Podemos parecer bons, quando somos apenas egoístas.
Esses gestos recebidos como bons não vieram de um coração 

bom, de uma mente despreendida, de uma alma generosa, de um 
orador apaixonado pela verdade.

Todos precisamos olhar para dentro de nós mesmos, para 
compreender nossos gestos e notar nossas intenções. Será difícil 
ver quem somos quando os aplausos vibram. Teremos que deixar o 
palco do foco sobre nós para sermos iluminados por outro tipo de luz, 
aquela que é dirigida pelas mãos de Deus.

Talvez nem consigamos ver o nosso coração como ele é, mas 
veremos o suficiente para perceber que não é puro, como pode ser.

Para que nosso coração seja puro, temos que ser purificados por 
Deus. Quando pedimos a Ele para examinar o nosso coração, Deus 
o sonda. Se houver impureza, Ele a leva (Salmo 139.23-24).

Mesmo nas horas difíceis, se o nosso coração estiver puro, vão sair 
palavras boas e santas, mesmo que não sejam aplaudidas pelas pessoas. 
Já tivemos nossa recompensa, o reconhecimento do Eterno Pai.
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“Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto; de 
longe conheces os meus pensamentos”. (Salmo 139.1-2)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmo 119.17-32
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Deus é Deus mesmo que Ele não faça o milagre de que precisamos.
Deus é Deus mesmo que escute e não responda a nossa oração.
Deus é Deus mesmo que a depressão nos prenda na cama.
Deus é Deus mesmo que o câncer corroa um órgão do nosso corpo.
Deus é Deus mesmo que a nossa causa justa não prevaleça.
Deus é Deus mesmo que o nosso casamento acabe por causa de 

uma traição ou decepção.
Deus é Deus mesmo que permita que parta alguém a quem muito 

amamos e por quem muito oramos.
Deus é Deus mesmo que nossos filhos se desviem do bom 

caminho em que os ensinamos e que tenhamos que visitar um deles 
na prisão.

Deus é Deus mesmo que pastores O envergonhem, em troca de 
poder, dinheiro ou sexo.

Deus é Deus mesmo que Ele nos peça o que não lhe queiramos dar.
Deus é Deus mesmo que Ele não recompense nossos atos 

de bondade.
Deus é Deus mesmo que nossa fé esmoreça.
Deus é Deus porque Jesus Cristo nos mostrou quem Ele é.
Deus é Deus porque sabemos por experiência própria que Ele é 

Deus (João 20.28).
Deus é Deus porque sabemos que Ele vive e que, no final, nos 

levantará (Jó 19.25).
Deus é Deus para ser crido de todo o nosso coração, com toda a 

nossa força e com todo o nosso entendimento (Mateus 22.37).

“Embora nossos sentimentos venham e vão, o amor de Deus para conosco não 
muda”. (C.S. Lewis)

Ele não muda

“Nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento, para tomar posse da 
esperança que nos foi proposta”. (Hebreus 6.18b)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmo 119.33-48
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“Marca a tua passagem,/ deixa algo de ti,/ do teu minuto,/ da tua hora,/ do teu dia,/ 
da tua vida”. (Mario Quintana)

Não perca tempo
O tempo é um bem de grande valor, mas podemos perdê-lo.
Perdemos tempo quando sustentamos uma discussão, que poderia 

ter acabado em minutos, só para mostrar que estamos certos, embora 
a vitória de um dos lados não faça a menor diferença.

Perdemos tempo quando, diante de um passatempo, como um 
aplicativo de celular tolo, programa de televisão inútil, um jogo 
eletrônico insosso, um livro ruim ou uma conversa vã, não temos 
coragem de parar, seja trocando de canal, desligando a máquina, 
fechando as páginas ou mudando de assunto.

Perdemos tempo quando fazemos uma viagem sem saber para 
onde, quando nos envolvemos numa atividade sem ter feito antes 
um projeto, quando fazemos de novo por não termos feito bem o 
que fizemos antes.

Uma vez que o tempo foi perdido, não adianta sair em sua busca. 
Esta é uma perda para sempre. O tempo investido na sua recuperação 
poderia ser consagrado para a obtenção de outra riqueza.

Paradoxalmente, não perdemos tempo quando, cansados, 
deixamos de fazer algumas coisas. O descanso é tão importante 
que até Deus repousou e nos ensina a fazer o mesmo.

Não perdemos tempo quando, motivados, separamos algum 
tempo para colocar nossa vida diante de Deus, num silêncio cheio 
de amor.

Não perdemos tempo quando refletimos no tempo que perdemos.
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“Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal; e o coração do sábio 
conhece o tempo e o modo certo de agir”. (Eclesiastes 8.5)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmo 119.49-56



AGO

Para sermos semelhantes a Jesus, devemos viver segundo o 
mesmo ideal pelo qual ele viveu.

Os evangelhos demonstram que “Jesus percorria todas as cidades 
e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do Reino 
e curando todo tipo de doenças e enfermidades” e, quando via as 
pessoas, Ele se compadecia delas “porque estavam aflitas e exaustas 
como ovelhas que não têm pastor” (Mateus 9.35-36).

Jesus amava as pessoas e nós podemos viver assim. Não podemos 
morrer pelas pessoas, como Ele morreu, mas podemos viver para 
elas, como Ele viveu. Podemos ir ao encontro delas, mostrar-
lhes como viver, sendo-lhes exemplo de vida e atendendo às suas 
necessidades.

Somos semelhantes a Jesus quando fazemos a vontade de Deus.
Quando viu a hora da morte se aproximar, Jesus fez uma oração 

cheia da vontade de obedecer a Deus, não de lhe determinar o 
que fazer:

— Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice! Contudo, 
não seja como eu quero, e sim como tu queres (Mateus 26.39).

Fazer a vontade de Deus é difícil quando dói e ela, às vezes, pesa. 
Obedecer foi difícil para Jesus. E pode ser difícil para nós.

Para fazer a vontade de Deus, precisamos conhecê-la. Quando 
conhecemos a vontade de Deus, nós o conhecemos. Quando nós o 
conhecemos, fazemos sua vontade, porque sabemos que isto é tudo 
o que precisamos. [CONTINUA em 6 de outubro]

“Cristo tornou-se homem e, como resultado do seu ministério terreno, vemos como 
Deus projetou que os humanos devem ser”. (Charles R. Swindoll)

Semelhantes a Jesus Cristo? 4/5

“Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando 
nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo”. (Efésios 2.4-5a) 

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmo 119.57-64
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“Você não cria heróis, cria filhos. E se você os tratar como filhos, eles se tornarão heróis, 
mesmo que o sejam apenas aos seus próprios olhos”. (Walter M. Schirra, Sr.)

Uma referência para sempre
A paternidade pode mudar a forma de se exercer, mas tem que 

manter a essência.
Um filho necessita das mesmas coisas, não importa a sua idade: 

saber que é amado lhe dá segurança, saber onde o pai está lhe 
oferece orientação. Na hora da dificuldade, todo filho tem que saber 
que pode correr para os ombros do pai, de onde vê o mundo com 
olhos melhores.

Um pai tem que amar seu filho e fazer que ele saiba disto. Um 
usará muitas palavras, outro poucas dirá. Um repetirá “eu te amo” 
todos os dias e o filho ouvirá, outro não falará mas o filho saberá.

Um pai precisa cuidar do seu filho, mesmo que ele não perceba. 
Um pai precisa compreender que seu filho é diferente e tratá-lo 

como incomparavelmente único.
Um pai precisa saber que sua presença é necessária, por mais 

dedicada que seja a mãe.
Um pai precisa se esforçar para viver muito para que seu filho 

possa andar ao seu lado até a próxima geração.
Um homem descobre a essência da paternidade quando é seguro, 

mas não autoritário; firme, mas não inflexível; presente, mas não 
intromissivo.

Um bom pai procura aprimorar constantemente suas virtudes 
como homem, sabendo que, mesmo quando escreve o capítulo 
da saudade no livro da vida do seu filho, é exemplo que se segue, 
modelo que se imita, referência que se busca, estrela que guia.

09

“O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a 
prudência”. (Provérbios 15.5)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmo 119.65-80
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Com a Bíblia, aprendemos a pensar porque fé e razão não são 
contraditórias.

A perspectiva espiritual não se contrapõe ao mundo natural. 
Existir é uma dimensão natural; ser feliz, no entanto, é uma 
dimensão espiritual. Há a razão humana, que devemos explorar até 
esgotá-la. No entanto, há a razão revelada por Deus, que devemos 
investigar para aprendermos a ser. A Bíblia é o livro da mente e do 
coração de Deus para nossa razão e para nossas emoções.

Não lemos a Bíblia para parar de perguntar, mas para continuar 
perguntando. As pessoas espiritualmente inteligentes perguntam 
sempre.

Quem crê não abre mão da inteligência e se torna um robô mental, 
como se renunciasse à capacidade reflexiva de que Deus lhes dotou.

Na verdade, o exemplo dos moradores de Bereia nos ajuda muito 
em nossa caminhada. Quando chegaram alguns estrangeiros à sua 
cidade, eles os receberam, mas decidiram estudar para ver se o que 
lhes era falado devia ser aceito.

Eles receberam as mensagens com interesse. Eles conferiram 
todas as afirmativas, para ver se eram realmente aprovadas 
pela Bíblia.

Para esta conferência, eram leitores da Bíblia. Precisamos fazer 
o mesmo.

Temos que estar atentos, para receber ou recusar, as palavras que 
todos os dias lemos ou ouvimos.

“O último esforço da razão é reconhecer que existe uma infinidade de coisas que a 
ultrapassam”. (Blaise Pascal)

Pensar e crer

“Jesus lhes disse: ‘Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e 
são elas mesmas que testificam de mim’”. (João 5.39)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Mateus 1 a 3
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“O tempo é a substância de que sou feito”. 
(Jorge Luis Borges)

O didático Salmo 90
Mesmo que chegue aos cem anos, a vida é curta.
É breve como o sono. É como a relva que brota ao amanhecer e 

murcha à tardinha. Ela começa e termina rápido como um gemido.
Neste tempo curto, devemos saber que o tempo jogado no lixo 

não volta do lixo.
Nossa vida será o que nós fizermos dela. 
Nossos antepassados podem ter deixado um legado (valioso ou 

horroroso), mas a decisão por nossa vida é nossa.
Nossos pais certamente nos influenciam, mas a escolha, quando 

nos chega o tempo das decisões, é nossa. Podemos culpar os nossos 
pais, mas ainda assim a vida será nossa.

As oportunidades não são iguais para todos, mas a responsabilidade 
é nossa.

Só temos um tempo: hoje.
Há pessoas esperando sua vida financeira melhorar porque vão 

fazer um grande negócio, que nunca fazem. 
Há pessoas que recusam empregos porque os salários são baixos, 

mas, enquanto esperam melhores rendimentos, não trabalham. 
Há pessoas que são informadas sobre concursos abertos, mas não 

os fazem porque os acham muito difíceis.
Há pessoas esperando que as coisas na sua vida se resolvam por 

si mesmas, embora a maioria das coisas não se resolva senão com 
muito esforço.

Nesta nossa curta vida, podemos aprender a viver com o Deus 
Eterno, contar com Ele ao nosso lado e nele nos refugiar.
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“Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração”. (Salmo 90.1)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Mateus 4 a 6
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Muito comumente ouvimos que a juventude é a melhor fase 
da vida.

A publicidade reforça esse pensamento quando usa modelos 
jovens para vender ideias, serviços e produtos para todas as idades.

Contudo, a juventude não é necessariamente a melhor fase da 
vida, porque a melhor fase da vida é aquela em que nos encontramos, 
estejamos, seja a infância, a adolescência, a juventude ou a 
maturidade.

O modo como vivemos faz do tempo em que vivemos o pior ou o 
melhor tempo de nossas vidas. Então: como temos vivido?

Além disto, algumas marcas boas da juventude podem nos servir 
de espelho.

Por isto, felizes são os jovens que querem viver num mundo 
melhor e fazem disto seu ideal de vida. 

Felizes são os jovens que, tendo ideais, sacrificam-se para os 
alcançar. Sua recusa ao comodismo deve ser uma inspiração para 
todos.

Felizes são os jovens que, sendo fortes, usam sua força para 
vencer o mundo, não para seguir alguma onda.

Felizes são os jovens que, amando, desejam formar uma família 
bonita, compromissada com sonhos bons e valores bons, porque o 
mundo pode ser melhor do que é, com a contribuição deles.

Felizes são os jovens que sabem que Deus aprecia que vivam 
na certeza de que é Ele quem lhes dá a força e a sabedoria que 
precisam para que seus sonhos aconteçam.

“A juventude não precisa de piedade, mas de verdade”. 
(Eugénio Andrade)

Nossos melhores tempos 

“Ninguém o despreze por você ser jovem; pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na 
palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza”. (1Timóteo 4.12)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Mateus 7 a 9
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“Mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar a aurora de uma grande 
realização”. (Martin Luther King Jr.) 

O otimismo de que precisamos 
O otimismo pode ser uma atitude perante a vida de que tudo vai 

dar certo, apesar das palavras em contrário e até mesmo de alguns 
fatos em contrário. Esta atitude não resiste à derrota impingida 
pelas circunstâncias.

O otimismo pode ser uma ingenuidade marcada por uma 
permanente perspectiva rósea da vida. Esta visão não dura uma 
noite de insônia por causa de algo que devia acontecer mas não 
aconteceu.

O otimismo pode ser uma esperança inabalável alimentada 
por uma convicção que vem de um relacionamento com o Deus 
vivo, que envia pessoas ao encontro das outras para fortalecê-las e 
transformá-las.

Quando é uma forma de esperança, o otimismo enxerga longe, 
distância que poucos alcançam.

O otimista da esperança não se alimenta de resultados imediatos. 
Ele não olha sequer para si, seja para suas limitações, seja para 
seus interesses. Ele tem uma missão e vai realizá-la. Ele é dos que 
prosseguem para o alvo que lhe foi proposto.

É este otimismo cheio de esperança que leva um empresário a ver 
uma oportunidade onde muitos veem um problema e a percorrer um 
caminho que descortina a fachada de uma grande empresa, fundada 
pequena por ele.

É este otimismo que leva um professor a acreditar que um dos 
seus alunos um dia vai ser melhor do que ele.

Este é o otimismo dos realizadores. É deste otimismo de que 
precisamos.
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“E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança”. (Salmo 39.7)
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Conhecemos a bela profunda oração da serenidade, que começa 
assim:

“Deus, conceda-me serenidade
para aceitar aquilo que não posso mudar;
coragem para mudar o que me for possível
e sabedoria para saber discernir entre as duas”.
(Reinhold Niebuhr)
Todos os dias ela é recitada em algum lugar. Todos os dias 

podemos repeti-la para nós mesmos.
Precisamos de sabedoria para saber o que aceitar e o que recusar.
Com que realidade nos conformar. Contra qual realidade nos 

rebelar.
Sábio é quem sabe que existe uma realidade, que muitas vezes 

não pode ser mudada. Os sábios a aceitam. Em certo sentido, as 
coisas são como são, queiramos ou não. Logo, é melhor aceitá-las.

Sábio é quem, sabendo da realidade, põe-se a caminho para 
transformá-la. Os sábios aceitam que há uma realidade a ser alterada.

Sabedoria de vida, portanto, requer de nós coragem, coragem 
para aceitarmos o que não pode ser mudado e coragem para nos 
rebelarmos, nos envolvermos e nos empenharmos para alterar o 
que pode ser transformado.

Quem aceita faz história, embora anônima.
Quem luta para mudar faz história, tem seus nomes inscritos nas 

placas das ruas ou nos capítulos dos livros.
Precisamos ser conformados e revolucionários, ao mesmo tempo.

“Se fazes és; se não fazes serias”. 
(Agostinho Silva)

Conformados e revolucionários

“E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela 
renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus”. (Romanos 12.2)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Mateus 12
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“A alma modela a face, como o sopro do antigo oleiro modelava o vaso fino”. 
(Eça de Queirós)

Nas mãos do Oleiro
Não somos obras do acaso, mas fruto da produção criadora de 

Deus. Porque nos criou, Ele nos quer sempre inteiro.
Há muitas diferenças entre o Oleiro, que é Deus, e o barro, que somos 

nós. Ele pode criar as coisas do nada, enquanto nós não podemos. Nossa 
criatividade é sempre dependente de uma obra anterior.

Na vida passamos por muitos momentos difíceis, em que nos 
sentimos quebrados pelo desemprego, pela separação conjugal, por 
um mergulho no deserto emocional.

Quando isso acontece, nós nos sentimos como vasos quebrados. 
Então, tentamos nos consertar a nós mesmos, até descobrirmos que 
não podemos. 

Se andamos emocionalmente quebrados, precisamos saber que 
Deus quer fortalecer a nossa vida.

Se andamos quebrados pelo pecado, precisamos saber que Deus 
quer consertar a nossa vida.

Podemos ser moldados por nós mesmos, pelas circunstâncias, ou 
pelo Oleiro Eterno.

Deixemo-nos tocar por Deus. Ele nos tomará, não importa em 
quantos pedaços nos tenhamos tornado, e fará de nós um vaso novo. 
Não fazemos isso sozinhos, mas Deus faz e o fará, se deixarmos 
que Ele nos tome em Suas mãos.

Quando nos colocamos na mão do Oleiro, Ele não nos joga fora, 
mas nos aperfeiçoa.

Deus continua trabalhando conosco.
Deus quer pôr de novo sua assinatura no vaso que Ele fez. Afinal, 

somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para fazer coisas boas 
(Efésios 2.10).
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“Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão”. (Jeremias 18.6)
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 Uma Bíblia na estante,
Na presença dos nossos olhos,
É convite constante,
A ser aceito um dia.
 Uma Bíblia aberta,
Em casa, no escritório,
É símbolo de que é verdade certa,
A ser obedecida no futuro.
 Uma Bíblia lida,
Lida com um programa
Que inspira para a vida,
É jornada de bem.
 Uma Bíblia estudada,
Com o cuidado de quem quer mais,
É comida sagrada
Que fortalece o corpo e a alma.
 Uma Bíblia praticada
É vida corrigida, quando necessário,
É vida abençoada
Com uma graça que se pode ver.
 Uma Bíblia presenteada
Como um gesto de afeto
É esperança semeada
Para iluminar uma história.

“É minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. 
Quanto mais a civilização avança, mais será empregada a Bíblia”. 
(Immanuel Kant)

Conformados e revolucionários

“Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade”. 
(Salmo 119.35)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Mateus 14
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“Cristo é a humildade de Deus encarnada na natureza humana. O Amor Eterno humilhou-se 
a si mesmo, vestindo-se com os trajes da mansidão e bondade para vencer, servir e nos salvar”. 
(Andrew Murray)

A identidade
Nós somos os nossos temperamentos. E Jesus gostava da 

autenticidade de Pedro.
Nós somos os nossos desejos. Jesus sabia que, no coração de 

Pedro, pulsavam desejos diversos, tanto o ilegítimo da fama, como 
o legítimo da relevância.

Nós somos os nossos familiares. Jesus sabia que a família de 
Pedro tinha expectativas para ele. Jesus sabia que Pedro tinha 
responsabilidades com sua família. Por isto, curou-lhe a sogra 
(Mateus 8.14-17). Jesus não pediu que Pedro abandonasse sua 
família, mas que cuidasse dela e o seguisse. Quem segue a Jesus 
cuida de sua família, mas não permite que ela o afaste dele.

Nós somos os nossos relacionamentos. Nossa identidade se dá 
no convívio. Não podemos subestimar a força do convívio. Quando 
Pedro respondeu que Jesus era o Filho de Deus (Mateus 16.16), 
estava pronto para segui-lo. Depois que passou a seguir a Jesus, 
Pedro não seguiu mais a multidão. Por isto, foi chamado por Jesus 
para ser líder. O Evangelho não nos impede de nos relacionar, mas 
nos pede que nossos relacionamentos resultem em outras pessoas 
também transformadas por Jesus.

Este é o ponto: quem nos influencia nos nossos relacionamentos? 
Se não conseguimos ser instrumentos de Jesus para os transformar, 
fujamos deles, porque podem estar nos deformando.

17

“Jesus perguntou: ‘E vocês, quem dizem que eu sou?’ Respondendo, Simão Pedro disse:
‘O senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo’”. (Mateus 16.-15-16)
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Entre os sentimentos humanos ruins, o pior é o do abandono.
Muitas vezes, ele acontece na infância e dura a vida toda.
Outras vezes, ele acontece na idade da consciência e provoca 

danos difíceis de serem reparados.
Uma criança pode se sentir rejeitada pelos pais, preterida por um 

deles em favor de outro irmão ou violentada física ou moralmente. 
A partir destas experiências, ela se pergunta por que não é amada 
e pode ser que passe a vida toda procurando por este amor que lhe 
foi negado.

Uma pessoa pode se sentir rejeitada pelos amigos ou colegas, 
substituída por outra no emprego, deixada para trás quando esperava 
uma promoção no trabalho, seja por causa de uma característica que 
tenha, uma religião que professe, uma nacionalidade que carregue, 
uma família que tenha. A partir destas experiências, a pessoa pode 
se fechar em seu mundo, como se ninguém a amasse.

Na experiência de Jesus, ele se sentiu por um momento 
abandonado pelo Pai; no entanto, não se completaram três dias para 
o amor do Pai se manifestar em sua vida em todo o seu brilho.

Se nos sentimos abandonados, precisamos ter o nosso coração 
aquecido pela mesma certeza de Jesus: somos amados por nosso 
Pai eterno. Esta certeza vai nos ajudar a vencer a rejeição.

“Ignore, supere, esqueça. Mas jamais pense em desistir de você por causa de 
alguém”. (Clarice Lispector)

Podemos vencer a rejeição 

“O amado do Senhor habitará seguro com ele; todo o dia o Senhor o protegerá, e ele 
descansará nos seus braços”. (Deuteronômio 33.12)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Mateus 18 a 20
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“Há duas espécies de homens: uns, justos, que se consideram pecadores, e os pecadores 
que se consideram justos”. (Blaise Pascal)

Pecado sem culpa
Há palavras que o tempo parece proibir.
Uma delas é “pecado”, a melhor explicação que encontramos 

para a indiferença, a desigualdade, a rebeldia e o crime.
Diante da realidade do pecado, podemos simplesmente achar 

que ele não existe ou corajosamente reconhecê-lo como parte de 
nossa vida.

Diante da dedicação do pecado, podemos simplesmente gostar 
da vida que ele nos permite ter ou inspiradamente decidir que ele 
não dará os contornos de nossa existência. 

Diante da presença do pecado, podemos simplesmente explicá-
lo como um exercício de liberdade ou corajosamente pedir, 
realmente arrependidos, perdão a Deus por ele.

Diante da prática do pecado, podemos simplesmente pretender 
que Deus não nos “culpa” ou corajosamente aceitar o Seu perdão.

Diante do peso do pecado, podemos simplesmente lançá-lo 
sobre as costas dos nossos pais, pelo que nos fizeram de ruim, ou 
sabiamente podemos assumir as nossas responsabilidades.

Diante da dor do pecado, podemos simplesmente carregar a 
culpa para sempre ou corajosamente descansar, certos que, uma 
vez apagado, ele não é lembrado por Deus, como se fosse um 
objeto lançado nas profundezas ocultas do oceano, de onde nunca 
mais pode voltar.

19

“Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos 
nossos pais, porque temos pecado contra ti”. (Daniel 9.8)
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O que há de mais bonito numa pessoa?
O que há de mais fraterno numa alma?
O que há de mais caloroso num corpo?
É o sorriso que estampa às claras uma vida boa.
É o sorriso que na hora agitada projeta a calma.
Para a esperança, o sorriso é o renovado sopro.
O sorriso faz o desconhecido se dar a conhecer.
O sorriso faz o empedernido ódio rápido derreter.
O sorriso faz o olho comprar e o lojista vender.
O sorriso é como uma flor que perfuma todo o jardim.
O sorriso é convite para uma festa que não tem fim.
Quando a guerra ameaça, o sorriso é pacífico ínterim.
O sorriso é, para o outro, proposta de longa amizade.
Na tensão, o sorriso abre caminho para a fraternidade.
Quando não é merecido, o sorriso é graça, de verdade.
Manifesto, o sorriso exibe a força do nosso fulgor.
É nossa existência em seu máximo esplendor.
É registro vivo de como nos fez o divino escultor.
Parece inexistir, mas apenas se esconde sob a preocupação.
Não é difícil quando expandimos nosso coração.
Até para o amargo, trisca a felicidade como trovão.
O sorriso antecede as palavras, conquanto, por vezes, delas 

prescinda.
Se queremos o encontro, façamos que o sorriso nos presida,
Porque cada sorriso iniciado ou aceito torna bela a nossa vida.

“Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de 
solidariedade e amizade”. (Cora Coralina)

O melhor de nós 

“Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo. Então entre as nações se 
dizia: ‘Grandes coisas o Senhor tem feito por eles’”. (Salmo 126.2)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Mateus 24 a 25
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“Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros - é a única”. 
(Albert Schweitzer)

O poder do exemplo
Mais que dar exemplo, somos exemplos.
Numa classe o professor é exemplo, mas o colega também.
Numa família o pai ou mãe é exemplo, mas o irmão ou irmã 

também.
É exemplo quem tudo faz para não ver ninguém decepcionado.
É exemplo quem se recusa a viver de modo a ser notado.
É exemplo quem tem prazer em ver seu mau comportamento 

compartilhado.
Se somos pontuais, há quem se mire em nós. Se chegamos 

atrasados, alguém nos copiará.
Se não soltamos palavrões, alguns põem nossa serenidade em 

sua lista de desejos. Se somos destemperados, alguns se sentem à 
vontade para nos superar.

Nossa única decisão possível é que tipo de exemplo queremos 
ser. Exemplos sempre somos. Em grau maior ou menor, sempre 
somos alvos de imitação.

O bom exemplo é aquele que é o que realmente é, sem fazer de 
sua vida apenas um espaço de cínica demonstração.

Em todos os tempos, precisamos de exemplos bons, que são 
pessoas que, sem hipocrisia, são tão corretas e tão generosas que 
perfumam o mundo, começando pela rua em que escolheram 
habitar.

O bom exemplo não é um ser perfeito – porque só houve Um na 
história humana – mas alguém que olha seu próprio retrato e segue 
em busca do que ainda pode ser e realizar.

Feliz é quem tem um bom exemplo em quem se espelhar.
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“Seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza”. 
(1Timóteo 4.12)
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Se é certo que não escolhemos a família que temos, também é 
certo que ela continuará, depois que morrermos. Restarão parentes 
próximos ou distantes que se lembrarão de nós. A história é a 
história das famílias. 

É certo que um homem pode ser louvado por suas realizações, 
mas é certo que não venceu sozinho. Se for casado, sua esposa o 
terá apoiado. Se for solteiro, sua mãe terá se ajoelhado por ele. Se 
for pai, seu filho terá sido esperado por ele.

É certo que um filho, depois que se inicia na juventude, poderá 
seguir sozinho o seu rumo, mas, se for sábio, é certo que fará seu 
caminho regado pelo carinho e pelos conselhos dos seus pais.

É certo que podemos nos distanciar porque somos cercados 
de amigos que se afastam no tempo da escassez, mas também 
é certo que continuaremos sendo esperados e que seremos 
alegremente recebidos quando voltarmos, mesmo que com as mãos 
completamente vazias.

É certo que, quando falharmos, levados pela sedução, traídos pela 
mentira, enganados pelo erro, seremos aceitos no retorno, porque 
nem o adultério, nem o orgulho, nem o vício, nem o desprezo nos 
devem separar de nossa família. Foi Deus quem a juntou. 

Se nos lembrarmos que as nossas vidas são demasiadamente 
curtas, curtiríamos muito mais intensamente a nossa família.

“A família é uma das obras-primas da natureza”.
(George Santayana)

Curta hoje a sua família

“Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e 
membros da família de Deus”. (Efésios 2.19)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Mateus 27
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“Sabedoria é a recompensa que você recebe quando passa a vida escutando, em vez 
de falar”. (Doug Larson)

Quem ouve erra menos
Em nossos relacionamentos, intensos ou esporádicos, muitas 

vezes somos movidos a certezas sobre o jeito de ser do outro.
Assim convictos, nem sempre nos assentamos com o outro para 

ouvir o que ele tem a dizer.
Ouvir o outro é um dever.
Ouvindo o outro, nada temos a perder.
Se estamos certos, na hora de ouvir o outro, o que nos faz temer?
Se ouvirmos o outro, talvez não mudemos de opinião, mas 

teremos dado a ele a oportunidade de expor as suas razões.
Se ouvirmos o outro, saberemos se ele realmente falou o que 

achamos que o ouvimos dizer.
Se ouvirmos o outro, talvez não formemos juízos tão definitivos, 

tão precipitados e talvez tão equivocados sobre ele.
Se ouvirmos o outro, talvez não atiremos contra ele a primeira 

pedra que temos nas mãos ou a última que lhe reservamos.
Se ouvirmos o outro, talvez permitamos que ele se confunda em 

suas próprias contradições.
Se ouvirmos o outro, erraremos menos.
Se ouvirmos o outro, não lhe negaremos o que gostaríamos que 

não nos fosse negado: o direito à defesa ou à compreensão.
Ouvir o outro implica abrir mão de nossa pressa e de nossa 

superficialidade, conter nosso preconceito, suavizar nossa 
agressividade, esvaziar nossa vaidade.
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“Responder antes de ouvir é tolice e vergonha”. (Provérbios 18.13)
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Ele faz com que a estéril se torne mãe (Salmo 113.9).
Ele faz com que os “velhos”, como são chamados os que o corpo 

já limita, não só sonhem como façam (Joel 2.28).
Ele faz com que a viúva se alegre nas vitórias do filho, como 

se a vida, pelo extraordinário conforto que dispensa, simples e 
belamente continuasse saudosa, mas bela (2Timóteo 1.5).

Ele faz com que o deprimido se levante da cama, como se uma 
extraordinária mão o erguesse, mesmo que a doença o prostre de 
novo, para, de novo, ser levantado (1Reis 19.9-15).

Ele faz com que o que tem muito descubra como é bom 
compartilhar com quem não tem, apenas pela alegria, não pelos 
aplausos que o gesto possa produzir, mas por uma espécie de 
extraordinário chamado (Salmo 27.11).

Ele faz com que, num mundo ordinariamente injusto, as causas 
justas sejam julgadas do modo justo, até quando demoram 
(Amós 5.24).

Como o menino Davi com sua funda (1Samuel 17.40-51), Ele 
faz com que o menino que aprendeu a ler bem tarde na vida escreva 
livros, alguns para dizer o quanto Deus é extraordinário.

Ele faz com que cada pessoa receba um sentido para a sua vida 
(Mateus 28.19-20), mesmo quando o acaso pareça ordinariamente 
mais lógico.

Mesmo quando age como se fosse uma pessoa comum, Deus é 
verdadeiramente extraordinário.

“Deus é completamente soberano. Deus é infinito em sabedoria. Deus é perfeito em 
amor. Em seu amor, Ele quer sempre o melhor para nós. Em sua sabedoria, Ele sabe 
o que é melhor para nós. Em soberania, Ele tem o poder de nos trazer o melhor”. 
(Jerry Bridges) 

Verdadeiramente extraordinário

“A voz do Senhor faz tremer o deserto”. (Salmo 29.8a)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 1 a 3
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“Não existe exercício melhor para o coração do que se inclinar e levantar pessoas”. 
(John Andrew Holmes)

Duas mulheres diferentes
Se não aprendemos, podemos aprender.
Mesmo tendo aprendido a ser generosos em casa, pode ser que 

tenhamos desaprendido por causa dos retornos ruins.
Uma senhora esquece sua carteira, recheada de dinheiro, perto 

de um caixa eletrônico em um shopping. Uma jovem chega, 
percebe e guarda o objeto por instantes, na esperança de que o dono 
aparecesse.

Pouco depois, chega, esbaforida, exausta, esbravejante, a dona 
da carteira.

A jovem, identificando a proprietária, entrega a carteira à senhora.
Ela pega a carteira, confere se não falta nada e nada diz à sua 

benfeitora, para quem sequer olha.
Se a jovem for apenas honesta e não for generosa, talvez pense 

duas vezes em esperar pelo dono de uma carteira “perdida”, se 
acontecer de novo.

A menina é o retrato de muitas pessoas.
A senhora é também o retrato de muitas pessoas.
Em sua ingratidão, a senhora mostrou desconhecer completamente 

o sentido da generosidade e até da reciprocidade.
Generosidade vem do coração, recebida desde cedo ou aprendida 

como decisão.
Generoso é quem olha para o outro.
Generoso é quem faz o rosto do outro brilhar na escuridão.
Generoso é quem faz o outro achar que a vida tem sentido e razão.
Generoso é quem usa o que tem (dinheiro, tempo, palavra, 

sorriso, abraço) para tornar a vida do outro bonita também.
Generoso é quem tem um rosto que vibra quando faz o bem.
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“O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres”. (Provérbios 22.9)
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Eram dois homens, um pai e um filho, que se amavam.
Como moravam distantes, o rapaz voltava nas férias da 

universidade para estar com os pais.
Como conversavam sobre todos os assuntos, discutiram também 

sobre política. A discussão chegou ao seu clímax no último dia. 
Pouco depois, o menino pegaria o ônibus e retornaria para os seus 
estudos.

Os dois estavam tão firmes em suas posições, que exageraram 
nos tons. Ficaram ásperos. Separaram-se aborrecidos com suas 
próprias certezas.

Cada um prometeu que, na próxima vez, seriam mais respeitosos.
Um ano depois, eles se reencontraram. Discutiram. Discutiram 

política. Discutiram política novamente.
E novamente firmaram suas posições, mas desta vez tinham 

trocado de lado. Ao longo do ano, cada um refletiu e revisou sua 
posição, o pai adotando o pensamento do filho e o filho assumindo 
a ideologia do pai.

Outra vez, os dois se excederam na discussão. Ambos ficaram 
aborrecidos.

Foi, porém, a última discussão desmedida. A partir da experiência 
do excesso e da mudança de lado no debate, muitas outras vezes 
conversaram, mas sem se exceder, sem desclassificar a posição 
diferente, sem diminuir o outro. A partir da aprendizagem, 
entenderam que, para ter valor, uma discussão tem que ser serena 
para que a paixão não grite, e ponderada, para que a razão prevaleça.

“As opiniões são como os pregos; quanto mais se martelam, mais se enterram”. 
(Alexandre Dumas, filho)

A parábola da ideologia

“É falta de bom senso desprezar o próximo; a pessoa sensata permanece calada”. 
(Provérbios 11.12)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 7 a 9
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“Não existe exercício melhor para o coração do que se inclinar e levantar pessoas”. 
(John Andrew Holmes)

Tempo de pedir ajuda
Quando nossas emoções se desalinham, é natural que nos 

sugiram que busquemos a ajuda de um psicólogo. Dominados por 
forte autossuficiência (“vou sair dessa sozinho”), por resistente 
preconceito (“eu não sou maluco”) ou por equivocada fé (“meu 
psicólogo é Deus”), nossa primeira reação será resistir à ideia.

Não nos livramos de um trauma antigo e pesado apenas com o 
desejo da liberdade. Carecemos de alguém que nos pegue pela mão 
e nos conduza à saída do labirinto.

Não saímos de uma depressão ou de alguma outra crise aterradora 
apenas tomando remédios, que serão úteis se acompanhados por 
alguém que caminhe conosco, na jornada da escuridão à luz.

Não nos reconstruímos sem falar sobre nós mesmos, o que é 
basicamente o que nos orienta o psicólogo ao nos escutar.

Nas horas de mentes desorganizadas, precisamos de alguém que 
nos ouça para que compreendamos o que se passa dentro de nós. 

Nas horas em que o futuro desapareceu diante de nós, precisamos 
de alguém que nos faça de novo acreditar que a esperança 
pavimentará nossos sorrisos.

Se precisamos ser acompanhados em nossa recuperação, não 
devemos permitir que a vergonha nos impeça de buscar ajuda. 
Procuremos e comecemos.

Se já contamos com o apoio de um psicólogo ou psicóloga, hoje 
é um bom dia para agradecer o seu cuidado para conosco.

27

“Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora”. 
(Provérbios 19.20)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 10 a 11
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Alguns tivemos o privilégio de aprender em casa a nos importar 
com os outros. Então, dividíamos nosso lanche na escola, levávamos 
colegas para comer conosco ou ficávamos tristes quando um amigo 
não ganhava presente de Natal. Compartilhar se tornou parte de 
nosso jeito de ser.

Outros nascemos em lares onde predominava a competição. 
Então, celebrávamos nossas vitórias, como se fossem individuais; 
guardávamos nossas coisas em armários com cadeado. “Cada um 
por si” era a nossa máxima.

Esses dois ambientes nos inspiraram a ser o que somos.
Se foi boa a nossa formação, podemos melhorá-la, de modo 

que tenhamos corações cada vez mais sensíveis para o outro. Se, 
em algum momento, passamos por uma ou mais experiências de 
escassez, seja de saúde ou de dinheiro, ficaremos mais atentos.

Se nossa formação não prestou, podemos nos converter. Será 
mais fácil se, em algum período de nossa história, tivermos sofrido 
privação de alimento ou de amizade. Se nosso itinerário sempre foi 
fácil, também podemos nos converter.

Há pobres que compartilham e pobres que não compartilham. 
Nem todos os que têm retêm apenas para si. Generosidade não tem 
a ver com o saldo na conta bancária, mas com corações que amam a 
justiça, com olhos atentos para as carências dos outros e com mãos 
desejosas de serem estendidas.

“A alma não teria arco-íris se os olhos não tivessem lágrimas”. 
(John Vance Cheney)

A conversão

“Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando”. (Tiago 4.17)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 12
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“Jesus amou as pessoas que os outros rejeitavam, inclusive as pessoas que o rejeitavam. É 
assim que Deus ama”. (Gregory A. Boyd)

O amor sem condições
Há condições impostas por Deus para que nos atenda quando nos 

apresentamos diante dele para orar?
O que precisamos em nossa vida mudar?
Que oferta temos que lhe dar?
Que escadaria temos que subir, os joelhos a sangrar?
A resposta é simples: se precisamos de ajuda de Deus, a única 

coisa que precisamos fazer é pedir.
Ele nos socorre sem desistir.
É claro que Ele nos ensina a viver. Por isto, deixou seus 

mandamentos para seguir.
É claro que Ele espera que queiramos santos ser. Por isto, quer 

que levemos a Palavra dele a sério sem transigir.
Ele sabe que dele precisamos.
Ele nos ouve quando oramos.
Ele nos socorre quando o buscamos.
Ele nos ama quando o amamos.
Ele nos ama quando o desprezamos.
Sua fidelidade para conosco é diferente.
Não está fincada no amor a que se corresponde.
Está fundada sobre o amor que tudo compreende.
O amor de Deus é para ser recebido.
Melhor o fruiremos se for celebrado.
Mas Deus não é como ser humano que empresta
E só na reciprocidade se manifesta.
Para que continue a ser derramado,
O amor de Deus só espera ser desejado.

29

“E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e 
sacrifício de aroma agradável a Deus”. (Efésios 5.2)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 13
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Cansado de ver e sentir o sofrimento das pessoas, Deus chorou.
E então propôs para a terra uma nova arquitetura:
nas cidades e nos campos o povo é alegre, como ninguém antes 

notou.
e não se ouve o choro, nem a tristeza, nem o grito de dor, nem o 

soluço da solidão,
simplesmente porque só se pode ver o sorriso e ouvir as 

gargalhadas de prazer.
As crianças não morrem mais antes de começarem a viver.
Os idosos só morrem de excesso de vida, fortes e bonitos como 

as árvores centenárias lindas de se ver.
Nas cidades, o operário não trabalha até de cansaço e fome morrer.
Nos campos, o camponês acorda e sabe o que é fartura.
Nas cidades e nos campos, a violência não comanda a vida, o 

mais forte não é mais forte que o mais fraco, pois que todos são 
fortes na força da paz, e nunca se apela à tortura.

Enquanto trabalhava, as lágrimas de Deus banharam a velha 
humanidade

e comoveram homens e mulheres de boa vontade
que, então, começaram a sonhar como Deus sonhou
e, depois, começaram a chorar como Deus chorou.
E no encontro das lágrimas, diante das quais não há quem não se 

comova, 
Deus, os homens e as mulheres começaram a criar uma terra 

completamente nova.

“Uma utopia é uma realidade em potência” 
(Edouard Herriot)

A conversão

“Assim diz o Senhor: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra; e não haverá lembrança 
das coisas passadas, jamais haverá memória delas”. (Isaías 65.17)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 14
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“A responsabilidade é o preço da grandeza”. 
(Winston Churchill)

É nossa a responsabilidade
Por vezes, fazemos o que não queremos.
Por vezes, parece-nos mais fácil culpar os outros, como se não 

fosse nossa a responsabilidade por nossos gestos (Ezequiel 18).
Por vezes, fazemos o que não queremos (e vice-versa) por causa 

do prazer do pecado. Talvez tenhamos aprendido a agir assim, mas 
é nossa a responsabilidade.

Colheremos o que plantarmos.
Deus é soberano, mas o homem é livre. O homem pode escolher 

a quem entregar a sua vida e, consequentemente, o que vai colher.
A liberdade é originariamente boa porque é a identidade divina 

marcada no ser humano. A liberdade trafega sobre os trilhos do 
conhecimento e do desejo. O desejo se organiza a partir do olhar. O 
desejo é humano. A responsabilidade é humana.

Satanás tem alvos baixos para o homem: a glória de Satanás, que 
resulta na destruição do homem, roubado, assassinado e destruído 
(João 10.10). O caminho do homem é viver as coisas do Alto 
(Colossenses 3.2), para ir tomando a forma da maturidade (Efésios 
4.13). O contrário é descer em direção ao ventre do peixe, como 
aconteceu com o profeta Jonas (Jonas 1), por causa do pecado.

Deus tem alvos elevados para o homem: a glória de Deus, que 
é a glória do homem. Viver para a glória de Deus ou não é nossa 
responsabilidade.

31

“O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A 
justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este”. (Ezequiel 18.20)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 15 a 17
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7 de setembro
Os diferentes anjos (Salmo 91.11)

Encontro:
Humanamente falando, atualmente, perto de quem você se 
sente seguro?

Exaltação:
Leiam o Salmo 119. 102-114. Peça que comentem os versículos que 
cada um destaca, orem agradecendo por Deus nos ajudar em nossas 
inseguranças. 

Perguntas : 1 De que modo o Salmo 34.7 ajuda a manter nossa fé em Deus?

2
Quando a Palavra de Deus ainda não estava escrita, de que modo 
Deus dava instruções para o seu povo?

3 De acordo com Hebreus 13.1-2 é possível que hospedemos anjos?

4 Deus ainda envia emissários para nos ajudar? De que modo?

Evangelismo:
Revele o amigo oculto de oração, e deixe que orem em duplas. Lembre 
o grupo das atividades da igreja. 

14 de setembro
O pedido essencial (Mateus 6.13)

Encontro:
Hoje, se você pudesse fazer um único pedido a Deus, certo de que 
seria atendido, o que pediria?

Exaltação:
Leiam o Salmo 119. 127-135. Agradeçam juntos pela bondade 
do Senhor.  

Perguntas : 1 Mateus 6.13 nos ensina o que devemos pedir. Qual a resposta?

2 Provérbios 4.23 nos adverte a que cuidado?

3 Qual a mensagem de Efésios 3.17?

4 Qual a promessa de Filipenses 4.7?

Evangelismo:
Divida em trios, orem pelas nossas autoridades e pela paz em 
nossa cidade. 

21 de setembro
Alegria e responsabilidade (1Reis 8.58)

Encontro: O que você considera ser a sua maior responsabilidade atualmente?

Exaltação:
Leiam o Salmo 119. 144-151. Pergunte o que temos a agradecer 
na semana que passou. Tenham momento de orações frases, 
para agradecer.

Perguntas : 1 De acordo com o texto de Ester 4.14, ela acreditava no acaso?

2 O que é essencial para realizarmos nossa tarefa?

3
Qual deve ser o nosso comportamento diante daquilo que 
reprovamos?

4
Comente a frase: “Quanto mais alto subimos, mais dobrados nossos 
joelhos devem estar”.

Evangelismo:
Ouça os pedidos de oração. Ore e ministre a cada um. Desafie os 
membros do grupo a fazerem contato com seus vizinhos, pergun-
tando se eles desejam oração por algum motivo especial?
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28 de setembro
Uma história a dois (Esdras 3.11)

Encontro: Alguém já lhe fez uma promessa que não cumpriu? Compartilhe. 

Exaltação:
Leiam o Salmo 119. 156-162. Orem agradecendo por Deus nunca 
falhar em suas promessas. 

Perguntas : 1 Quando os exilados voltaram, celebraram lembrando o que?

2 O que por vezes nos faz esquecer que Deus é sempre bom?

3 Nossa história é escrita a dois? Quem são os escritores?

4
Se Deus nos faz desejar o que é bom, o que está errado quando não 
desejamos o que é bom?

Evangelismo:

Pergunte ao grupo, de que modo cada um tem sentido a bondade 
do Senhor. Faça duplas de oração, para que agradeçam juntos. 
Não se esqueça de incentivar seu grupo a convidar os amigos 
para o PG.
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Doar não é uma questão de ter, mas de amar.
Quando amamos, sentimos alegria em compartilhar.
Pode ser um casaco, um sapato, um prato,
Algo que abrigue, que proteja e que seja bom ao olfato. 
Não precisamos conhecer a pessoa para lhe doar o que temos.
Nosso nome não precisa ficar registrado.
Não dependemos que nos digam “muito obrigado”.
Uma prova é que os bancos de doação de sangue estão cheios de 

anônimos.
Querem apenas entregar o que não lhe vai faltar, embora o 

possa reter.
Eles sabem que têm o que faz viver.
De suas artérias são retiradas seivas que salvam vidas.
Felizes são os doadores vivos e também os de existências partidas.
Felizes são os que se cadastram para que seus órgãos continuem 

pulsando em outros corpos. Por seu gesto, seus corações continuam 
batendo, seus olhos permanecem vendo, seus rins seguem 
funcionando, seus músculos prosseguem funcionando.

Felizes são os familiares que tomam a iniciativa de doar o que 
pode a fazer com que a vida continue latejando.

Felizes são os que sentem que sempre tem alguém precisando.
O sangue, de graça, recebido pode ser, com graça, distribuído.

“É a intenção, e não a doação, que faz o doador?”. 
(Gotthold Lessing)

Razões para doar

“Ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo”. 
(Mateus 6.3)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 18 a 20
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“Em nosso tempo, aprendemos a submeter a amizade àquilo que chamamos de convicções. 
É preciso realmente uma grande maturidade para compreender que a opinião que 
nós defendemos não passa de nossa hipótese preferida, necessariamente imperfeita, 
provavelmente transitória”. (Milan Kundera)

A arte de perder amigos
Só há uma forma de fazer amigos, mas há muitas maneiras de 

os perder.
Se quer que partam, siga o seguinte roteiro: sempre que estiveram 

juntos, fale o tempo todo, destaque as dificuldades pelas quais 
passa, grite a sua verdade, requeira toda a atenção, no restaurante 
imponha o cardápio, no cinema determine o filme, no avião escolha 
o assento, na viagem imponha o itinerário, afirme a beleza cintilante 
apenas dos seus projetos, detalhe o seu sonho da noite anterior, não 
deixe o outro abrir a boca.

Se prefere a solidão, seja o centro e exija ser atendido em suas 
necessidades mas não se interesse pelos problemas dos outros, 
espere ser visitado mas não visite, deseje ganhar um presente mas 
não presenteie, alegre-se com o empenho do outro em seu favor 
mas não faça por ele o que for trabalhoso ou custoso.

Se quer ficar só, fale mal dos outros amigos.
Se quer ver seu círculo de amigos dividido, sua família rachada 

ao meio, faça o seguinte no período eleitoral, em que os nomes se 
oferecem em busca de votos: escolha o seu, anuncie que vai votar 
no seu, fale toda a hora do seu, agrida quem pensa o contrário de 
você, não permita que falem das virtudes de outro postulante, exija 
que sufraguem o seu, imponha o seu, brigue pelo seu candidato.

Agora, para conservar um amigo, seja amigo dele.

02

“Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é 
agressivo”. (Provérbios 22.24)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 21 a 23
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Se você tem andado triste, procure descobrir quando a sua alegria 
se foi.

Sua tristeza tem toda a razão para existir, mas nenhuma razão 
para continuar indefinidamente com você.

Você é triste porque todos os seus planos não dão certo? Você 
tem razão, mas persista nos seus planos ou mude de planos.

Seja qual for o problema que lhe trouxe tristeza, pense naquele 
momento em que as coisas mudaram; veja o que você ainda pode 
mudar. Se você errou, está diante da boa tristeza, aquela que produz 
arrependimento (2Coríntios 7.10). Diante da tristeza, precisamos 
refletir sobre nossos atos.

Em todas as situações, não lance mão de recursos ilegítimos para 
pôr fim à tristeza. Tome-a como um convite à reflexão, sozinho ou 
com a ajuda de um profissional. Não lance mão do álcool e ou de 
qualquer outra droga proibida.

Não basta pedir para que a tristeza se vá. Ela não irá, até porque 
não tem asas próprias. Não use medicamentos sem orientação 
segura para enviar para longe sua tristeza; ela voltará.

A cura para a tristeza não está em contemplar a própria tristeza, 
mas em contemplar Deus.

Persista na esperança. A esperança, então, produz o louvor. A 
alegria verdadeira só vem de Deus.

“Não há alegria pública que valha uma boa alegria particular”. 
(Machado de Assis)

A alegria de volta

“Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere 
em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu”. (Salmo 42.5)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 24 a 25
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“Haverá coisa melhor que a decepção? Não é ela que nos limpa das ilusões investidas nos 
salvadores?” (Renato Janine Ribeiro)

Como lidar com a decepção
Não é fácil lidar com a decepção.
É difícil lidar com a decepção porque ela vem depois do sonho. 

Desejamos, confiamos, imaginamos. Quando a decepção nos 
nocauteia, nossa vida desmorona porque ficamos sem desejo, sem 
sonho, sem confiança. Ficamos sem presente e sem futuro.

É difícil lidar com a decepção porque um de seus resultados 
é a mudança no grau de amizade que nutríamos com quem nos 
decepcionou. Em questão de minutos, a decepção pode transformar 
a amizade em indiferença ou mesmo em ódio.

É difícil lidar com a decepção porque o processo nos torna 
amargos e a amargura é o pior dos sentimentos, pela falsa certeza 
que nos dá de que não podemos confiar, de que não podemos 
mais amar.

É difícil lidar com a decepção porque ela nos força a generalizar. 
Pela memória da traição, passamos a achar que todos agirão como 
aquele/aquela que nos magoou.

Apesar da dificuldade, devemos nos lembrar que nós também 
somos capazes de decepcionar e, certamente, já devemos ter 
decepcionado alguém.

Apesar da dificuldade, devemos orar como Jesus nos ensinou, 
pedindo-lhe ternura para perdoar, uma vez que esperamos ser 
perdoados quando somos os ofensores.

Apesar da dificuldade, devemos orar a Deus para que Ele nos 
ensine a confiar de novo em quem nos decepcionou, embora com 
expectativas menos altas.
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“Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles 
que são chamados segundo o seu propósito”. (Romanos 8.28)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 26 a 27
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Pode ser que passemos por momentos em que não consigamos 
vislumbrar uma solução para a nossa dificuldade.

Que fazer? 
O mais fácil é acreditar que não há mesmo rima para o nosso 

verso e desanimar. 
O mais natural é achar que fomos abandonados. 
O mais difícil é confiar que Deus tem interesse em nós. Por 

nos soar sem sentido crer nesta verdade que a Bíblia proclama 
repetidamente, sobretudo quando as coisas parecem não orquestrar 
a nosso favor; nessas horas, acabamos convencidos que não vale a 
pena confiar.

Mas confiar é exatamente confiar contra as evidências (Hebreus 11.1).
Que tal confiar?
Quem hoje luta para sair das drogas precisa confiar que Deus tem 

interesse na sua restauração.
Quem hoje enfrenta a dificuldade da volta para a sobriedade 

precisa admitir que há pessoas interessadas na sua recuperação.
Quem hoje sofre com a dependência química precisa aceitar que 

pode começar a viver de novo, livre do vício.
Quem hoje tem o corpo controlado por alguma droga precisa 

olhar para o lado e reconhecer seus verdadeiros amigos, que não 
são os que facilitam ou estimulam o consumo de um produto que 
mata, rapidamente ou aos poucos. Os verdadeiros amigos amam e, 
por amarem, não querem ver seus queridos descendo em direção à 
morte. Eles apostam na vida.

Vive quem aposta na vida.

“Numa sociedade extremamente compulsiva como a nossa, o sujeito que não tolera 
o sofrimento busca no prazer um modo de aplicar suas questões existenciais mais 
profundas”. (Joelson Rodrigues)

Apostando na vida

“Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a 
esperança da salvação”. (1Tessalonicenses 5.8)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 28 a 29
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“É um estranho desejo, desejar o poder e perder a liberdade”. 
(Francis Bacon)

Os dois poderes
O poder do homem tem uma volúpia que nos assusta.
O poder de Deus é justiça plena que nada nos custa.
O poder do homem oprime, comprime, reprime.
O poder de Deus é simplesmente sublime.
O poder do homem se ufana, afana, engana, esgana, profana e dana.
O poder de Deus o caminho aplana, os seres irmana e o enfermo sana.
O poder do homem ameaça, amordaça, despedaça, devassa e passa.
O poder de Deus é graça, que suavemente e para sempre nos abraça.
O poder do homem magoa, enodoa, agrilhoa, amaldiçoa.
O poder de Deus abençoa, afeiçoa, aperfeiçoa, sobretudo perdoa.
O poder do homem irrompe, interrompe e corrompe para se manter.
O poder de Deus se oferece gratuito a quem só pela fé deseja viver.
O poder do homem revela quem o homem é.
O poder de Deus revela quem o homem pode ser.
O poder do homem no seu altar nos empala.
O poder de Deus na sua cruz nos saúda. 
O poder do homem nos antagoniza e nos cala.
O poder de Deus nos evangeliza e nos muda.
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“Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo 
aquele que crê”. (Romanos 1.16a)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 30
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A Bíblia é o grande livro dos conselhos sábios e promessas que 
se realizam.

Essas promessas são pilares sobre os quais nos firmamos para 
uma vida de fé. Uma delas é a de que Deus se acampa ao nosso 
redor para nos livrar de dificuldades (Salmo 34.7)

Desde o Antigo Testamento vemos o anjo ou os anjos do Senhor 
tomando diferentes formas para nos abençoar.

Por vezes, os anjos trazem as instruções de Deus. Hoje nós temos 
a Palavra de Deus para nos orientar. Nos primeiros tempos do Novo 
Testamento, a Palavra ainda não estava escrita.

Em outros momentos, os anjos são também pessoas enviadas 
por Deus para nos ajudar. Deus envia Seus mensageiros para 
nos socorrer. Nem sempre os reconhecemos como emissários de 
Deus, mas são. Ao tempo bíblico, já foi assim e algumas pessoas 
hospedavam anjos (Hebreus 13.1-2).

Excepcionalmente e a Seu critério, Deus manda Seus emissários 
para nos livrar. Alguns são invisíveis; são seres celestiais; outros 
são pessoas de carne e osso que Deus nos envia.

Quem não tem uma dívida de gratidão com um vizinho, um 
colega, um médico? Se não fossem eles a nos socorrer num certo 
momento, o que seria de nós?

Em todas estas situações, mesmo quando não carregam uma 
espada, os anjos de Deus estão ao nosso lado, de prontidão, a 
nosso favor.

“Os anjos representam o cuidado pessoal de Deus para cada um de nós”. 
(Andrew Greeley)

Os diferentes anjos

“Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os 
seus caminhos”. (Salmos 91.11)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 31 a 33
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“Para que possamos ser livres, somos escravos das leis”.
(Marcus Cícero)

Governados por leis
À medida que vamos crescendo, vamos também aprendendo que 

nossa jornada precisa seguir leis.
Para atravessar uma rua a pé, precisamos prestar atenção, seja 

para obedecer ao sinal de trânsito, observar uma faixa de pedestre e 
verificar se as outras pessoas estão seguindo as regras. 

Essas leis põem ordem no mundo. Sem elas, mergulhamos no caos.
Para reger as nossas vidas, Deus fixou leis e por meio delas 

governa o mundo. Conhecemos essas leis pela experiência, pela 
observação, pela fé e pela ciência. É também por meio dessas leis 
que Deus fala (Salmo 19.3-4).

Quando quebramos essas leis, arcamos com as consequências. 
Podemos até desconhecer algumas dessas leis, venham elas da 
física ou da sociedade, mas elas têm existência real. Se as seguimos, 
mesmo sem as conhecer, colheremos os frutos. Se as quebramos, 
conhecendo-as ou não, receberemos os resultados.

A liberdade inclui o risco. Não podemos desejar a liberdade e recusar 
o risco. Quem vive deve saber dos riscos. Viver implica riscos.

Deus respeita a nossa liberdade, no erro e no acerto. Embora seja 
soberano, Deus respeita até a escolha errada que fazemos. Como 
diz o salmista, o que Deus faz é, pelas leis que criou, nos advertir, 
para que as guardemos e recebamos as recompensas que geram 
(Salmo 19.11). 
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“Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos”. 
(Salmo 119.63)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 34 a 36
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Quando uma pessoa amiga passa por uma dificuldade, vamos ao 
seu encontro.

A primeira tendência é, depois de ouvi-la, dizer-lhe algumas 
palavras sinceras e amorosas, para apoiá-la nesse momento.

Talvez a entendamos. E ela sorria.
Talvez lhe sugiramos um bom livro. E ela anote.
Talvez lhe ofereçamos um caloroso abraço. E ela agradeça.
Talvez choremos com ela, tocados pelo seu sofrimento. E ela se 

emocione.
Talvez, tanta é a dor, nosso gesto não traga todo o conforto 

necessário.
O que realmente desejamos é que aquele momento solidário 

sirva como uma lembrança perenizada de que nos importamos 
verdadeiramente e que, sobretudo, há esperança para ela.

Com este desejo, há ainda uma atitude que podemos tomar, em 
conjunto com os outros gestos de amizade: nós podemos e devemos 
abrir a Bíblia (ou citá-la de cor, se o contexto o exigir) e orar junto 
com aquela pessoa.

A Bíblia tem o poder de implantar a confiança no coração 
entristecido. Quando lemos a Bíblia para uma pessoa, nós nos 
tornamos homens e mulheres de Deus na sua vida.

A oração tem o poder de nos mergulhar – a nós que tomamos a 
iniciativa e a quem nos acompanha, mesmo – na atmosfera do amor de 
Deus, graças a Quem, não importam as dificuldades, vale a pena viver.

“Segurança é um fruto que cresce sobre a raiz da fé”.
 (Stephen Charnock)

A fonte do conforto

“Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva; pois na tua lei está o meu 
prazer”. (Salmo 119.77)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 37 a 40
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“As coisas que realmente precisamos nos vêm apenas como dons. E para receber os 
dons, temos que estar abertos. Para estar abertos, temos que renunciar a nós mesmos”. 
(Thomas Merton)

Podemos ir mais longe
Todos precisamos de um projeto de vida, ao qual seguir pelos 

próximos anos.
Na elaboração do nosso projeto de vida, precisamos, depois da 

decisão de o preparar, olhar para dentro de nós mesmos.
Esta atitude nos faz ver nossas fraquezas. Mesmo que queiramos 

e precisemos ir além delas, temos que saber quais são, se queremos 
superá-las.

Na companhia de nossas tristes debilidades, convivem nossas 
felizes competências.

Não podemos ser nossos próprios inimigos, escravizados a 
pecados e traumas. Devemos ser nossos melhores amigos, firmes 
na convicção de que somos amados por Deus, que não nos fustiga 
com nosso passado porque está totalmente interessado em nosso 
presente e em nosso futuro.

Deus tem MAIS para nós.
Deus tem prazer em nossa felicidade.
Deus tem prazer em nossa santidade.
Assim como tinha MAIS para Abraão, que não se aposentou 

antes da hora, e para Moisés, que deixou de ser apenas o pastor das 
ovelhas do sogro para ser o libertador de um povo, e para Davi, que 
não ficou apenas com as tarefas menores da família, e para Pedro, 
que foi mais que um pescador obscuro, e para Paulo, que deixou 
de ser um perseguidor para ser um missionário da graça, Deus tem 
MAIS para nós.

Estamos prontos para receber o que Deus quer nos dar?

10

“Não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da 
vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo” 
(1Pedro 1.17b-19a)
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Quais serão suas prioridades nos próximos dez anos?
A resposta pode vir através de alguns passos singelos:

1. Dê graças a Deus pelos anos até agora vividos. Foram 
presentes dele para você, mesmo que os tenha embrulhado com 
reclamação, esta soberba forma de não agradecer.

2. Avalie, então, como vive hoje cada dia, pesando o tempo e a 
energia dedicados ao sono, ao lazer, ao trabalho e ao seu projeto 
de vida. Talvez descubra coisas bem desagradáveis.

3. Estabeleça as suas prioridades, que não sejam muitas. Dez anos 
passam logo: não dá para fazer neles todas as coisas ainda não 
realizadas: só algumas.

4. Escreva suas prioridades. Se tiver parentes, conte-lhes. Se tiver 
amigos, compartilhe-as. Se seu texto com as prioridades não 
lhe cobrar, os outros farão isto.

5. Consagre suas prioridades a Deus. Sim: só valem as prioridades 
que possamos consagrar a Deus.

6. Passe a viver cada dia à luz deste (imaginário) ciclo de 
dez anos.

7. Transforme as prioridades (por exemplo: “escrever um livro”) 
em alvos bem definidos (como: escrever um livro sobre TAL 
assunto, terminando-o até a data “X”).

Os dez anos passarão rápido. Ao final deles, você olhará para trás 
e dirá que valeu a pena.

E ainda poderá projetar os próximos dez anos.

“Não há futuro; o verdadeiro futuro é hoje; que é de nós hoje, é esta a única 
questão”. (Miguel Unamuno)

Nossa próxima década

“Observe aquele que é íntegro e reto; porque o futuro dele será de paz”. (Salmo 37.37)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ezequiel 44 a 45
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“É o coração que faz o caráter”. 
(Eça de Queiroz)

O pedido essencial
Aprendemos que devemos pedir que Deus nos livre do mal 

(Mateus 6.13).
Oramos para que Deus nos dê saúde.
Esperamos que Deus nos satisfaça em nossas necessidades básicas.
Buscamos que Deus nos dê sabedoria para lidar com pessoas difíceis.
Rogamos que Deus nos ajude a realizar bem as tarefas que nos cabem.
Intercedemos para que Deus nos cure ou cure alguém que precisa 

de sua intervenção.
Desejamos que Deus nos faça vencer o medo.
Confiamos que Deus nos proteja.
E, às vezes, nos esquecemos de fazer o pedido essencial.
Precisamos pedir que Deus guarde o nosso coração.
Ali nascem todas as nossas maldades e também os nossos gestos 

magnânimos.
Ali nasce parte de nossas doenças.
Ali nascem o desprendimento e a serenidade.
Ali nasce o verdadeiro respeito pelo próximo.
Ali nasce o empenho no desempenho de nossas atividades.
Ali nasce a coragem diante dos perigos reais e das ameaças 

imaginárias.
Ali nasce a mui difícil dependência de Deus.
Então, guardemos, sobretudo, o nosso coração porque dele procedem 

as fontes da vida (Provérbios 4.23) e também da morte (Mateus 15.19).
Se Deus habitar no nosso coração, a fé nos fará firmes (Efésios 3.17).
Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde 

sempre o nosso coração (Filipenses 4.7).
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“Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não 
sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos 
inexprimíveis”. (Romanos 8.26)(1Coríntios 13.11)
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Talvez nem todos que mantêm uma Bíblia aberta no Salmo 91 o 
tenham lido por completo.

Confiante, o poeta bíblico celebra que podemos descansar em 
Deus quando nele confiamos.

Confiamos em Deus quando descansamos nele.
Podemos descansar em Deus porque fomos criados por Ele.
Podemos descansar em Deus porque Ele deseja que descansemos 

nele. “Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar 
as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso” (Mateus 11.28).

Podemos descansar em Deus porque o livro da nossa vida tem 
capítulos que Ele mesmo escreveu, sem que tivéssemos participado.

Quando descansamos em Deus, encontramos o abrigo seguro de 
que precisamos.

Quando descansamos em Deus, podemos cantar, mesmo que o 
vendaval ameace o barco em que navegamos.

Quando descansamos em Deus, compreendemos quem somos.
Quando descansamos em Deus, voamos, nem que seja apenas 

com uma asa.
Descansamos em Deus quando temos a coragem da humildade, a 

humildade dos que reconhecem a própria fragilidade.
Descansamos em Deus quando deixamos que as asas do céu nos 

cubram e nos protejam.
Somos convidados a habitar, confiantes, sob as asas do Onipotente 

criador.

“Fizeste-nos, Senhor, para Ti, e inquieto estará o nosso coração enquanto não 
descansar em Ti”. (Agostinho de Hipona)

O queridíssimo Salmo 91

“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz 
ao Senhor: ‘Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio’”. 
(Salmo 91.1-2)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Daniel 4 a 6
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“Não meça o tamanho da montanha, fale com aquEle que pode removê-la. Em vez 
de carregar o mundo nos ombros, fale com aquEle que sustenta o Universo”. 
(Max Lucado)

Soberano, sábio e santo
Deus é soberano, sábio e santo.
E ao mesmo tempo.
Podemos imaginar cada uma destas suas incríveis qualidades, 

mas, vê-las em definição e operação ao mesmo tempo é um 
raciocínio elevado demais para nós.

Quando dizemos que Deus é soberano, não dizemos que use 
seu poder de modo arbitrário, como fazem os reis. Antes, estamos 
dizendo que Ele pode tudo e seu poder não encontra limites. 

Quando dizemos que Deus é santo, não dizemos que se afaste de 
nós. Antes, confiamos que, em sua bondade, nada faz que mal nos faça.

Quando dizemos que Deus é sábio, não dizemos apenas que saiba 
todas as coisas. Antes, cantamos que usa toda a sua sabedoria para 
nos inspirar e ensinar a viver.

Cada uma destas qualidades está acima de nossa capacidade 
de entender; as três juntas, então, nos desafiam ainda mais 
tremendamente.

Se cremos no Deus soberano, santo e sábio ao mesmo tempo, 
como revelado por Jesus Cristo, podemos deixar que Ele nos ajude 
em nossos problemas, resolvendo alguns, orientando sobre outros e 
nos fortalecendo para conviver com os demais.

Se Ele é assim, podemos ter certeza que tudo o que faz é para o 
nosso bem, até quando parece que não faz.

Crendo nele assim, podemos convidá-lo para que nos modele 
como porções de barro que somos.

16

“Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam 
experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”. (Romanos 12.2b)
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Chegará o tempo em que, avançado em anos, nosso pai partirá.
Chegará o dia em que, adiantada em décadas, nossa mãe nos deixará.
Chegará o momento em que o nosso professor, que nos 

encaminhou na pesquisa e na profissão, se calará.
Nessas horas, será como se diminuíssemos.
Mesmo sendo tão previsíveis estas perdas, nós as sentimos como 

se fossem precoces. Mesmo que a idade lhes vergue, queremos que 
permaneçam.

Sofremos por gratidão. Reconhecemos que nossa história tem 
capítulos que eles teceram, e talvez não lhes tenhamos agradecido 
suficientemente. Sabemos que vislumbraram o nosso futuro e 
investiram nele.

Sofremos por necessidade. Quem nos nutrirá com o leite, o pão e 
o afeto? Quem nos ensinará, compartilhando seu saber que os livros 
não imprimem? Quem por nós renunciará para que cresçamos?

Sofremos por admiração. Seios que amamentam não deviam 
murchar. Mãos que sustentam não deviam tremer. Lábios que 
inspiram não deviam fechar. As pessoas que amamos não deviam 
morrer.

Tendo combatido juntos os bons combates, nós os sucedemos e 
outros se juntarão a nós antes de partirmos também.

Tendo combatido juntos, devemos agradecer a Deus pelas lutas 
que travamos.

Depois das lágrimas, chegará nossa vez de dar boas-vindas 
àqueles que conosco combaterão e depois nos sucederão.

“A escolha de um jovem depende da sua inclinação, mas também da chance de 
conhecer um grande mestre”. (Rita Levi-Montalcin)

Os sucessores

“A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos”. 
(Provérbios 20.29)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Daniel 9
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“Aproveitar um bom conselho requer mais sabedoria do que dá-lo”. 
(John Collins)

Recursos para a vitória
Para vencermos na vida, Deus nos dá pés para caminhar, mãos 

para trabalhar, olhos para enxergar e ouvidos para escutar.
Para vencermos na vida, Deus nos dá a capacidade de sonhar e 

de realizar.
Para vencermos na vida, Deus nos dá algo ainda melhor: a sua 

presença ao nosso lado e, se for necessário, à nossa frente.
Para vencermos na vida, Deus nos faz nadar por águas tranquilas, 

mas também por águas agitadas, dando-nos braços poderosos ou 
acalmando a tempestade.

Para vencermos na vida, Deus nos dá as orientações de que 
precisamos. Venceremos, se prestarmos atenção no que Ele nos diz.

No entanto, muitas vezes somos peregrinos que querem chegar 
ao seu destino, mas não querem consultar o mapa.

Muitas vezes, somos soldados que querem ganhar a batalha, mas 
não almejam ouvir as ordens do comandante.

Muitas vezes, somos filhos que querem ser felizes, mas não 
desejam atentar aos conselhos dos pais cujas experiências lhes dão 
autoridade para orientar.

Muitas vezes, somos ovelhas que acham que sabem melhor que 
o seu pastor o caminho para as águas sossegadas.

Deus nos capacita para as lutas da vida. Bom seria se não 
precisássemos perder, para saber que as instruções que nos oferece 
são as melhores que podemos receber.
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“Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, 
andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo”. (Levítico 26.3 e 12)
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São tantos esforços para nos convencer que precisamos de uma 
mente crítica se queremos manter a nossa integridade.

Todos devemos ter uma mente crítica, que nos faz examinar tudo 
e guardar tão somente o que é bom, para que o joio não pareça trigo.

Criticar é peneirar. O que vemos, ouvimos e lemos, colocamos 
numa peneira, para que só passe o que for de valor.

Precisamos ler criticamente, para que não engulamos o que nos 
dizem na rua ou nas páginas.

Precisamos ver criticamente, para que não admiremos filmes e 
espetáculos que não mereçam nosso entusiasmo.

A mente crítica nos torna reféns de um espírito crítico, que se 
realiza no prazer em expor as falhas dos outros e em negar o valor 
das ideias e práticas que sejam diferentes das nossas.

Se não cuidarmos, acabaremos prisioneiros da amargura e 
algemados pelo orgulho.

A mente crítica é humilde: quer aprender, mesmo quando ensina a 
um adulto ou a uma criança.

Na mente crítica, há espaço para a celebração da vida e lugar para 
a esperança.

A mente crítica pode se tornar arrogante e passar a destruir, mesmo 
quando devia sugerir.

A mente crítica pode se transformar num jardim seco, sem lugar 
para a generosidade e para a fraternidade.

A mente crítica é para ser cultivada e vigiada.

“Os pensamentos que escolhemos pensar são as ferramentas que usamos para pintar 
o quadro de nossas vidas”. (Louise Hay)

O trigo e o joio

“Examinem todas as coisas, retenham o que é bom”. (1Tessalonicenses 5.21). 

Jornada de Leitura da Bíblia:  Daniel 11
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“Não é possível ser a favor da justiça para algumas pessoas e não ser a favor da 
justiça para todos”. (Martin Luther King Jr)

Somos absolutamente iguais
Devemos tratar as pessoas com algum tipo ou grau de deficiência 

como gostaríamos de ser tratados, se estivéssemos no seu lugar.
Como ouviríamos o que lhes dizemos? Como nos sentiríamos 

quando as olhamos? Como nos veríamos se tivéssemos as suas 
necessidades? 

Talvez não tenhamos as limitações que alguns têm para escutar, 
andar ou enxergar, mas somos iguais a eles. Podemos ser mais 
rápidos, mas não lhe somos superiores. Podemos ter audição melhor, 
mas não um raciocínio necessariamente mais claro. Podemos 
enxergar bem, mas não perceber obrigatoriamente melhor.

Os chamados “deficientes” podem ser mais eficazes do que nós, 
compreender melhor do que nós, amar mais intensamente do que 
nós. Eles podem ir aonde não vamos, enxergar o que não vemos, 
sentir o que não sentimos.

A empatia começa no nosso coração e precisa alcançar toda a 
nossa vida. Precisamos nos envolver com a qualidade de vida deles.

Se conhecemos um deles que se acha menor, devemos contribuir 
para que veja a dignidade que lhe é própria, uma vez que foram 
criados à imagem e semelhança de Deus. Um órgão a mais ou 
menos no corpo não altera esta realidade.

Se há um movimento por inclusão e por oportunidades, devemos 
nos juntar e lutar por seus direitos, que o preconceito ainda vê como 
privilégios.
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“Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu 
sou o Senhor”. (Levítico 19.14)
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Podemos protagonizar tempos de grandes conquistas. Desejamos 
e alcançamos. Projetamos e realizamos.

Podemos considerar que o acaso nos colocou onde estamos. O 
certo, no entanto, é receber a vitória como uma missão especial 
que Deus nos concedeu. Assim meditou a rainha Ester, uma notável 
mulher exilada e que não pertencia à nobreza. Ela não se ocupou 
apenas de desfrutar dos louros e das maravilhas da vida palaciana. 
Como Daniel, Neemias e Esdras, Ester sabia que chegara à sua 
função naquele lugar e naquele momento para fazer algo que só ela 
poderia fazer (Ester 4.14).

Quando vivemos tempos de vitória, devemos celebrar a Deus 
pela alegria e pela responsabilidade, não ao acaso da conjuntura, 
nem ao triunfo do nosso esforço apenas.

Para bem realizarmos nossa tarefa, precisamos de um caráter 
aprovado por Deus, para não cair onde muitos caem, para fazer 
diferente do que muitos fazem. Não podemos ser reprovados 
naquilo que condenamos.

Para vivermos como reis e rainhas, temos que nos cercar de bons 
conselheiros, que são os que nos dizem o que não queremos, mas 
precisamos, ouvir.

Quanto mais alto subimos, mais dobrados nossos joelhos 
devem estar.

Quanto mais aplaudidos, mais certos devemos estar que temos 
que ser diferentes, no propósito que miramos e no método como 
fazemos.

“Se uma janela de oportunidade aparecer, não baixes a persiana”. 
(Tom Peters)

Alegria e responsabilidade

“Que Deus faça com que o nosso coração se incline para ele, a fim de andarmos em 
todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus 
juízos, que ordenou aos nossos pais”. (1Reis 8.58)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ester 1 a 3
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“Quanto mais grave é uma doença, maior tem de ser a esperança. Porque a 
função da esperança é preencher o que nos falta”. (Vergílio Ferreira)

Quando a doença chega
Quando o nosso corpo adoece, sofremos.
Quando a nossa mente adoece, sofremos.
Boa parte do sofrimento do nosso corpo tem causas que 

conhecemos. Mesmo quando não conhecemos (como no caso de 
alguns cânceres), sabemos o que deve ser feito.

Quando a nossa mente adoece, nem sempre sabemos o que fazer, 
primeiro porque rejeitamos a doença da mente. Não há cura para 
quem não admite a enfermidade.

Quando alguém nos sugere que busquemos um médico para um 
mal físico, resistimos, mas vamos. Quando alguém nos sugere que 
busquemos um profissional da saúde mental, resistimos e raramente 
o procuramos.

Para realizarmos o projeto de nossa vida, dispomos do recurso 
de uma mente capaz de desejar, projetar, realizar, revisar, retomar 
e prosseguir. Esta mesma mente realizadora pode se tornar um 
obstáculo e nos paralisar.

Para sermos curados, precisamos admitir nossa doença. Não é 
vergonhoso sofrer de depressão.

Precisamos desejar ser curados. Não podemos nos acostumar 
com a doença.

Precisamos crer que Deus deseja a nossa restauração. Temos 
bons exemplos em nossa própria família.

Precisamos buscar a ajuda dos melhores profissionais que 
conseguirmos.

Precisamos confiar que Deus agirá para nos livrar do sofrimento 
ou para nos ensinar a conviver com a dificuldade.
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“Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação”. (Filipenses 4.11b)
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Lemos nos Evangelhos que, por vezes ao fazer milagres, Jesus 
impedia que seu gesto fosse noticiado. Sua motivação era clara: não 
queria chamar a atenção sobre si mesmo. Não queria honra.

Que bom se, toda vez que fizéssemos o bem, também nos 
comportássemos como o nosso Senhor Jesus. Aquele que tinha 
glória não queria glória para si, entre outras razões porque Ele 
sabia quão perigosa pode ser a glória dada pelos homens, que hoje 
aplaudem e amanhã crucificam.

Como Jesus, continuemos pegando nas mãos das pessoas para 
ajudá-las, mas não esperemos glória, nem mesmo um “muito 
obrigado”.

Se estamos decepcionados porque a nossa solidariedade não foi 
reconhecida, devemos nos perguntar pela motivação com a qual 
agimos. Se foi mesmo para ajudar pessoas e elas foram ajudadas, 
esta é a glória maior.

Se vamos a uma reunião e ninguém cita o nosso nome e, então, 
ficamos tristes, precisamos olhar para dentro de nós mesmos para 
ver se não há ainda algum veneno a ser retirado.

Esperar glórias pelo que fazemos é outra face da ideologia do 
mérito, com as suas cobranças. 

Se recebemos algo de graça e de graça passamos adiante, que 
mérito há em nós?

“Fico contente em ocupar um espaço pequeno se Deus for glorificado”. 
(Susanna Wesley)

A verdadeira motivação

“Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua 
misericórdia e da tua fidelidade”. (Salmo 115.1)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ester 7 a 10
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“O adversário mais perigoso da força é a fraqueza”. 
(Hugo Hofmannsthal)

Para enfrentar o desânimo 
Quando o desânimo nos alcança, cuidemos para não nos curvar 

sob o peso ameaçador da desesperança.
Ficamos desanimados porque as energias gastas ultrapassaram 

nossas reservas.
Ficamos desanimados porque as frustrações foram se acumulando, 

sem alegrias.
Ficamos desanimados porque temos um déficit crônico de saúde 

emocional e qualquer esforço nos drena as forças.
Ficamos desanimados porque achamos que já se esgotou o tempo 

de espera para que nossas orações fossem respondidas por Deus.
Desanimados, devemos gritar com todas as nossas forças: 

“Senhor, estou cansado”. Ele ouve. Ele renova as forças dos 
cansados para que continuemos lutando.

Desanimados, devemos buscar atividades e desenvolver atitudes 
que contribuam para que a nossa taxa de confiança em Deus aumente 
em níveis capazes de gerar paz para o interior de nossas vidas.

Desanimados, faremos bem se pedirmos as soluções que 
precisamos e rogarmos a Deus sabedoria para ver, agir e viver.

Os desanimados talvez necessitem de coragem para buscar uma 
ajuda externa que os anime a entender a misteriosa dinâmica interna 
das suas mentes e corações.

Por mais desanimados e cansados que estejamos, Deus nos 
fortalece e nos convida a esperar um pouco mais enquanto Ele está 
trabalhando por nós, mesmo que em silêncio.

24

“Em tudo somos atribulados, porém não angustiados; ficamos perplexos, porém não 
desanimados”. (2Coríntios 4.8)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Malaquias 1
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Quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus aos pastores, ele 
lhes diz: “Não tenham medo”.

Quando os anjos anunciam a ressurreição de Jesus às mulheres, 
eles lhes dizem: “Não tenham medo”.

A vida de Jesus, do Natal à ascensão, passando pela ressurreição, 
é a mesma: Ele não teve medo.

Não devemos ter medo porque a noite chega, apesar dos seus 
perigos e pavores.

Não devemos ter medo porque o túnel se aproxima e é escuro, 
longo e cheio de pavores.

Não devemos ter medo porque a doença chega, com suas ameaças 
e incertezas.

Não devemos ter medo porque a saudade nos toma, com solidões 
e tristezas.

Somos amados por Deus e este amor tem o poder de nos livrar do 
medo, seja do passado que nos aterroriza, seja do presente que nos 
paralisa, seja do futuro que nos faz tremer.

Podemos estar passando por um momento de perplexidade, como 
Maria antes do nascimento do seu filho, mas Deus nos pedirá para crer.

Podemos estar atravessando um momento como o dos discípulos, 
diante da morte de Jesus, mas Deus nos dirá para não temer.

Se formos em direção a Ele, mesmo que tateando, mesmo que 
achando que ali não está, Ele vai nos dizer para não termos medo.

Ele sabe que temos medo.
Por isto, em seu livro, Ele insiste: Não tenham medo.

“Uma fé madura nos leva absolutamente acima do medo”. 
(George Macdonald)

Acima do medo

“Moisés, porém, respondeu ao povo: ‘Não tenham medo; fiquem firmes e vejam o 
livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje’”. (Êxodo 14.13a)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Malaquias 2
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“O ser humano é um vaso que Deus construiu para si mesmo e encheu com sua 
inspiração para que suas obras sejam aperfeiçoadas nele”. (Hildegard de Bingen)

O tesouro que temos
O sofrimento nos lembra que somos frágeis, como potes de barro.
Deus, no entanto, promete nos renovar dia a dia. Por isto, ele nos 

ilumina com a excelência do seu conhecimento para que o nosso 
coração se fortaleça (2Coríntios 4.6).

No que nos cabe, precisamos de uma perspectiva realista acerca 
de nós mesmos e da vida. – Oscilamos entre olhar para o tesouro 
que temos esquecidos que somos barro e olhar para o barro que 
somos esquecidos que temos um tesouro. 

Precisamos equilibrar essas duas perspectivas, reconhecendo-as 
como integrantes de nossa experiência humana.

Feitos de barro, somos frágeis, sujeitos a lamentações, depressões 
e frustrações. Apesar de jarros de terra batida, logo vulneráveis, 
podemos ficar intactos diante de pressões, tentações e traições. 
Podemos ficar firmes por causa de Cristo.

Precisamos fixar os olhos no tesouro. – Fixar os olhos no tesouro, 
que é Cristo, implica não os manter atentos ao barro, mas no tesouro. 
Devemos contemplar não aquilo que vemos (pote de barro), mas o 
que não vemos (o tesouro).

Fixar os olhos no tesouro, que é Cristo, é confiar que o poder 
de Deus não permitirá que sejamos dominados pelo desânimo, 
tomados pelo desespero, já que Ele jamais nos abandona e nunca 
permite que sejamos destruídos.

26

“Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do 
poder provém de Deus, não de nós. (2Coríntios 4.7)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Malaquias 3



SET

Deus é o Senhor poderoso da história, apesar das afirmações 
muito comuns de que a história não tem sentido e está à deriva.

Deus é o Senhor poderoso da história e nos destina um importante 
papel nela.

Deus fala, embora muitos não o ouçam. Deus intervém, conquanto 
muitos não o vejam. Confiar em Deus é como dirigir um automóvel 
guiado por um equipamento de localização (como um GPS).

Tendo programado seu destino, você continua no controle do 
volante, mas, como não conhece o percurso, segue a orientação que 
recebe. No meio do caminho, no entanto, embora ouça para virar 
direita, decide entrar à esquerda.

Para levá-lo ao destino, o navegador (GPS) terá que reprogramar 
todo o percurso.

Numa comparação, apenas ilustrativa, Deus é o Senhor da 
história, que conhece todo o percurso do nosso caminho. Ele já 
programou nosso ponto de chegada e nos orienta onde dobrar, 
onde parar, onde correr. Só que temos nossa opinião e seguimos 
a nós mesmos, a nossa verdade, a nossa vontade, mesmo que a 
decisão nos leve a uma rua sem saída. Deus, então – por seu traço 
marcante de misericórdia – reprograma nosso caminho. Deus está 
sempre reprogramando nosso itinerário para alcançarmos o fim que 
desejamos (Ele e nós, se somos Seus filhos).

Por que teimamos tanto, se Deus sabe aonde e como nos levar?

“Qual é o seu destino? Para onde está indo? Que mapa você está usando? Tome a 
direção dada a você na Palavra de Deus. Ouça a orientação do Espírito Santo. Este é 
o melhor GPS que pode encontrar”. (Marian Nygard) 

O GPS divino

“Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana”. (Salmo 27.11a)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Malaquias 4
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“Eu me levanto todo dia com o poder de Deus a me dirigir, a força de Deus a me 
sustentar e a sabedoria de Deus a me guiar”. (Patrício da Irlanda)

Uma história a dois 
Os exilados queriam voltar para casa.
Os exilados queriam ver reconstruído o templo em que cantavam 

e oravam.
Os exilados ouviram o que deviam fazer: deviam se arrepender e, 

arrependidos, aguardar a ordem divina para voltar.
Quando voltassem, deveriam reconstruir sua cidade e levantar o 

templo que virara apenas pó que o vento levava.
O Deus das magníficas promessas fez a sua parte, criando as 

oportunidades, oferecendo as orientações, capacitando de força e 
inteligência para as tarefas necessárias.

Quando voltaram para casa, os ex-exilados trabalharam, lutaram, 
oraram; pegaram nas ferramentas que as obras exigiam, tomaram 
espadas para se defender dos adversários e celebraram.

Quando celebraram, reconheceram o que, por vezes, era 
esquecido: que Deus é bom. Ele foi bom quando colheram a tragédia 
da humilhação e da dispersão. Ele era bom quando trazia de volta 
parte do povo e respeitou os que não quiseram. Ele continuaria bom 
quando outra geração surgisse.

Nossa história é assim, coisa escrita a dois, ao mesmo tempo: por 
Deus e por nós. A história é feita por uma equipe, cujo líder é Deus, 
que nos faz desejar o que é bom, capacita-nos para fazer o que é 
certo, inspira-nos a buscar sempre o melhor. Liderados por Deus, 
confiamos, pensamos, damos os passos e agradecemos.

28

“Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor, com estas palavras: 
‘Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel’. E todo o povo 
jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da 
Casa do Senhor”. (Esdras 3.11)
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Quando adoece de depressão, uma pessoa pode adoecer a sua 
família.

Quem adoece junto com quem ama não pode mais ajudar a quem 
primeiro caiu.

Quando há uma pessoa doente das emoções em casa, todos os 
outros devem redobrar seus esforços para não se prostrarem também.

Para poder ajudar uma mãe, um filho tem que permanecer 
saudável.

Para poder ajudar sua esposa, o marido precisa permanecer 
com saúde.

Para tanto, cada um que convive com um querido enfermo precisa 
se cuidar.

Se o envolvimento do seu corpo, das suas finanças e do seu tempo 
tem que ser total, o envolvimento emocional tem que ser sábio, para 
que os recursos interiores não se esgotem.

Quem convive com uma pessoa em depressão precisa separar 
um tempo para ler e manter robusta a sua mente. O familiar de um 
deprimido precisa encontrar alguma forma, mesmo que diminuta, 
para se divertir e conservar firme o seu corpo. Quem ama um enfermo 
precisa dedicar um tempo à parte para orar, cantar e meditar para 
fortalecer sua saúde espiritual.

Quem sofre de depressão precisa de alguém que lhe administre 
os cuidados necessários, e isto demanda que as emoções de quem 
ajuda estejam sob controle.

Quem ama alguém que sofre de depressão precisa desenvolver 
sua própria esperança na superação da enfermidade para animar 
seu querido.

“A depressão-tristeza é diferente da depressão-doença. A primeira faz parte da vida, tem 
um potencial transformador. Já a segunda é paralisante e precisa de um tratamento 
específico”. (Neury J. Botega)

Não adoeça junto

“O ferro se afia com ferro, e uma pessoa, pela presença do seu próximo”. (Provérbios 27.17)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Esdras 3 a 4
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“É verdadeiramente velho o homem que para de aprender, quer tenha vinte ou 
oitenta anos”. (Henry Ford)

O dom da velhice
Entre as promessas de Deus, há uma para os que recebem a bênção 

de alcançar a terceira idade. Embora a sociedade possa discriminá-
los, Deus os acolhe. Embora seus parentes possam abandoná-los, 
Deus os sustenta. E Deus explica por quê: Ele os criou:

“Até a velhice de vocês seu serei o mesmo
e ainda quando tiverem cabelos brancos eu os carregarei.
Eu os fiz e eu os levarei; eu os carregarei e os salvarei”.
(Isaías 46.4)

Aqueles que não chegaram lá podem se alegrar agora diante do seu 
futuro. Isto não quer dizer que não devam planejar sua aposentadoria; 
devem. Ao mesmo tempo, devem saber que têm um Deus. 

Aqueles que não chegaram lá devem também imaginar que são 
queridos por Deus, mas isto não os torna melhores que os menos capazes 
fisicamente. Velhice não é doença e juventude não é saúde.

Aqueles que já chegaram lá não precisam se lamentar. Aqueles 
que já chegaram lá não devem pôr o foco no que não fizeram, mas 
no que ainda podem fazer.

Aqueles que já chegaram lá devem viver sua velhice como um 
dom de Deus. Devem olhar para trás, mas a prioridade é o que está 
à frente. Podem até reclamar do tempo de hoje, mas este é também 
o seu tempo. Podem achar que as coisas podiam ser melhores, mas 
devem também agradecer as coisas boas da vida. Uma delas, e 
talvez a maior, é o cuidado de Deus.

30

“Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da 
justiça”. (Provérbios 16.31)
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5 de outubro
Orar é depender (Neemias 1.6b)

Encontro: Quem ensinou você a orar? 

Exaltação:
Leiam o Salmo 119. 165-171. Orem agradecendo porque servimos a 
um Deus justo. 

Perguntas : 1
Quais homens da Bíblia podemos afirmar que foram homens de 
oração?

2
Neemias estava triste pela crise em Jerusalém. Orou reconhecendo o 
pecado, mas, outro reconhecimento o ajudou. Que reconhecimento 
foi este?

3 Quando recebeu o que pediu, qual foi a postura de Neemias?

4 Qual o lugar da oração em nossas vidas?

Evangelismo:

Precisamos crer que Deus ouve as orações que fazemos pelos nossos 
familiares e amigos que precisam de Jesus. Vamos dizer os nomes des-
tas pessoas. (Peça que cada um cite um nome). Orem pela conversão 
destas pessoas.

12 de outubro
A graça da vida (Efésios 3.10)

Encontro: Qual o grande prazer de sua vida? 

Exaltação:
Leiam o Salmo 119. 1-8. Tenham um momento de oração de louvor 
pelo que Deus é. 

Perguntas : 1
Defina a palavra “graça” e comente a frase: “O mal faz com que não 
colhamos o bem que plantamos, mas a graça faz com que colhamos 
o que não plantamos”.

2 O que precisamos fazer para experimentar a graça?

3 De que modo a graça de Deus altera a lógica?

Evangelismo:
Permita que o grupo faça os pedidos de oração. Depois, peça ao 
grupo que lembre os nomes das pessoas que precisam ser alcançadas 
pela graça de Deus. Orem por estes nomes. 



OUT

19 de outubro
Paz e equilíbrio (João 14.27)

Encontro: Para você, o que é estar em paz? 

Exaltação:
Leiam o Salmo 119. 9-15. Oram exaltando a Deus por nos ensinar 
com sua Palavra. 

Perguntas : 1 De que modo podemos definir a paz de Jesus?

2 Quando temos um problema, na verdade temos dois. Por quê?

3 O que o Salmo 121.2 nos ensina?

4 Quais são as características de uma vida que tem a paz de Jesus?

Evangelismo:

Desafie o grupo a espalhar a paz durante esta semana. E pergunte de 
que modo poderão fazer isso. Ouça as sugestões e defina as ações do 
grupo. 
Orem uns pelos outros.

26 de outubro
Convite para a vida (João 14.1-3)

Encontro: Para você, quais as melhores coisas da vida? 

Exaltação:
Leiam o Salmo 119. 9-15. Oram exaltando a Deus por nos ensinar 
com sua Palavra. 

Perguntas : 1 Por que tão pouca gente tem seguro de vida ou plano funeral?

2 Comente a afirmação: “devemos viver prontos para morrer”. 

3 Qual a mensagem para nós, segundo o texto de João 14.1-3?

4
Em João 11-25 temos uma promessa. Qual é? O que sentimos lendo 
esta promessa?

Evangelismo:
Ore pelos pedidos da semana. Revise o cartão de relacionamento. 
Orem pelos que precisam da certeza de vida eterna.  
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O vendedor precisa vender.
Mais que vender, o vendedor satisfaz desejos.
O objeto precisa ser comprado e o vendedor o oferece.
O comprador procura um produto ou um serviço e o vendedor 

promove o encontro entre os dois, pondo fim à busca.
O vendedor é um ser de primeira necessidade, como se fosse um 

artigo que numa loja não pode faltar, como um móvel necessário 
numa casa, como uma palavra sublinhada num dicionário, como 
um sonho que torna curta a noite, como um sorriso vibrante de uma 
criança agarrada ao seu brinquedo novo.

O vendedor obriga o dinheiro trocar de mãos e redistribui riquezas.
O vendedor funda cidades, enche de gente o deserto e leva o mar 

para dentro do sertão.
O vendedor é um desbravador e força o mundo a se alargar.
O vendedor realiza sonhos e faz a vida continuar.
O vendedor é um otimista, sempre pronto a do lado bom das 

coisas falar.
O vendedor permite que famílias se mudem, que jovens estudem, 

que velhos viajem, que empresas não naufraguem.
O vendedor anima o triste a sorrir por ser capaz de lhe ouvir.
O vendedor está sempre a nossa espera, para nos persuadir.
O vendedor une pessoas.
Felizes sejam os vendedores.
Que hoje Deus os abençoe para que façam muitos negócios e 

ponham a circular muitas coisas boas.

“Muitas pessoas pensam que ‘vender’ é o mesmo que ‘falar’, mas os vendedores mais 
eficazes sabem que ouvir é a parte mais importante do seu trabalho”. (Roy Bartell)

Não adoeça junto

“O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o 
vende”. (Provérbios 11.26)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Esdras 7
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“Há algo de muito patológico numa espécie que se diz inteligente, mas só é capaz de 
garantir sua sobrevivência pelo acúmulo de armas”. (Marcelo Gleiser)

A paz é melhor
A violência pula dos meios de comunicação e bate à nossa porta.
Temos a impressão que, a qualquer momento, podemos ser 

vítimas dela.
Lamentavelmente, a violência é intrínseca à condição humana, 

mas pode ser desarmada.
A violência também se aprende, mas a espiral pode ser desfeita.
Aprendemos equivocadamente que os conflitos, próprios do 

convívio e das nossas diferenças, não devem ser administrados. Eles 
devem ser eliminados – apreendemos – com a sujeição do outro. 

Aprendemos corretamente (com Jesus Cristo) que a paz também 
se aprende; por isto são felizes os que a promovem (Mateus 5.9).

Podemos, portanto, resolver nossos conflitos sem agredir. 
Quando estamos mergulhados neles, nós os resolvemos quando 
entendemos que os dois lados precisam vencer. Não há que haver 
necessariamente perdedores.

Precisamos descobrir que somos interdependentes. Nós 
precisamos um do outro. Paz sem o outro não é paz, porque sem o 
outro não há vida.

Somos chamados a viver em paz com todos, na medida do 
possível. Somos convidados a jamais reagir com violência.

Conhecedor de nossa natureza, Deus nos diz para deixarmos com 
ele a vingança, que não será vingança, mas justiça. Ele nunca pesa 
a mão, coisa que fazemos quando estamos dominados pelo ódio 
(Romanos 12.18-19).

02

“Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm 
alegria”. (Provérbios 12.20)
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Quando a ansiedade é um transtorno, precisamos orar a Deus 
para que nos encha de coragem.

Quando a ansiedade nos adoece, precisamos de coragem para 
admitir que perdemos o controle sobre nossa mente que, enferma, 
nos governa.

Quando a ansiedade nos dirige, precisamos de coragem para 
pedir ajuda a uma pessoa amiga que nos possa orientar.

Quando a ansiedade onipresentemente nos acompanha, precisamos 
de coragem para aceitar a ajuda que nos é oferecida.

Quando a ansiedade nos agita poderosamente, precisamos de 
coragem para buscar ajuda junto a quem nos possa conduzir para o 
portal da liberdade.

Quando a ansiedade dita o ritmo de nossa trajetória, precisamos 
aceitar a ajuda profissional disponível, mesmo que seja uma 
terapia demorada ou um remédio que provoque algum pequeno 
dano colateral.

Quando a ansiedade nos impede de pensar equilibradamente, 
precisamos de coragem para enfrentar os ignorantes estereótipos 
da família e da cultura, que nos classificam como fracos e indignos.

Quando a ansiedade toma as rédeas da nossa vida, precisamos de 
coragem para abandonar a ingênua ideia de que podemos resolver 
sozinhos os nossos problemas.

Quando a ansiedade nos corta a alegria de viver, precisamos de 
coragem para cooperar com os profissionais que também desejam 
que voltemos a ser saudáveis.

“A vida vem da sobrevivência física, mas uma vida boa vem daquilo com que nos 
preocupamos”. (Rollo May)

Coragem e ansiedade

“Jesus tomou a palavra e disse: ‘Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes’”. 
(Lucas 5.31)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Esdras 9
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“Sentar-se com um cão ao pé de uma colina numa linda tarde é voltar ao Éden 
onde ficar sem fazer nada não era tédio, era paz”. (Milan Kundera)

Cuidando dos animais
Em algumas cidades, podemos ler uma placa que adverte: é crime 

abandonar animais.
Foi necessária uma lei para afirmar o que a Bíblia já estabelece:

“O justo cuida dos seus animais,
mas o coração dos ímpios é cruel”.
(Provérbios 12.10)

Justo é quem procura viver de modo correto, fraternal e 
responsável. O justo, diferentemente do injusto (que é aquele que 
não leva a sério os valores que Deus propõe), presta atenção às 
necessidades das outras pessoas e também dos animais.

O coração de um justo dói quando vê um gato abandonado, um 
cavalo maltratado, um cachorro machucado, um pássaro depenado.

Um cão pode não ter consciência (se é que não tem) de que sofre, 
mas sofre. Logo, devemos nos preocupar com o seu sofrimento. 

Para que nos preocupar com animais, se há tantas crianças 
padecendo? – poderá perguntar alguém.

Uma criança que sofre num país distante deve nos entristecer 
tanto quanto uma menina em dificuldades perto de onde moramos. 
Talvez possamos fazer mais por quem está próximo, mas quem está 
longe é também nosso próximo.

Uma criança que padece deve nos entristecer tanto quanto a 
crueldade cometida contra um animal indefeso.

Nosso real interesse pelo ser humano não pode conviver 
pacificamente com o desinteresse pelos animais. Os animais 
também precisam ser amados.

Este é o padrão pelo qual deve viver uma pessoa justa.

04

“Por acaso foi você quem deu força ao cavalo ou revestiu o seu pescoço de crinas?” 
(Jó 39.19) 
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Na Bíblia, todos os verdadeiros homens de ação foram homens 
de oração. Abraão, Moisés, Gideão, Davi, Josafá, Pedro, Paulo, 
Tiago não davam um passo sem orar.

Quando se pôs diante de Deus (século 5 antes de Cristo), 
Neemias estava mergulhado numa crise profunda, em que chorava 
e jejuava por vários dias. Ele trabalhava no palácio, no complexo 
real de Susã (antiga Pérsia, hoje Irã), e era encarregado de preparar, 
experimentar e servir a bebida ao rei Artaxerxes. Com acesso diário 
ao monarca, podia receber seus familiares vindos de Jerusalém. Os 
relatórios que recebeu deles eram desoladores.

Desesperado, ele orou.
Neemias reconheceu as consequências do pecado, mas também 

recordou a promessa, feita a Moisés (Deuteronômio 30.2-3), 
de que Deus os perdoaria se houvesse conversão. Confiante, ele 
pediu perdão, demonstrando seu arrependimento. Então, pediu que 
a misericórdia fosse posta em ação, para evitar que o povo fosse 
destruído. 

Ao orar, Neemias partiu do princípio que o Criador tem um poder 
ilimitado e foi a Ele que o homem de oração e ação recorreu. Certo 
de que Deus é grande e poderoso, confiou que guardará com amor 
a aliança que firmou.

Quando recebeu o que pediu, Neemias não parou de orar, porque 
continuava dependendo da misericórdia de Deus.

“Não há nada que nos faça amar mais uma pessoa quanto orar por ela”. 
(William Law)

Orar é depender

“Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e 
a casa de meu pai pecamos”. (Neemias 1.6b)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Neemias 1 a 3
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“Buscar intimidade com o Todo-Poderoso requer determinação concentrada, exige 
mudanças específicas de atitude e comportamento e implica em vários desgostos e 
retrocessos”. (Charles R. Swindoll)

Semelhantes a Jesus Cristo? 5/5
Somos semelhantes a Jesus Cristo, quando assumimos como 

nossa a mesma perspectiva que ele tinha do passado, do presente e 
do futuro.

Sob forte crítica, Jesus revelou:
— Sei de onde vim e para onde vou (João 8.14).
Ele sabia que viera do Pai e para o Pai voltaria.
Nossa existência não começou no acaso para terminar sem 

sabermos onde. Somos filhos amados por Deus e gerados para uma 
vida plena de sentido.

Esta certeza pulsava no coração de Jesus, permitindo-lhe passar 
por dificuldades e vencer, fruir alegrias e compartilhá-las.

Podemos ter a mesma convicção. Quando esta certeza nos 
ilumina os passos e torna serenos os nossos corações, estamos 
sendo semelhantes a Jesus.

Para viver como Jesus vivia, precisamos desejar ser com Ele era, 
igualmente prontos para experimentar a angústia e a alegria que 
acontecem quando somos fiéis à missão que nos foi confiada por 
Deus.

Para ser como Jesus era, precisamos aprender com Ele, para que 
sua imagem surja cristalina das páginas dos Evangelhos.

Para nos parecer com Jesus, precisamos permitir que Ele dirija 
nossas vidas. O Salvador que nos liberta é também o Senhor que 
nos conduz.

Graças a Deus, podemos ser semelhantes a Jesus.

06

“Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo”. (1Coríntios 11.1)
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Podemos idolatrar as coisas, com as quais devíamos ter uma 
relação sadia, já que são apenas coisas. Podemos idolatrar os objetos 
eletrônicos que possuímos, mesmo sabendo que ficarão obsoletos 
dentro de alguns meses.

Podemos idolatrar o conhecimento que adquirimos por meio do 
estudo. Podemos inclusive decorar as paredes dos nossos escritórios 
com diplomas e certificados.

Podemos idolatrar as ideologias, tanto as políticas ou filosóficas 
quanto as de consumo. Sentimo-nos na obrigação de pensar o que 
nos dizem para pensar ou de vestir o que nos dizem para vestir ou 
frequentar o restaurante que nos indicam para ir.

Podemos idolatrar pessoas públicas, celebridades e 
subcelebridades. Nós olhamos para suas imagens como se 
olhássemos para elas. Nós as vemos na televisão e achamos que 
nos relacionamos com elas. Não há imagem mais perfeita para a 
idolatria.

Objetos, conhecimentos, ideologias e pessoas públicas são coisas, 
a menos que lhes sopremos o fôlego da vida. Quando Jesus deu 
ao dinheiro o nome de um deus (Mamom), estava nos lembrando 
que podemos idolatrar as coisas. Por isto, o mandamento bíblico é 
claro: “não faças para ti imagens de escultura” (Êxodo 20.4).

Ou adoramos livremente o Deus verdadeiro ou nos tornamos 
escravos das coisas.

O que escolheremos?

“Um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão”.
(A.W. Tozer)

A arte de idolatrar

“Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo o que ela ganhou com a 
sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína”. (Miquéias 1.7a)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Neemias 7 a 8
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“Crer é, em primeira instância, querer crer”. 
(Miguel de Unamuno)

Crer é melhor
Apesar das dúvidas ou talvez por causa delas, uma bela decisão 

é crer.
Primeiro, devemos crer que Deus existe e se importa conosco.
Segundo, devemos crer que Ele nos legou uma palavra, em forma 

humana, a Bíblia, pela qual nos orienta para a vida.
Terceiro, se queremos saber quem Deus é, precisamos olhar para 

Jesus como descrito nos Evangelhos.
São como premissas nas quais precisaremos apostar.
Depois da decisão de crer, precisamos cultivar a fé, cultivar no 

sentido de adubar, de criar condições para que se desenvolva.
Neste cultivo, a participação numa comunidade de fé, apesar das 

suas (quer dizer, nossas) falhas, é insubstituível. Nela se respira o ar 
da fé. Participar dela é, portanto, respirar o ar da fé.

Nada disto garante que dúvidas novas e velhas deixem de franzir 
as nossas testas, mas esses cuidados nos ajudam a colocá-las no seu 
devido lugar, que é a periferia da nossa mente.

O terceiro cuidado é vigiar o coração, para que a dúvida não se 
torne uma espécie de amargura incurável, que começa com o prazer 
de fazer perguntas, transforma-se numa compulsão por perguntas e 
se converte num orgulho de fazer perguntas.

Perguntar faz parte da vida. Responder também. 
Não vivemos só de respostas e nem apenas de perguntas.
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“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo 
o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. (João 3.16)
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Quando lemos a Bíblia como um livro qualquer, erramos em 
clara displicência.

Podemos simplesmente não ler a Bíblia e não estaremos sozinhos 
nesta negligência.

Erramos também quando lemos a Bíblia como um livro apenas 
bonito e precioso, e não como um livro bonito, precioso, inspirado 
por Deus e conservado por Ele em sua providência.

O melhor uso que podemos fazer da Bíblia é recebê-la como um 
grande poema para nos confortar na refrega.

A melhor atitude diante da Bíblia é lê-la na certeza que nos 
oferece sabedoria para não cairmos em ciladas, porque sempre 
lembrados nos cuidados que nos lega.

A melhor iniciativa que podemos ter é agradecer a oferta de 
sua produção e preservação até nós, colaborando para que a mais 
pessoas cheguem cópias dela para salvar.

A melhor certeza que podemos nutrir é que a Bíblia é um livro a 
ser recebido como um legado perpétuo e alegre de Deus para nos 
transformar.

A melhor coisa que podemos fazer com a Bíblia é lê-la como 
sendo o que ela é: luz que nos guia e nos orienta.

A melhor decisão que podemos tomar é ler, compreender, aplicar 
e guardar as verdades que a Bíblia nos apresenta.

“Faça a Bíblia ser parte da sua vida todos os dias, e Deus vai usá-la para lhe 
transformar na pessoa que Ele quer que você seja”. (Billy Graham)

O sábio Salmo 119

“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor”. (Salmo 119.105)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Neemias 11
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“Eu também sou vítima de sonhos adiados, de esperanças dilaceradas, mas, apesar disso, 
eu ainda tenho um sonho, porque a gente não pode desistir da vida”. 
(Martin Luther King Junior)

Nunca como vítimas
Há pessoas que atravessam parte de suas vidas em autênticos 

vales de lágrimas, com muitos eventos ruins se sucedendo na 
sua história.

Abraão, depois de ter saído de Ur, em direção a Canaã, teve que 
parar em Harã. Nesta cidade, seu pai e seu irmão morreram. Nesta 
cidade, ficou confirmado que sua esposa, Sara, era estéril.

Abraão teve tudo para se ver como vítima, mas ele cunhou atitudes 
positivas, certo de que Deus, que o tirara da terra do caldeus, tinha 
dias melhores para ele.

Nada mudará enquanto nos considerarmos vítimas, seja do 
imaginário “destino”, da natureza real ou do desamor por parte 
das pessoas. Não temos que fazer de conta que coisas ruins 
não nos estejam acontecendo, mas não precisamos assumi-las 
como definitivas.

Depois de chorar pela dor que sentimos, temos que levantar os 
olhos para ver o que podemos fazer e aprontar os ouvidos para 
escutar o que Deus tem para nos dizer.

Talvez possamos manter os sonhos anteriores ou talvez precisemos 
redimensioná-los, adaptando-os à nova realidade. O importante é que 
saiamos de onde estamos, por medo ou conformismo, e sigamos em 
frente onde há mais para nós. Sempre há mais para nós, não importa 
a nossa fragilidade, que é momentânea, ou nossa eventual avançada 
idade, que não deve ser motivo para reclamação, mas trampolim para 
a realização.
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“O Senhor disse a Abrão: ‘Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e 
vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e 
engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção!’”. (Gênesis 12.1-2)
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O Reino de Deus é das crianças, disse Jesus.
Por isto, Jesus pediu que deixassem as crianças ao seu lado e elas 

o cercaram e se alegraram com Ele.
O Reino de Deus é para ser vivido com alegria. As crianças 

fazem da brincadeira o centro de sua vida. Se os adultos deixarem, 
elas brincam o dia todo. Apesar das responsabilidades, devemos 
encontrar tempo para a brincadeira com os amigos, como forma de 
comunhão.

O Reino de Deus é para ser recebido com confiança. Quando 
confiam, as crianças se jogam do alto para os braços do pai. Apesar 
das rejeições da vida, precisamos, como participantes do Reino de 
Deus, confiar em Deus com a plenitude das crianças.

O Reino de Deus é para ser recebido como uma experiência 
definitiva, na sua dimensão eterna. A infância é precisamente isto. 
A infância é para a vida toda. O que somos quando crianças nos 
acompanham para o resto da vida, felizmente nas boas experiências 
e infelizmente nas experiências dolorosas. O amor vivenciado na 
infância é para sempre. O desamor recebido na infância deixa 
marcas difíceis de serem superadas.

Com relação à infância, a diferença é que no Reino de Deus 
as experiências dolorosas podem ser transformadas pela graça, 
uma promessa da graça divina para o adulto que sofreu quando 
era criança.

“O que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade”. 
(Karl Mannheim)

Vivendo como as crianças

“Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, Jesus as abençoava”. 
(Marcos 10.16)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Neemias 13
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“A graça focaliza quem Deus é e o que Ele fez, tirando o foco da nossa pessoa”. 
(Charles R. Swindoll)

A graça da vida
Há vida verdadeira onde há a graça de Deus (Salmo 63.3).
O mal faz com que não colhamos o bem que plantamos, mas a 

graça faz com que colhamos o que não plantamos. Quando entra 
em ação, a graça de Deus altera a lógica ruim e passa a controlar 
o processo, de modo que frutos bons nasçam mesmo onde não 
eram esperados.

A graça faz com que nossa vida seja o espaço para Deus 
implantar a alegria em nós, a alegria de viver. Somos invadidos 
por esta certeza, quando meditamos nos feitos, obras, pensamentos, 
desígnios, desenhos e projetos de Deus.

Para experimentar a graça, precisamos olhar para o Deus da 
graça, não para o mal, embora real.

Para experimentar a graça, precisamos desejá-la tanto quanto a 
água para beber, o pão para comer e a casa para nos acolher.

Para experimentar a graça, precisamos mergulhar nas 
páginas profundas dos Evangelhos onde conhecemos o Deus 
que se fez gente.

Para experimentar a graça, precisamos nos inspirar com 
as histórias de pessoas alcançadas por ela e que viveram no 
seu compasso.

Para experimentar a graça, precisamos desejar viver em sua 
atmosfera, sabendo que os ares das regras da lei são sufocantes.

Para experimentar a graça, precisamos nos cercar de pessoas 
que acreditam no poder gracioso de Deus. A igreja deve ser este 
ambiente formado na graça (Efésios 3.10).
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“Porque a tua graça é melhor do que a vida; os meus lábios te louvam”. (Salmo 63.3)
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Deus é poderoso para nos manter de pé, não importam as 
circunstâncias. Esta sustentação é garantida pelo poder ilimitado de 
Deus, que fez os céus, a terra e o próprio homem.

Não se funda esta certeza na competência do próprio homem, 
mas no Evangelho, que é o poder de Deus que fortalece, para a 
vida, aquele que crê. 

Deus é único para nos revelar o mistério que Ele mesmo guardou 
em segredo por milhares de anos, tornando-o claro em Jesus Cristo 
na plenitude do tempo.

O Evangelho é o projeto único e singular de Deus para atrair 
o ser humano para si. O Evangelho é o projeto de um Deus que 
é amor pleno. O que Deus propõe não visa o Seu próprio bem, 
mas o bem (vale dizer, a salvação, a reunião) daquele que aceita o 
oferecimento que Ele faz.

Deus é sábio para nos ensinar a viver. Deus dota o homem do 
anelo por Ele, sem tirar dele a liberdade essencial que o torna 
autenticamente humano.

O Evangelho é a loucura de Deus, porque baseado na sabedoria 
dele, que não se restringe às limitações humanas; antes, mostra, pela 
cruz, aquilo que o homem não pode alcançar por sua própria razão, 
mas pode receber pela graça salvadora de Jesus Cristo, totalmente 
disponível para quem a busca.

“Estamos seguros, não porque seguramos firmemente em Jesus, mas porque ele nos 
segura firmemente”. (R.C. Sproul)

Poderoso para nos firmar

“Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé; e isto não vem de vocês, é dom de 
Deus” (Efésios 2.8)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1Crônicas 3
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“Sem identidade não há dignidade, sem dignidade não há identidade, sem estas duas 
não há liberdade. A liberdade impõe, logo de começo, o respeito pelo próximo. Isto pode 
explicar um pouco os limites da própria vida”. (Manoel Oliveira)

Só damos o que temos
Ensina a sabedoria popular que cada um dá o que tem.
Nós temos o que recebemos. São heranças morais, emocionais 

e espirituais que podem ter atravessado séculos até em nosso 
corpo aportarem.

Nós temos o que conquistamos. São bens que as nossas 
mãos retêm.

Nós temos o que nos tornamos. 
É do que recebemos, conquistamos e somos que compartilhamos.
Se aprendemos em casa a manipular pessoas, manipularemos.
Se aprendemos que temos que nos impor, gritaremos.
Se aprendemos que odiar é melhor, odiaremos.
Se aprendemos que as pessoas não importam, mesmo aquelas 

com as quais cruzamos laços de sangue, não lhes daremos atenção 
e nem com respeito as trataremos.

Se aprendemos que os fins justificam os meios, bajularemos, 
enganaremos, corromperemos, mentiremos, forçaremos para alcançar 
o que desejamos, sem nos preocuparmos com as vítimas que faremos.

No entanto, não somos obrigados a desfrutar das heranças que 
recebemos, quando são malditas.

Se tivemos pais ou mães detestáveis, podemos ser mães e 
pais adoráveis. 

Se fomos gestados no ventre da grosseria, podemos ser agradáveis.
Se fomos feridos, podemos ser amáveis.
Podemos decidir que os nossos feitos serão bem lembrados 

porque sábios e lícitos.
Os que receberem o que lhes dermos serão felizes e nós, benditos.
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“Uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as 
que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de 
Deus em Cristo Jesus”. (Filipenses 3.13b-14a)
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Imaginemos que o Diário da União tenha publicado:
“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O maior salário a ser pago no Brasil será para 

os professores.
Parágrafo 1º – Todos os salários, inclusive o do presidente da 

República, não poderão exceder à remuneração dos professores.
Parágrafo 2º – Farão jus ao salário integral da categoria, sem 

distinção de níveis, os professores que se dedicarem exclusivamente 
ao ensino.

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de outubro”.
Se lêssemos decreto tão alvissareiro, não acreditaríamos, embora 

reconheçamos que os professores ganham mal.
Se os políticos pensassem sabiamente, não acreditaríamos, 

embora desejemos que os professores ganhem bem em função de 
sua responsabilidade.

Se os professores fossem reconhecidos, não acreditaríamos, 
embora achemos que conduzem a nação.

Se os professores passassem a ser remunerados dignamente, não 
acreditaríamos, embora saibamos que os bens que temos nós os 
devemos a eles, por nos terem ajudado a observar oportunidades e 
produzir possibilidades.

Se a justiça fosse feita, não acreditaríamos, embora estejamos 
certos que os professores nos mostraram todas as faces da 
necessária cidadania.

Por isto, propomos que se torne realidade a utopia de termos 
professores valorizados como devem.

“O professor é o único no mundo que tem a argila com a qual se moldará o amanhã”. 
(Celso Antunes)

O teto da utopia

“Retenha a instrução e não a deixe; guarde-a, porque ela é a sua vida”. 
(Provérbios 4.13)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1Crônicas 5.1-17; 6.1-30; 6.49-53
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“Recomeça… / E os passos que deres,/ Nesse caminho duro / Do futuro, / Dá-os em 
liberdade. / Enquanto não alcances / Não descanses. / De nenhum fruto queiras só 
metade”. (Miguel Torga)

Será que é tarde?
Há pessoas duras.
São corretas, mas são duras. São honestas, mas são duras. São 

sinceras, mas são duras. Aprendem pouco porque sempre acham 
que devem ensinar as outras com seus estilos de vida.

Há pessoas realistas.
São claras, mas são realistas. São firmes, mas são realistas. São 

transparentes, mas são realistas. Para elas, fora do realismo, mesmo 
o mais amargo, só há ilusão. Realizam menos do que poderiam.

Há pessoas críticas.
Estão certas, mas são críticas. Estão prontas a ouvir, mas são 

críticas. Têm interesse pelas outras, mas são críticas. Na visão 
delas, há sempre um ponto preto na folha branca a ser destacado. 
Elogiam pouco.

Há pessoas implacáveis.
São claras, mas são implacáveis. São firmes, mas são implacáveis. 

São transparentes, mas são implacáveis. As pessoas precisam, 
pensam elas, ser sempre corrigidas. Quanto a si mesmas sofrem 
silenciosamente com sua imperfeição.

Elas aprenderam a ser duras, realistas, críticas e implacáveis 
e agora acham que não podem mais aprender a serem suaves, 
ponderadas, acolhedoras e tolerantes.

As pessoas duras, realistas, críticas e implacáveis podem aprender 
a ser felizes. Nunca é tarde.

E podem começar agora.
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“Jesus respondeu: ‘Em verdade, em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, 
não pode ver o Reino de Deus’”. (João 3.3)
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Preconceito se aprende em casa (dos pais ou dos avós).
Preconceito se aprende na escola. 
Preconceito se aprende na igreja.
Preconceito se aprende na rua.
Preconceito se aprende nos livros de ciência.
Preconceito se aprende nas páginas da filosofia e da teologia.
Preconceito se aprende nas leis.
Por isto, gerações após gerações, aqui e ali, julgamos a pessoa 

pela cor de sua pele, classificamos as pessoas por sua região, 
honramos as pessoas por sua escolaridade, abrimos alas para os 
poderosos, pisamos os pobres.

O preconceito se desfaz quando nos consideramos todos iguais, 
não importam os tons de nossas peles (porque a cor é uma só: 
ser humano), das marcas de nossas roupas (cuja exibição destaca 
mais a estupidez do que a condição econômica do seu usuário), 
das afirmações de nossas crenças (muitas vezes contrárias aos 
ensinos dos fundadores) ou dos nossos sobrenomes (como se 
virtude fosse hereditária).

O que precisamos saber é que, depois que Jesus Cristo nos 
ensinou a amar o outro como a nós mesmos, não deve haver 
distinção, para exaltar ou para humilhar, entre um judeu e um 
grego, um escravo e um livre, um homem e uma mulher, entre um 
rico e um pobre.

“É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito”. 
(Albert Einstein)

Respeito se aprende

“Assim sendo, não pode haver judeu nem grego; nem escravo nem liberto; nem homem 
nem mulher; porque todos vocês são um em Cristo Jesus”. (Gálatas 3.28)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1Crônicas 8
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“O melhor médico é aquele que mais esperança infunde”. 
(Samuel Coleridge)

Grato, doutor
Os médicos são o que são e não o que imaginamos que sejam.
Nós os imaginamos sempre vestidos de branco, disponíveis todas 

as horas do dia e da noite, sempre acolhedores, capazes de nos 
entender com um olhar, sempre à nossa disposição, prontos para 
esquecer suas próprias dores e cuidar das nossas, sempre atenciosos.

E por isto, nós os buscamos quando nosso corpo claudica, nossa 
mente se atrapalha, nosso medo nos esmigalha, nossa alma triste 
fica, nosso sofrimento nos vergalha, nossa dor se intensifica, e 
não mais servem as poções e soluções guardadas na estante da 
memória e não mais funcionam os conselhos oferecidos mesmo 
quando não pedidos.

E quando os buscamos talvez não estejam de branco, talvez 
tenhamos que esperar, talvez não sorriam, talvez peçam exames, 
talvez estejam ocupados, talvez estejam preocupados com os seus 
problemas, talvez não vejamos livros à sua volta.

E recebemos diagnósticos para continuar vivendo, encontramos 
alívio para nossos pesares, ouvimos orientações para seguir adiante, 
levamos uma receita conosco, somos operados, somos curados.

E prometemos que vamos procurá-los para agradecer, que vamos 
orar por eles, que seguiremos suas recomendações, que aboliremos 
o que nos dizem para evitar.

E bem faremos se hoje nos lembrarmos das promessas que 
voluntariamente fizemos a eles.

18

“Mas Jesus, ouvindo, disse: ‘Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes’”. 
(Mateus 9.12)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1Crônicas 9
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Quando temos um problema, temos dois.
Um é o problema real, que nos aflige.
O outro é nossa atitude diante do problema, atitude que vai nos 

conduzir ou para a vitória ou para a derrota.
Precisamos de paz, da paz de Jesus, que excede nosso 

entendimento e que não vem de dentro para fora, mas de fora (do 
céu) para dentro (para dentro do nosso coração).

A paz de Jesus é uma capacidade que nos é dada para lidarmos 
com o problema, sem fugirmos dele e sem nos desesperarmos 
com ele. 

A paz de Jesus é uma sabedoria que se alimenta da confiança 
na graça de Deus e cria condições para a serenidade diante dos 
conflitos (confiança, esperança, sabedoria, equilíbrio).

Quem tem a paz de Jesus sabe que o necessário socorro sempre 
virá do Senhor, que fez os céus e a terra (Salmo 121.2).

Quem tem a paz de Jesus sabe que tem na Palavra de Deus um tesouro 
de sabedoria que pode consultar para tomar suas decisões.

Quem tem a paz de Jesus sabe que não está sozinho, porque Deus 
nunca o deixa.

Quem quiser paz precisa olhar para Jesus. Quem olha para Jesus 
percebe um homem que foi afligido, como ninguém o foi na terra, 
mas venceu. Quem confia nele vence também. Quem espera nele é 
fortalecido com o poder da coragem. Quem ouve as suas palavras 
sabe como decidir. Quem o segue encontra equilíbrio.

“Se você mantiver sua alma em Deus, nada poderá impedi-lo da clareza de espírito 
que é vida e paz. Nessa quietude, você sabe qual é a vontade dele”. (Amy Carmichael)

Paz e equilíbrio 

“Jesus respondeu: ‘Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou; não lhes dou a paz 
como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo’”. 
(João 14.27)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1Crônicas 8
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“Encontramos em todos os lugares do mundo os traços de um Deus revelado e de um 
Deus escondido; revelado o suficiente para fortalecer nossa fé e escondido o suficiente para 
provar nossa fé”. (Philip Schaff)

A quatro mãos
Nossa história é a história que escrevemos.
Enquanto escrevemos nossa história, Deus escreve a dele. Não 

sabemos como terminará a nossa, mas a que Deus escreve para nós 
terá um final feliz, sempre.

Temos razão para ter esperança. Temos que tocar nossas vidas, 
mas não estamos sozinhos.

Pode ser que estejamos num momento em que parece evidente a 
vitória da doença, mas Deus está em ação para produzir saúde.

Pode ser que achemos que será inevitável o triunfo da desavença, 
mas Deus silenciosamente trabalha para que haja paz.

Deus faz que haja convergências entre a nossa história e a dele, 
para que se encontrem. Assim, escrevemos nossa história. Deus 
escreve a sua história na nossa, sem que vejamos. A história que 
Ele escreve transforma as nossas frustrações, responde as nossas 
perguntas, supre as nossas necessidades, reorienta as nossas vidas.

Há uma alternativa difícil e que devemos assumir. Somos 
convidados a escrever a quatro mãos (as nossas e as de Deus) a 
nossa história, mas esta é uma possibilidade que poderá se efetivar 
se abrirmos mão da nossa autossuficiência e reconhecermos que 
tendo Deus ao nosso lado iremos mais longe e muito melhor.

Se formos sábios, apostaremos em caminhar com Deus, de mãos 
dadas, vida afora.

20

“Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, 
daqueles que são chamados segundo o seu propósito”. (Romanos 8.28)
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Para nos vermos como nós efetivamente somos, precisamos nos 
ver como Deus nos vê.

Na visão de um poeta bíblico no Antigo Testamento, fomos feitos 
menores apenas que o Deus de todo o poder.

Segundo o seguro relato de um historiador no Novo Testamento, 
somos filhos amados em cuja companhia Deus tem todo o prazer.

Deus nos vê como via o patriarca Abraão, a quem capacitou para 
fundar nações e inspirar o curso da humanidade.

Deus confia em nós como confiou no inesperado Gideão, a quem 
chamou para derrotar multidões contando apenas com poucos 
homens prontos para lutar com lealdade.

Deus conta conosco como contou com o ousado Elias, a quem 
fortaleceu para outras missões depois de o profeta ter tornado uma 
caverna a sua propriedade.

Deus espera de nós o que esperou do competente Paulo, a quem 
fez passar por transformações para converter a lei em graça, o ódio 
em amor, o medo em felicidade.

Deus age em nós como agiu com o corajoso Pedro, a quem curou as 
emoções para ficar livre de ser paralisado em sua culpabilidade.

Deus nos encoraja como encorajou a João Evangelista para, em 
meio a tantas visões, deslumbrar-se diante do poder final de Deus 
inaugurando a eternidade.

Ele nos conhece e nos vê como realmente somos, não importa 
que o pó tenha coberto a coroa de nossa concedida majestade.

“Com o tempo, você vai percebendo que, para ser feliz, você precisa aprender a gostar 
de você, a cuidar de você e, principalmente, a gostar de quem também gosta de você”. 
(Mário Quintana)

A verdadeira visão

“Que é o homem, para que dele te lembres? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor 
do que Deus e de glória e de honra o coroaste”. (Salmo 8.4a e 5)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Zacarias 7 a 9
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“Você tem que pagar por tudo neste mundo, de um jeito ou de outro. Não há nada 
gratuito, exceto a graça de Deus. Você não pode conquistá-la ou merecê-la”. 
(Charles Portis)

O jardim deslumbrante
Estamos acostumados, à beira de lindos jardins, a ser tolhidos em 

nosso desejo pela placa: “Por favor, não pise”.
Por isto, temos dificuldade em aceitar o convite da graça, como 

se fosse um lindo jardim com uma grama deslumbrante adornada 
por uma placa com outros dizeres: “pise, por favor”. Assim é a 
grama da graça.

A deslumbrante grama da graça é para ser pisada, desfrutada, 
usufruída, curtida. Não é para ser olhada e nem contemplada 
apenas. É para ser vivida intensamente.

Como o convite é inesperado, a deslumbrante grama é para ser 
pisada com alegria, regada a cantos e danças de prazer, como fazia 
a egípcia Miriã, irmã de Moisés e Arão na antiguidade bíblica 
(Êxodo 15.20-21).

Na deslumbrante grama da graça não é para pisarmos com rancor, 
como se quiséssemos destruí-la.

Na deslumbrante grama da graça é para andarmos de mãos dadas, 
ou melhor, de corações entrelaçados com outras pessoas, sem lugar 
para julgamentos, xingamentos, exigências e palavrões.

Ao andarmos pela deslumbrante grama da graça, precisamos 
tirar os nossos sapatos, para que nosso corpo pulse no ritmo do 
coração do Pai Eterno, para que nossa alma entre em contato com a 
suavidade do Espírito de Deus, para que nossos narizes deliciem-se 
com o perfume de Jesus.
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“Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo”. (2Coríntios 2.15)
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Por incrível que pareça, verdade demais mata.
Tudo começa na motivação na fala da verdade. 
Pode ser para corrigir, mas pode ser dita para esmagar.
Pode ser para levantar, mas pode ser proferida para afundar.
Pode ser para orientar, mas pode ser apresentada para derrotar.
Pode ser para animar, mas pode ser oferecida para desesperar.
Pode ser para reparar o dano, mas pode ser preparada para mais 

ainda machucar.
Pode ser para levar ao céu, mas pode ser voz que conduza para 

um inferno sem volta.
Para que a verdade não mate, ela precisa ser comunicada com 

alegria desenvolta.
O amor tempera a verdade, acondicionando-a com especiarias 

que a tornam bem recebida.
O amor põe a verdade em segundo plano, quando o primeiro 

plano não produz vida.
Quando a verdade é gestada na atmosfera do amor, é proferida 

entre risos e não socos e pontapés cheios de mau humor.
Entre o amor e a verdade, se uma escolha for inevitável, devemos 

ficar com o amor.
Podemos errar com a verdade, mas com amor sempre acertamos.
Podemos perder falando a verdade, mas nunca perdemos 

quando amamos.

“Nem todas as verdades são para todos os ouvidos”. 
(Umberto Eco)

A verdade pode matar

“Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que 
saibam como devem responder a cada um”. (Colossenses 4.6)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Zacarias 12
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“O mais grave no nosso tempo não é não termos respostas para o que perguntamos; é não 
termos já mesmo perguntas”. (Vergílio Ferreira)

A força da pergunta
Diante das realidades não almejadas, formulamos fortemente 

nossos permanentes desejos.
Bom seria que as pessoas boas não ficassem doentes, não fossem 

demitidas injustamente e não caíssem atropeladas.
Bom seria que todas as pessoas nascessem saudáveis, sem 

problemas físicos, neurológicos ou emocionais.
Bom seria que todas as pessoas fossem educadas com carinho 

em casa e competência na escola, de modo que nunca se sentissem 
rejeitadas por seus pais, professores ou colegas.

Bom seria que as pessoas dignas e corretas estivessem blindadas 
às ciladas e às surpresas desagradáveis.

Bom seria que a bondade fosse premiada sempre, reservado o 
público castigo para a maldade.

E se assim fosse, não haveria desespero. Não haveria filosofia. 
Não haveria teologia. Não haveria poesia.

Nas palavras de Jesus, Deus, que faz tudo perfeito, faz o sol 
(símbolo das coisas boas) nascer para todos, bem como a chuva 
(símbolo de desgraças).

Se as coisas acontecessem como achamos que deveria ser (e não 
como Deus faz ou permite), não perderíamos apenas a filosofia, a 
teologia e a poesia; perderíamos nossa dignidade de seres livres.

Perderíamos a capacidade de perguntar.
Das boas perguntas surgem as boas respostas, que serão melhores 

com novas indagações.
Perguntar é viver.

24

“Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do 
ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o 
fim”. (Eclesiastes 3.11)
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Um casamento não pode acabar porque ele ou ela ficou doente. 
A saúde voltará.

Um casamento não pode acabar porque ele ou ela passa por uma 
crise existencial ou emocional. A crise terminará.

Um casamento não pode acabar porque ele ou ela parece ter 
encontrado alguém mais interessante. É ilusão.

Um casamento não pode acabar porque o desemprego destruiu as 
finanças da casa. Dinheiro se ganha de novo.

Um casamento não pode acabar porque um deles percebeu ou 
ambos descobriram que são muitos diferentes. Duas pessoas são 
sempre diferentes.

Para perdurar, o casamento precisa de cuidado.
Amar é cuidar.
Amar é acompanhar o cônjuge ao médico, mesmo que tenha que 

cancelar todos os outros compromissos.
Amar é levar o café na cama, se isto agrada ao outro.
Amar é defender o cônjuge dos perigos potenciais e reais à 

integridade de um, dos dois ou de todos da família.
Amar é fazer uma coisa desagradável desde que seja agradável 

ao seu querido.
Quando este amor cresce e o cuidado um com o outro é exercido, 

o casamento pode durar 30, 40 ou 50 anos ou mais.
Celebremos o convívio harmonioso e longo no casamento como 

uma prova de que o amor conjugal pode ser perene, como o projetou 
o Criador, segundo as palavras de Jesus: “o que Deus ajuntou não 
separe o homem” (Marcos 10.9).

“No homem, o desejo gera o amor. Na mulher, o amor gera o desejo”. 
(Jonathan Swift)

O cuidado do amor

“Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor 
é tão forte como a morte. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes”. 
(Cantares de Salomão 8.6)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Ageu 1 a 2
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“A morte não é o fim, mas o começo de uma nova dimensão de vida: a vida eterna. Pela 
sua ressurreição de entre os mortos, Jesus demonstrou que existe vida após a morte”. 
(Billy Graham)

Convite para a vida
Nunca nos preparamos para a nossa própria morte. 
Esta é uma razão porque tão poucas pessoas têm um seguro de 

vida ou um plano funeral.
Somos filhos de Deus e nosso destino é também a morte. A 

vida eterna inclui a morte. Jesus, antes de ter a máxima honra, 
experimentou-a, embora tivesse pedido que ficasse livre dela.

Não devemos desejá-la. Ela virá para nós, a menos que Jesus 
volte antes dela.

Devemos viver prontos para morrer.
Devemos viver de modo que, diante de nosso caixão, as 

pessoas não precisem se esforçar para encontrar qualidades em 
nós. Devemos viver de modo que as pessoas venham a chorar em 
nosso sepultamento.

Devemos fazer amigos hoje. Na morte não fazemos amigos.
Uma das mais preciosas promessas da Bíblia é que não precisamos 

ficar apavorados diante da realidade da morte. Quando temos certeza 
sobre o que nos acontecerá após a morte, não precisamos nos 
horrorizar diante da perspectiva certa de nosso passamento. Jesus 
nos oferece vida eterna desde agora. Ele veio exatamente para nos 
dar esta garantia. Por isto, Ele foi antes de nós e prepara uma casa 
para cada um que, nesta vida, ouviu e aceitou suas boas notícias e o 
afirmou como sendo Salvador e Senhor de suas vidas (João 14.1-3).

Podemos ter esta certeza agora.
O convite continua de pé.

26

“Então Jesus declarou: ‘Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que 
morra, viverá’”. (João 11.25)
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Na hierarquia da vida que leva Deus a sério, o amor é mais 
importante que a fé, pela qual somos salvos, e que a esperança, pela 
qual nos mantemos vivos; o amor é o sentimento que dá qualidade 
à fé e à esperança.

O amor é um caminho, e isto indica uma de suas características: 
aprende-se a amar. Nenhum de nós sabe amar. Quando crianças, só 
sabíamos ser amados; quando adultos, devemos saber amar, que é 
um dos sinais da nossa maturidade.

Muitas vezes, ficamos felizes por conseguirmos retribuir o amor 
que recebemos. Esta, no entanto, ainda não é uma condição de 
maturidade. Portanto, não ache estranho que você tenha dificuldade 
de amar a partir de sua própria iniciativa.

Para amar de fato, você precisa de duas atitudes.
A primeira é reconhecer que é amado por Deus. Deus já o ama, 

mas Seu amor universal pode se tornar pessoal, quando você se 
sente particularmente querido por Ele. A vida, que produz amor, 
começa com a experiência da cruz e da ressurreição de Cristo, que 
nos coloca inteiramente no Reino do Pai.

A segunda atitude é amar a Deus. Se você amar a Deus, vai amar 
ao outro. Se você não ama seu próximo, pode cantar louvores a 
Deus, mas você não ama a Deus. Quando você ama a Deus, você 
é capacitado a amar as pessoas. Quando você ama a Deus, Ele lhe 
ensina a amar.

“Quando você ama a Deus, tem despertada a sua capacidade de amar as pessoas. O amor 
é uma qualidade sobrenatural”. (Ray Stedman)

Capacitados para amar

“O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”. (1Coríntios 13.7)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmos 38, 39 

27



OUT

“Neste mundo, são aqueles que aproveitam a oportunidade que têm as oportunidades”. 
(George Elliot)

Oportunidades perdidas
Muitas vezes estamos na hora certa e no lugar certo.
Às vezes, estamos na hora certa no lugar certo; contudo, não nos 

tornamos as pessoas certas, por não fazer o que precisávamos fazer.
Trabalhamos numa escola como professores. Estamos no 

lugar certo, com muitas oportunidades para apresentar conteúdos 
de valor eterno aos estudantes, mas nos limitamos a transmitir 
conhecimentos. Neste contexto, os alunos se aproximam: querem 
mais, precisam de mais. E nós não percebemos.

Temos um papel em nossa família. Somos a pessoa certa, no 
lugar certo, mas não cumprimos nosso papel, como pai ou filho, 
mãe ou irmão. Não vamos além dos laços de sangue e assim não 
formamos também laços de amor.

Quando temos um amigo em dificuldade, oramos por ele. 
Choramos por ele. Somos a pessoa certa, mas podíamos fazer algo 
ainda melhor: podíamos orar e chorar com ele, mas nos limitamos 
ao mínimo. Perdemos a oportunidade de ajudar o nosso amigo a 
levar a sua carga.

Trabalhamos numa empresa pública. Nosso cargo não é grande 
coisa, mas temos a oportunidade de atender bem as pessoas quando 
a maioria trata mal; temos a oportunidade de agir com respeito 
para com os que estão acima e abaixo de nós, mas procedemos 
com indiferença.

Não estamos onde estamos por acaso. Estamos ali para 
salvar vidas.
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“Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando”. 
(Tiago 4.17)
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Os pensamentos superficiais têm um imenso poder sobre nós. 
Seu poder vem da simplicidade, que os cunha em frases fáceis e 
divertidas. Sua sedução nos fascina por causa do embrulho que os 
embala, geralmente embebidos em flechas tecnológicas. 

A superficialidade se propaga pela estratégia da repetição: 
qualquer coisa repetida à exaustão se torna verdadeira, mesmo que 
não o seja. Não acontece assim com certas canções populares que 
tocam em todas as emissoras e acabam grudando nos nossos lábios?

Imaginemos um pai (ou mãe) que queira estimular seu filho ou 
filha a ler. Possivelmente, diante de tantos recursos da indústria do 
entretenimento, o filho acabe achando que o livro esteja superado e 
os seus pais, ultrapassados.

Contra o discurso da superficialidade, lembremos que o livro 
não é suporte (papel onde se imprima ou tela onde se projeta), 
mas o conteúdo. 

A embalagem não altera nem a forma de conhecer e nem 
o modo de aprender. Por parte do autor, continuam valendo 
a imaginação, a ideia, a pesquisa e a exposição. Por parte do 
leitor, permanecem essenciais a curiosidade, a busca, a aventura, 
o diálogo e a memória.

Terá grande chance de ser brilhante o futuro do filho cujos 
pais conseguirem lhe mostrar, contra a volatilidade, que ler 
continua essencial.

“Em ciência leia sempre os livros mais novos. Em literatura, os mais velhos”. 
(Millor Fernandes)

O livro sempre será bendito 

“Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais 
elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé”. 
(Neemias 8.5)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmos 78 e 88 
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“Que tipo de sociedade não está estruturada na ganância?” 
(Milton Friedman)

Lama
Antigamente, ganância era um desejo legítimo. Era a atitude de 

quem queria ganhar dinheiro mas sem causar danos.
O desejo de ganhar tanto se agigantou dentro do coração e como alvo 

dos negócios que perdeu a noção do que realmente importa.
A ganância perdeu sua sensibilidade e se tornou indiferente aos 

sofrimentos dos outros, atenta apenas aos dividendos que oferece.
O dinheiro altamente amado, apaixonadamente buscado, 

completamente idolatrado, deus mesmo virado, tornou cego quem 
antes via e surdo quem até então ouvia.

O lucro, a ser realizado e distribuído entre poucos, obceca pessoas 
e empresas, que por ele morrem e por ele matam.

A riqueza quer ampliar seus domínios, mesmo que faça vítimas, 
às quais apenas conta.

A ganância é cínica e explica sua avidez. Quando se torna 
assassina, responsabiliza a fatalidade, que é inocente. Para satisfazer 
seu apetite desenfreado, corrompe a ciência e a lei, que deviam 
ser sérias. Para apoiar sua mentira deslavada, esconde-se atrás de 
manuais e pareceres, que deviam ser dignos. Para não ser notada, 
distribui esmolas e se apresenta como solidária.

A ganância é a história do homem, no singular e no plural.
Podemos escrever outra história. Podemos ganhar, talvez menos, 

mas ganhar sem perder a vida, em fazer escorrerem vidas pela lama.
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“Mas Deus lhe disse: ‘Louco! Esta noite lhe pedirão a sua alma; e o que você tem 
preparado, para quem será?’ Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é 
rico para com Deus”. (Lucas 12.20-21)
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Todo dia é dia de agradecer. Hoje também é dia de recordar.
Hoje é dia de agradecer depois de nos lembrar,
A quem nos acolheu quando nos sentíamos rejeitados;
A quem nos apontou o caminho quando íamos desorientados; 
A quem nos corrigiu quando nossos acertos eram errados;
A quem chorou embora fosse nosso o motivo para prantear;
A quem pagou nossa escola para que continuássemos a estudar;
A quem nos deu a passagem para que pudéssemos viajar,
A quem nos emprestou dinheiro como uma forma de dar,
A quem em nós acreditou,
A quem nos aplaudiu e elogiou,
A quem nos ouviu e abraçou; 
A quem à vontade nos deixou,
A quem nos ensinou.
A quem afetuosamente nos tratou,
A quem nos viu e apoiou.
A quem em si e também em nós, talvez mais em nós, pensou.
A quem um exemplo nos legou,
A quem a memória podemos honrar,
A quem em cuja direção ainda podemos correr para celebrar.
Quando agradecemos, acendemos uma tocha
Que o mundo incendeia.
Quando agradecemos, nós nos livramos da movediça areia
E fazemos muitos subirem para dançar felizes sobre uma rocha.

“Aos incapazes de gratidão nunca faltam pretextos para não a ter”. 
(Gustavo Flaubert)

Acenda uma tocha

“Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações”. (Efésios 1.16)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmo 130
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2 de novembro
Três necessárias palavras (Tiago 2.24)

Encontro: Compartilhe um ato de bondade do qual você tenha sido alvo.  

Exaltação:
Ler o Salmo 100 e orar agradecendo as misericórdias de Deus 
para conosco. 

Perguntas : 1 Defina “justificação”.

2 O que é fé?

3 O que entendemos sobre “novo nascimento”?

4 O que muda o mundo, a prática ou o discurso? Justifique a resposta.

Evangelismo:
Ore pelos que precisam ainda ter fé em Jesus. Lembrem os nomes dos 
vizinhos de cada um, antes da oração. 

9 de novembro
Justiça para todos. Salmo 11.7

Encontro: O que você mais aprecia numa boa amizade?  

Exaltação: Leiam o Salmo 103.1-8.  Orem louvando a Deus pela sua justiça.

Perguntas : 1
Pensar que a injustiça um dia terá fim, desperta em nós que tipo de 
sentimento?

2 O que faz com que suportemos injustiças?

3 É possível crer no cuidado de Deus, mesmo em meio às injustiças?

4 O que podemos fazer contra a injustiça?

Evangelismo:
Ouça os pedidos de oração. Orem uns pelos outros. Lembre o grupo 
da importância de convidar os amigos para o PG.

16 de novembro
Lutemos pela nossa fé (Judas 1.3b)

Encontro: Qual foi a alegria desta semana?  

Exaltação: Leiam o Salmo 107.1-9.  Orem louvando a Deus pela sua bondade.

Perguntas : 1 Qual deve ser a postura dos que já ouviram e creram no Evangelho?

2 O que precisamos fazer para manter firme a nossa fé?

3 De que modo podemos influenciar na fé do outro?

4
De modo prático, o que podemos fazer para que nossa fé alcance os 
que precisam ter fé?

Evangelismo:
Desafie seu grupo a compartilhar a fé com um amigo, nesta semana. 
Orem uns pelos outros. 
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23 de novembro
Ele voltará (Apocalipse 1.7a)

Encontro: Que conselho você recebeu, e que fez diferença em sua vida?  

Exaltação:
Ler o Salmo 111 e pedir que cada um compartilhe um sábio conselho 
da Palavra de Deus. Orem agradecendo!

Perguntas : 1 Como sabemos que Jesus voltará?

2 Que promessa encontramos em II Pedro 3.13? 

3
Em 1Coríntios 15.51-52 temos o relato do que acontecerá com os 
vivos e com os que já morreram, no dia em que Jesus voltar. Vejamos. 

4
Como acontecerá a separação dos que creram e viveram dignamente 
a sua fé dos que optaram por não crer? Mateus 25.34-36.

Evangelismo:
Orem para que os amigos e famílias que ainda não creram, sejam 
alcançados pela boa nova de salvação.  

30 de novembro
A vida, em sua essência (Marcos 1.15)

Encontro:
Se o valor monetário não importasse, que presente você gostaria de 
receber?  

Exaltação:
Leiam o Salmo 116. Peça que contem bênçãos da semana que passou. 
Orem agradecendo. 

Perguntas : 1 Para você, o que é amor?

2 De que modo o amor se torna prático? 

3 Que características podemos citar, como sendo o verdadeiro amor. 

Evangelismo: Orem por aqueles que precisam ser alcançados pelo amor de Deus.  
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“A saudade é uma tatuagem na alma: só nos livramos dela perdendo um pedaço de 
nós”. (Mia Couto)

A dor que não se mede
Há uma dor que não se mede. Se tentássemos, não conseguiríamos 

mensurar a angústia do nosso coração quando passamos pela 
experiência de ver levada para a cidade de onde não há retorno uma 
pessoa querida.

Há uma dor que não se chora apenas. É quando, na hora da 
vitória momentânea da morte, a nossa lágrima se mistura com o 
sorriso da gratidão. Diante de quem “combateu o bom combate” 
não apenas lamentamos quando a separação cava seu fosso; 
também agradecemos.

Há uma dor na saudade cujos braços são longos, mesmo 
sabendo que só sentimos falta de quem amou, de quem nos 
amou, de quem amamos.

Há uma dor na lembrança dos bons tempos vividos juntos, 
das mesas bem postas, das palavras bem ditas, dos recursos bem 
dispostos, das ações benditas. Como não chorar, se não seremos 
mais convidados à mesa, se não teremos mais companhia para os 
atos solidários? Como não agradecer por termos feito parte de sua 
história, pelas verdades que nos ensinou para viver, pelos silêncios 
que guardou para nos proteger, pelos joelhos que vergou para por 
nós pedir, pelas mãos que usou para nos servir?

Há uma dor que não se pode descrever com precisão, mas há 
também uma clara felicidade por podermos sepultar e prantear 
alguém cuja vida foi grande e fez a nossa existência também valer 
a pena.

01

“O senhor disse: ‘Muito bem, servo bom e fiel; você foi fiel no pouco, sobre o muito o 
colocarei; venha participar da alegria do seu senhor’”. (Mateus 25.21)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmo 139
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Três palavras precisam andar sempre juntas: justificação, fé 
e obras.

“Justificação” é o ato pelo qual Deus nos torna “justos”. Justos, 
segundo a Bíblia, diferentemente do que comumente se diz, são 
aqueles que têm os seus pecados perdoados quando, reconhecendo 
que são pecadores, confessam seus erros e pedem perdão. Estes, 
ainda na linguagem bíblica, são lavados dos seus pecados e recebem 
uma nova natureza, agora guiada pelo Espírito Santo.

A iniciativa para justificar é de Deus.
A nossa resposta a este gesto unilateral de Deus se chama “fé”. Fé 

é um sentimento próprio dos seres humanos. Expostos os fatos do 
Evangelho, que nos relata como a graça de Deus se manifestou por 
meio de Jesus, cremos. Quando cremos, nascemos de novo.

Quando nascemos de novo, deixamos de acreditar nas verdades 
que afirmávamos, para ficar com as de Cristo, e deixamos de fazer 
o que é errado para procurar fazer o que é certo, para nós e para 
os outros. 

Aos gestos que se seguem ao novo nascimento, a Bíblia chama de 
“obras”. As obras são os gabaritos da fé. Se não há obras, é porque não 
houve fé. Como numa moeda, as obras são a outra face da fé. Se não 
há práticas de boas obras, não houve salvação.

É a prática, não discurso, que muda o mundo. Uma pessoa 
justificada e que pratica o que crê muda o mundo.

“A verdade é que, embora sejamos justificados somente pela fé, a fé que justifica 
nunca está sozinha. Ela sempre produz frutos, boas obras, uma vida transformada”. 
(J.I. Packer)

Três necessárias palavras

“Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé”. 
(Tiago 2.24)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Tiago 1 a 2

02
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“Sem amigos, até as grandes realizações ficam sem graça”. 
(Tomás de Aquino) 

À procura dos amigos
Amigos vêm. Alegria. Amigos vão. Saudade.
Dos que vão levados pela morte sempre nos lembraremos.
Quanto aos que se afastaram depois de um desentendimento, 

esperemos que retornem.
Houve uns com quem nos entrelaçamos, brincamos juntos, sonhamos 

juntos e imaginamos que seriamos amigos para sempre, mas hoje não 
fazem mais parte de nosso círculo próximo.

Não nos desentendemos, mas não nos encontramos mais.
Não nos separávamos, mas agora não sabemos onde estão.
Temos suas fotos em nossos álbuns, mas agora não nos 

reconheceríamos se fortuitamente nos cruzássemos.
Queríamos escrever juntos nossas histórias, mas cada um traçou 

em separado a sua trajetória.
Por onde andam? O que fazem?
Por onde andamos? O que fazemos?
Se morreram, não os enterramos.
Perdidos, encontram-se guardados ainda nos nossos corações.
Procurá-los seria um inventário sem documentos, numa viagem 

sem mapa.
Como localizá-los, se não são os mesmos?
Como encontrá-los, se não somos os mesmos?
Não podemos nos conformar com separações absurdas, com 

despedidas que não aconteceram, com desinteresses injustificados.
Cabe espalhar o desejo: apareçam, por favor.
Cabe-nos procurar por eles, mesmo que demore e custe.
Amigos têm que ser para sempre.
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“Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai”. (Provérbios 27.10)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Tiago 3 a 5
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Quando pecamos, podemos transferir nossa culpa para a genética, 
para a neurologia ou para o meio.

Muitas vezes, preferimos seguir pelos trilhos da explicação e 
da justificativa.

Explicamos que o nosso comportamento segue o padrão. “O que 
eu fiz todo mundo faz”, dizemos.

Justificamos que, estando sob forte tensão ou tentação, não 
tivemos outra alternativa diante da pressão.

Tendo pecado, podemos sentir vergonha ou ter nojo, o que apenas 
aprofunda a culpa, mas não tem efeito positivo.

Melhor mesmo é, reconhecendo o pecado (chamado pelo nome 
que tem), pedir perdão. 

É o perdão que nos abre a porta para uma vida transbordante.
Assim, diante do pecado, podemos continuar achando que não 

existe ou corajosamente reconhecê-lo como parte de nossa vida.
Diante do pecado, podemos cinicamente explicá-lo como 

um exercício de liberdade ou corajosamente pedir, realmente 
arrependidos, perdão a Deus por ele.

Diante do pecado, podemos enganosamente pretender que Deus 
não nos “culpe” ou corajosamente aceitar o seu perdão.

Diante do pecado, podemos pesadamente carregar a culpa para 
sempre ou corajosamente descansar, certos que, uma vez apagado, 
nosso pecado é completamente esquecido por Deus, como se fosse 
um objeto lançado nas profundezas imensas do oceano, de onde 
nunca mais pode voltar.

“O pecado é algo que obscurece a alma”. 
(André Gide)

Tendo pecado

“Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; e, segundo a multidão das 
tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões”. (Salmo 51.1)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1Pedro 1 a 2
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“Deus é sobretudo amor, mesmo quando não o compreendemos”. 
(Basilea Schlink)

O equilíbrio
Nunca é fácil chorarmos com os que choram. Não é fácil sempre 

rirmos com os que riem (Romanos 12.15).
É uma grande dificuldade fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Num mesmo dia, podemos visitar um bebê com presentes de 

boas-vindas ao mundo e termos que apoiar alguém cuja vida uma 
doença grave ameaça levar.

Numa tarde chegamos de um cemitério para ir a uma festa à noite.
Não adianta nos iludirmos pensando que a vida é feita apenas 

de risos. Não adianta nos enganarmos achando que os nossos 
familiares ou amigos não conhecerão a corrosão do seu corpo ou 
da sua mente.

Os mortos precisam que os pranteemos.
Os vivos requerem que celebremos juntos suas alegrias.
Não podemos escolher que apenas choraremos. Não podemos 

selecionar apenas festejar.
Para que não fiquemos perturbados, temos que saber que a 

existência humana é intensa e finita. Dura como se nunca fosse 
terminar, mas acaba.

Para que não nos confundamos, não podemos nos perder nos 
extremos porque há uma vida longa e linda entre o seu início e o 
seu fim.

Para que não nos desequilibremos, temos que manter o foco na 
missão da nossa vida que inclui lágrimas e aplausos, mas vai além 
ao encontrar sentido em contribuir para que as pessoas – e tantas 
quantas pudermos alcançar, melhor – sintam e compreendam que 
são amadas por Deus.
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“Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele 
floresce”. (Salmo 103.15)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1Pedro 3 a 4
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Viver não é fácil por causa do nosso corpo, que o tempo faz 
fortalecer e também enfraquece.

Viver não é fácil por causa do nosso temperamento que é a forma 
como convivemos com o meio e com as pessoas. 

Viver não é fácil por causa das perdas que vamos acumulando. 
Quanto mais vivemos, mais pessoas queridas perdemos e mais 
amarguras recolhemos.

Viver não é fácil porque a vida nem sempre é justa.
Precisamos aprender a viver e Deus nos ensina.
Ele nos ensina a aceitar as limitações do corpo, mas também 

a viver de modo a diminuir seu enfraquecimento, com um 
estilo de vida saudável e cuidadoso (prestando atenção nele, 
exercitando-o). Conhecendo nosso corpo, capacitamo-nos para 
prolongar a nossa vida.

Ele nos ensina que a vida tem leis próprias que, uma vez 
quebradas, cobra o seu doloroso preço.

Ele nos ensina que, por sua bondade, pode quebrar essas leis, 
mas, na maioria das vezes, permite que elas funcionem livremente, 
para que a nossa liberdade seja plena.

Precisamos aprender que, se Deus interrompesse as consequências 
dos nossos atos livres a toda hora, nós não seríamos realmente 
livres. Só há liberdade de ações onde há responsabilização por 
essas mesmas ações. Do contrário, seria liberdade pela metade e 
liberdade pela metade não é liberdade.

“Liberdade é o poder que temos sobre nós mesmos”. 
(Hugo Grotius)

Viver se aprende 

“Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de 
ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à 
terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu”. (Eclesiastes 12.6-7)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1Pedro 5
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“Aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar-se é perder a si mesmo”. 
(Soren Kierkegaard)

A força da ansiedade
Devemos cuidar para não nos deixarmos confundir por palavras 

que, ao mesmo tempo, podem esclarecer e perturbar.
Uma delas é “ansiedade”, sentimento que todos temos diante 

da história que carregamos; ansiedade é preocupação, atitude que 
todos experimentamos diante das tarefas a realizar. 

Ficamos angustiados, mas quando entendemos, sentimos paz. 
Ficamos preocupados, mas quando realizamos, fruímos alegria. 

Contudo, quando se torna permanente e nos sufoca, a angústia 
toma os contornos de um transtorno. Quando é excessiva e crônica, 
a preocupação deve ser tratada como uma doença.

Quando nossas preocupações nos ajudam a resolver os 
problemas, precisamos delas. Quando nossos medos nos tornam 
cautelosos, são bem-vindos. Quando temos impulsos e os 
controlamos, estamos saudáveis.

Quando nossas preocupações são excessivas, sem alívio, estamos 
doentes. Quando nossos medos nos paralisam dramaticamente, 
estamos enfermos. Quando ideias e imagens nos invadem sem 
que desejemos e controlemos, nossa mente parou de funcionar 
adequadamente. Nessas condições, precisamos buscar ajuda 
urgente para que a ansiedade não nos domine.

Se admitirmos nossa ansiedade e procurarmos a cura, poderemos 
ter de volta nosso ritmo normal, com angústia e paz, preocupação 
e alegria.
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“A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria”. 
(Provérbios 12.25)

Jornada de Leitura da Bíblia:  2Pedro 1 a 2
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Quando seguimos bem, tendemos a olhar menos para o alto e 
mais para dentro, ao ponto de achar que somos deuses, como se não 
precisássemos de ninguém, não dependêssemos de ninguém, como se 
a nossa força fosse suficientemente inabalável.

Quando alguma dificuldade nos alcança, podemos prosseguir, 
destemidos e depois trôpegos, até pisar no pântano do desespero, como 
se não houvesse saída do labirinto inexpugnável.

Buscamos socorro, quando somos verdadeiramente corajosos, 
socorro que está em Deus, Deus fora de nós, que não habita em 
montes nem em rios ou mares, bem distinto da natureza que criou, 
absolutamente mais poderoso que o ser humano que formou.

Podemos confiar que Ele não permite que sejamos derrotados. 
Em nossas lutas, Ele nos ajuda.

Podemos ter certeza que Ele é o nosso guarda, guarda que 
não dorme, não cochila, não descansa. De sobre nós, seus olhos 
não desgrudam.

Deus é sol que nos aquece, é sombra que nos protege, é braço que 
nos acolhe, é mão que nos levanta.

Quando o sol brilha, no tempo dos projetos bem-sucedidos, 
Ele nos ensina a não confiar demais em nós mesmos ou no poder 
da glória.

Quando a noite cai, na hora da angústia sufocante, Ele se põe ao 
nosso lado e refaz conosco a nossa trajetória.

Podemos esperar que a nossa vida, desde agora e para sempre, 
prosseguirá em paz e segurança.

“Alegria é a firme segurança que Deus está no controle de todos os detalhes da minha 
vida, a tranquila confiança que definitivamente tudo dará certo e a firme escolha em 
louvar a Deus em todas as coisas”. (Kay Warren)

O magnífico Salmo 121

“O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra”. (Salmo 121.2)

Jornada de Leitura da Bíblia:  2Pedro 3
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“A justiça não admite reticências”. 
(Abílio Guerra Junqueiro)

Justiça para todos
Todos cultivamos a ideia que Deus impede que a 

injustiça prevaleça.
A observação da realidade nos frustra. Nem sempre vemos o mal 

sendo castigado e o bem recebendo o devido prêmio.
Quem não tem um amigo que esperou a vida toda por uma 

indenização trabalhista que nunca aconteceu, mesmo com a causa 
ganha em todas as instâncias?

Quem já não se indignou com pessoas que fizeram fama e fortuna 
com dinheiro roubado e nunca foram julgados por isso, passando a 
vida como modelos de honestidade?

Quem já não sofreu com a doença na vida de uma pessoa correta 
em suas práticas, generosa com os outros e atenciosa com os 
cuidados do seu corpo?

Inevitavelmente, perguntamos ou ouvimos: “Quando se fará 
justiça, Senhor?”

Não há respostas simples, mas é fonte de consolo saber que o 
mistério terá um fim. Quando lemos o livro de Apocalipse ficamos 
cheios de esperança.

É certeza de inspiração saber que a injustiça no mundo é 
um atentado contra a sua justiça, mas nem assim Ele deixa de 
ser soberano. 

Apesar das injustiças, somos convidados a crer no cuidado de 
Deus, cuidado que se realiza quando as coisas são justas e também 
quando nos soam injustas.

Precisamos aceitar o desafio de viver de modo que criemos 
oportunidades de mudança nos padrões deste mundo, para que haja 
justiça para todos, como Deus deseja.
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“Por ser justo, o Senhor ama a justiça; os retos lhe contemplarão a face”. (Salmo 11.7)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmos 11, 18, 23
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Na festa de casamento, faltou vinho, como em nossas vidas, 
saúde pode acabar, o dinheiro pode acabar, a paz pode acabar.

Tendo faltado o vinho, Jesus transforma a água de uns potes em 
vinho, para que a festa continue. Não há razão para a desesperança, 
porque Jesus pode trazer de novo o sabor da vida.

É uma tragédia expulsar Jesus das nossas vidas. 
É difícil convidá-lo para festas, especialmente quando o temos 

como sisudo, embora, diferentemente, os evangelhos nos relatem 
muitas festas de que participou. Jesus é alegre e está em nossas 
festas, quando o convidamos.

Convidamos Jesus quando confiamos no que Ele pode fazer, em 
qualquer situação. Sua mãe, Maria, é um exemplo de confiança. Foi 
por isso que ela disse: “Façam o que Ele mandar”.

Convidamos Jesus para participar das nossas vidas quando 
estamos dispostos a fazer o que Ele nos manda. Ele nos chama para 
encher até a borda os potes com a água que Ele vai transformar em 
vinho. Estamos enchendo nossos potes até a borda?

Convidamos Jesus quando entendemos que o que Ele faz está 
além da razão, para ser visto pelos olhos do coração. Foi por isto que 
disse: “tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente 
da festa”.

Podemos escolher fazer sozinhos as nossas festas. Podemos 
escolher convidar Jesus para as nossas festas.

“Não é bom para nós confiarmos em nossos méritos, em nossas virtudes ou em nossa 
retidão, mas somente no livre perdão divino, como nos foi dado pela fé em Jesus 
Cristo”. (John Wycliffe)

A escolha 

“Houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi 
convidado, com os seus discípulos, para o casamento”. (João 2.1-2)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmos 29, 31, 34
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“O único fim, o único objetivo de toda música é o louvor a Deus e à recreação da 
alma”. (Johann Sebastian Bach)

Dia de cantar
Tem que ser hoje.
Encontre um momento, hoje, para cantar.
Encontre um lugar, hoje, para cantar.
Encontre uma canção para cantar.
Não cante apenas porque é bonito. Não cante apenas porque relaxa.
Não cante a canção que aprendeu de tanto ouvir. Cante a canção que 

defina a sua vida, talvez aquela aprendida na infância.
Cante para louvar a Deus.
Cante uma canção nova, mesmo que seja antiga. Cante uma 

canção nova, nova no sentido de profunda, tão profunda que faça 
você chorar de prazer.

Uma canção é nova quando celebra a confiança no Deus que tem 
feito coisas maravilhosas em nosso favor.

Uma canção nova é aquela que nasce de nossa certeza que Deus 
sempre se lembra de pôr a sua bondade em ação.

Uma canção nova é um convite a Deus para que Ele aja.
Quando cantamos louvores a Deus, pomos todo o nosso ser 

(corpo e mente) na presença dele.
Quando louvamos a Deus, nós o colocamos no seu lugar: de 

Senhor das nossas vidas.
O louvor é, portanto, um gesto poderoso.
Louvar é sair de nós mesmos para sermos conduzidos pelo 

Espírito de Deus.
Nosso louvor pode ser feito em grupos, mas também sozinhos.
O louvor pode acontecer nas horas programadas, mas também 

nos momentos inesperados.
Podemos preparar estes momentos. Se hoje não foi possível, 

deseje que amanhã o seja.
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“Todo ser que respira louve o Senhor. Aleluia!” (Salmo 150.6)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmos 46, 56, 49
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Para nos realizar na vida, precisamos de uma dose de realismo.
Realistas, admitimos que, ao mesmo tempo, somos determinados 

e, também, determinamos. Somos determinados pela herança que 
recebemos, pelos convívios que estabelecemos, pelo contexto em 
que estamos. Determinamos a realidade pelas escolhas que fazemos, 
recusando, aceitando ou alterando possibilidades.

À essa dose de realismo, precisamos juntar a excelência do 
idealismo: nossa vida tem uma dimensão eterna. Deus “pôs no 
coração do homem o anseio pela eternidade” (Eclesiastes 3). Nossa 
vida é eterna porque surgiu por um propósito nascido na eternidade. 
Nossa vida é eterna porque vai além desta vida.

Por ser eterna a nossa vida, não nos deixaremos abater pela 
realidade, quando é cruel. Por sermos eternos, valorizaremos a 
eternidade mas não desprezaremos o presente.

Então, olharemos para Jesus, nosso modelo de vida. Ele chorava 
mas festejava. Fruiremos a vida com aqueles a quem amamos. 
Serviremos aqueles a quem podemos levantar. Gemeremos mas 
nos alegraremos. Sofreremos, mas realizaremos. Passaremos pela 
morte, mas nosso túmulo ficará finalmente vazio.

Em tudo, nós nos lembraremos do nosso Criador em todos os 
momentos, nos amargos e nos doces.

“Até a velhice sorri... quando se lhe fala do ideal”. 
(Emanuel Wertheimer)

Realistas, mas idealistas

“Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, e 
cheguem os anos em que você dirá: ‘Não tenho neles prazer’”. (Eclesiastes 12.1)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmos 62, 63, 66
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“Nunca é cedo para uma gentileza, porque nunca se sabe quando poderá ser tarde 
demais”. (Ralph Emerson)

O prazer da gentileza
O mundo em que vivemos pode ser melhor. O sorriso pode embelezá-

lo. A solidariedade pode transformá-lo. O respeito pode melhorá-lo.
A gentileza é um jeito de ser e viver.
Quem é gentil não é amargo, mas doce no olhar, suave no tocar, 

agradável no falar.
A gentileza, não a guerra, pode revolucionar a vida, a nossa e a dos outros.
Gentil não é quem compete, mas quem serve.
A gentileza não exige; oferece, porque não se alimenta da 

reciprocidade.
Gentil é quem se alegra com a alegria estampada no rosto do outro.
A gentileza não espera; antecipa-se, porque é uma forma de 

gratidão pelo que ainda não recebeu.
Gentil é quem trata o outro como gostaria de ser tratado.
A gentileza não é um investimento; por isto, é para quem está de 

bem com a vida, não com quem quer ficar.
Gentil é quem vê o outro como se vê: como filho de Deus.
A gentileza faz do mundo um oásis e faz brotar rosas nos desertos.
Gentil é quem prepara uma xícara de café ou de chá para quem gosta.
A gentileza constrói pontes.
Gentil é quem cede a vez para quem precisa.
A gentileza destrói muros.
Gentil é quem procura oportunidades para tornar melhor o mundo.
Se somos gentis, vivemos num jardim.
Se não somos, podemos começar hoje.
O mundo precisa de pessoas gentis.
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“A sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura; depois, pacífica, gentil, amigável, cheia de 
misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento”. (Tiago 3.17)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmos 77, 91
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Todos temos habilidades, mesmo que pequenas, recursos, 
mesmo que limitados, tempo, mesmo que curto, dinheiro, mesmo 
que pouco.

E o que fazemos com o que temos?
Encontramos uma boa resposta nos exemplos de algumas pessoas 

contemporâneas de Jesus.
Em suas viagens, ele era acompanhado por mulheres.
Algumas eram mulheres pobres. Outras eram de alta posição 

social e usavam seus recursos financeiros para sustentar Jesus e os 
discípulos nas missões que desenvolviam.

Elas eram motivadas pela gratidão. Em sua experiência com 
Jesus, viram suas próprias vidas sendo transformadas e queriam a 
mesma realidade acontecendo nas vidas de outras pessoas.

Para ajudar, não só abriram suas bolsas como correram riscos. 
O marido de uma delas (Joana) tinha um cargo elevado na política 
regional; assim mesmo, a esposa continuou como seguidora e 
apoiadora de Jesus.

Ajudar implica em perder dinheiro e correr riscos.
As atitudes das mulheres que seguiam Jesus nos convidam a 

pensar no destino que damos ao que temos. Temos colocado nosso 
tempo para acompanhar Jesus? Temos oferecido nossos recursos 
financeiros para que a graça de Jesus alcance mais pessoas? Temos 
empregado nossos conhecimentos e habilidades em serviços 
voluntários?

Se temos retido e acumulado, podemos passar a compartilhar o 
que temos.

“Onde abrigar o mundo, a não ser no coração”. 
(Lindolf Bell)

A memória de quem compartilha

“Feliz aquele que se compadece e empresta; não será jamais abalado; será tido em 
memória eterna”. (Salmo 112.5-6)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmos 121, 131
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“Ninguém pode achar que falhou em sua missão neste mundo, se aliviou o fardo de 
outra pessoa”. (Charles Dickens)

Mais leves e mais rápidos
O que você leva na mochila?
Jesus instruiu seus discípulos a levarem em suas viagens 

missionárias apenas o que lhes fosse absolutamente indispensável.
Podemos aplicar o mesmo princípio a todas as áreas de nossas 

vidas, mesmo porque estamos sempre em missão.
O que temos levado na bagagem, mas que não deveria estar ali?
Para uma vida boa, bem vivida, devemos carregar apenas o que 

precisamos, sem excesso de bagagem.
O que há na nossa mala ou mochila?
Pode ser que carreguemos rancores contra os que não nos 

ajudaram, embora pudessem. Pode ser que guardemos mágoas dos 
que nos feriram, embora lhes tenhamos estendido a mão.

Pode ser que conservemos invejas dos que foram mais além, 
achando injustos os seus sucessos.

Pode ser que cultivemos hábitos que nos destroem, mas assim 
mesmo não os abandonamos.

Pode ser que protejamos medos que nos cerceiam de voar.
Pode ser que estejamos sempre olhando para trás, quando, na 

verdade, a nossa vida se desenrola agora, para a frente e para o futuro. 
Pode ser que mantenhamos culpas por pecados que não 

confessamos ou culpas que Deus já nos perdoou.
Se temos levado o que não devemos, temos caminhado devagar demais.
Se a mochila está pesada, é hora de esvaziá-la. Se o pecado nos 

domina, é hora de o confessar. Então, caminharemos mais leves e 
mais rápidos.
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“Livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos 
com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e 
Consumador da fé, Jesus”. (Hebreus 12.1-2a)

Jornada de Leitura da Bíblia:  Salmo 143
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Sobretudo através de Jesus Cristo, Deus Pai publicou seu amor 
para conosco, abriu os braços e desejou que o homem desejasse 
fazer com Ele um pacto para que a vida transbordasse.

Desde então milhões de pessoas têm assinado o pacto do 
Evangelho, tendo suas vidas mudadas, quase sempre com oposição, 
rejeição e perseguição.

Graças a homens e mulheres de fé, coragem e visão, muitas 
pessoas têm crido no Evangelho, umas são firmes, outras fraquejam; 
umas são profundas, outras são superficiais; umas influenciam, 
outras titubeiam.

Tendo ouvido e crido, precisamos lutar, como se empenharam 
os apóstolos e as pessoas simples do passado, pela preservação e 
disseminação desta fé.

Precisamos lutar por nossa fé para que seja cada vez mais firme. 
Firmeza que vem com oração, com o coração onde aprendemos 
a confiar.

Devemos lutar por nossa fé para que seja cada vez mais profunda. 
Profundidade vem com o estudo da Bíblia, por cujas páginas 
alcançamos a mente de Deus.

Podemos lutar por nossa fé para que seja cada vez mais 
influenciadora. Influência acontece quando nossas palavras misturadas 
aos nossos atos são recebidas como exemplos que inspiram.

É nossa missão lutar para que a nossa fé alcance outras pessoas, 
a começar por nossa casa para chegar onde for possível.

“Ouvir sobre como Deus está agindo em outros lugares encoraja e inspira nossa 
fé para o que Deus quer fazer em nosso próprio canto do mundo”. (Matt Brown)

Lutemos por nossa fé

“Senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que 
uma vez por todas foi entregue aos santos”. (Judas 1.3b)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Judas 1
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“Falar é uma necessidade, escutar é uma arte”. 
(Johann Wolfgang von Goethe)

Aprender a ouvir
Precisamos ouvir.
Precisamos ouvir muito.
Ouvir se faz com os ouvidos e, também, com os olhos. Ler também 

é uma forma de ouvir.
Só devíamos falar depois de ouvir. Só devíamos compartilhar as 

nossas experiências depois de escutar as histórias dos outros. Só 
devíamos ensinar depois de aprender.

Talvez sejamos hábeis em ouvir. 
Se não somos, precisamos aprender.
Sabemos que há hora de falar, como também há tempo de calar.
Há momentos em que nos pedem para falar.
Há momentos em que precisamos ouvir. Sempre nos encontramos 

com alguém com quem podemos aprender, sejam com suas 
experiências ou com seus estudos.

Quando um verdadeiro sábio fala, não há arrogância nos seus 
lábios. Não é esquecido.

Quando um afoito se precipita, ele pensa que sua palavra é a 
última. Não é ouvido.

É impressionante o número de sábios calados.
É impressionante o número de néscios falantes.
Devemos ser como Maria, irmã de Lázaro, amigo de Jesus.
Ela e sua irmã Marta receberam a visita de Jesus Cristo. Marta, talvez 

para impressionar, correu para todos os lados fazendo e falando, sem 
prestar atenção ao que Jesus dizia. Maria, que sabia ouvir, simplesmente 
se assentou à frente do Mestre para sorver tudo o Ele tinha para lhes 
dizer. Jesus mesmo disse que ela tomou a decisão certa.

17

“Mas o Senhor respondeu: ‘Marta! Marta! Você anda inquieta e se preocupa com muitas 
coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte’”. (Lucas 10.41-42a)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1João 1
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Uma mulher encurvada procurou Jesus (Lucas 13.10-17).
Todos nós conhecemos alguém encurvado, fisicamente ou 

emocionalmente. Alguns estão nessa condição há muito tempo, 
como aquela mulher que se encontrou com Jesus. Outros são recém-
chegados à dor, mas acham que terão a presença do sofrimento para 
sempre em seu corpo.

Talvez nós mesmos sejamos ou estejamos encurvados.
A mulher que procurou Jesus estava fisicamente encurvada, 

padecendo de severa escoliose. Talvez estivesse também 
emocionalmente encurvada.

Ainda hoje são muitas as pessoas encurvadas emocionalmente.
Há pessoas encurvadas desde a infância ou adolescência quando 

ouviram palavras que garantiam seu fracasso, e elas acreditaram 
tristemente nessas mentiras pelo resto da vida.

Há pessoas encurvadas por causa de uma tragédia pessoal ou 
familiar que lhes tirou a alegria de viver.

Há pessoas de quem a depressão se tornou companheira constante, 
dia e noite.

A boa notícia é que ninguém precisa continuar encurvado.
A vitória daquela mulher dos tempos bíblicos nos mostra que 

Jesus pode nos endireitar, seja fisicamente, seja emocionalmente. 
Ninguém precisa aceitar vidas que lhe impõem. Jesus veio para 

que tenhamos vidas plenas, do jeito que Ele disse que é plenamente 
possível.

“A busca de Deus é a busca da alegria. O encontro com Deus é a própria alegria”. 
(Agostinho de Hipona)

Desencurve-se

“Jesus disse: ‘Até agora vocês não pediram nada em meu nome; peçam e receberão, para 
que a alegria de vocês seja completa’”. (João 16.24)

Jornada de Leitura da Bíblia:   1João 2 a 3
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“Raros são aqueles que decidem após madura reflexão; os outros andam ao sabor 
das ondas e, longe de se conduzirem, deixam-se levar”. (Sêneca)

O dom do discernimento
Todos os dias nos empenhamos em separar o certo do errado.
Nossa tarefa não é fácil porque os fatos são cercados por uma 

membrana de falsidade, difícil de ser notada e então desmascarada.
Se interpretar o passado, sobre o qual há documentos 

comprovadamente autênticos, não é fácil, tantas são as teorias, 
compreender o presente exige de nós uma vigilância atenta e 
constante, tantas são as mentiras.

Como temos que tomar decisões hoje, não amanhã, a tarefa se 
agiganta diante de nós, sem que tenhamos a opção, própria da 
ficção científica, de dormirmos e acordarmos quando o amanhã 
tiver nascido.

É agora, não depois, que precisamos exercer o cuidado da 
desconfiança. É agora que temos que resistir ao ritmo em que todos 
cantam hinos que não devemos entoar. É agora que temos que saber 
de onde veio o que nos chega e duvidar se é digno de crédito ou 
se não é uma mentira, mesmo que reforce nossas crenças. Os fins 
nunca devem justificar os meios.

É hoje que precisamos do dom de discernir o certo do errado, o 
falso do verdadeiro, o bom do ruim. Com humildade, reconheçamos 
que podemos ser manipulados e peçamos a Deus sabedoria para 
não sermos enganados. Nele podemos confiar.

Não precisamos seguir a maioria nem precisamos ficar com a 
minoria. Nossa meta é nos mantermos honestos e verdadeiros.

19

“Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma”. (Provérbios 24.3)

Jornada de Leitura da Bíblia:  1João 4
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Há aqueles dias em que nada parece valer a pena.
Em alguns, a depressão se planta, com suas longas mãos, quase 

que inescapáveis.
Foi assim com Pedro de Betsaida, inexpressiva cidade da periferia 

do Império Romano.
Durante vários meses, ele se tornara um seguidor do nazareno 

Jesus. Ele era como as marés. Num dia, chamava Jesus de “Enviado 
de Deus”. No outro, gritava que não o conhecia.

Quando o nazareno morreu, Pedro acabou envolvido numa teia 
de lembranças amargas. O próximo passo foi se afundar no mar da 
depressão. A sua alegria desaparecera por inteiro ao ver o projeto do 
seu Mestre fracassar. Pelo menos era o que ele pensava. Restava-lhe 
agora pescar de novo no lago Kineret.

Numa manhã, o ressuscitado Jesus preparou a primeira refeição 
à beira do lago para os amigos e depois convocou um deles, o 
cabisbaixo Pedro, para uma conversa.

Jesus fez novamente vibrar o coração do pescador de Betsaida:
— Tenho algo para você fazer o resto de sua vida: quero que você 

pastoreie pessoas.
Assim como negara três vezes Jesus, três vezes ouviu o 

mesmo convite.
Quando se rendeu e aceitou a tarefa, um brilho iluminou o seu rosto, 

como nos tempos em que fizera jus ao apelido de “filho do relâmpago”.
E a partir daí continuou totalmente fiel a Jesus e permaneceu um 

líder espiritual corajosamente ousado.

“Os anos enrugam a pele, mas renunciar ao entusiasmo faz enrugar a alma”. 
(Albert Schweitzer)

Rostos de novo iluminados

“Por isso, irmãos, procurem, com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a 
eleição de vocês; porque, fazendo assim, vocês jamais tropeçarão”. (2Pedro 1.10)

Jornada de Leitura da Bíblia:   1João 5

20



NOV

“Eu estou preparado para o pior, mas espero o melhor”. 
(Benjamin Disraeli)

Esperança que não nos decepciona
O poder da esperança ilumina-nos para enxergar o invisível, uma 

vez que não precisamos de esperança para ver o que já estamos vendo.
A esperança apresentada na Bíblia não se assemelha ao 

otimismo popular, segundo o qual sempre “dias melhores virão”. 
A esperança que vem de Deus é aquela que nos mantém em pé 
quando caminhamos na fé, fé que nos permite antecipar o bem 
que virá, fé que nos mantêm firmes mesmo quando a saúde o 
dinheiro escasseiam.

A esperança espiritual revela possibilidades nunca sonhadas, 
capacita-nos a entrar no santuário interior cheios de admiração e alegria 
por causa das promessas. A esperança espiritual é encarnada e viva.

A esperança espiritual vem da misericórdia, da graça e do dom da 
vida por parte do Pai, não de uma conquista humana.

A esperança espiritual não significa deixar de ver a realidade. Na 
verdade, a esperança bíblica é realista e olha as dificuldades com 
honestidade. Ela se fundamenta nas promessas de Deus, mesmo 
que contradigam a experiência do presente. Na Bíblia, esperar é 
esperar contra a esperança (Romanos 4.18).

É por isso que vivemos uma tensão até o cumprimento da 
promessa (Romanos 8.18-25). Nesse tempo, caminhamos pela fé, 
que confia na graça de Deus, não pela vista (2Coríntios 5.7), que 
pode iludir.
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“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande 
misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus 
Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída”. (1Pedro 1.3-4a)

Jornada de Leitura da Bíblia:   2João 1
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A felicidade é um sentimento e uma atitude.
Convivemos com pessoas que têm tudo para serem felizes e não 

são. Nada lhes falta. Nem dinheiro, nem saúde, nem amigos.
Conhecemos pessoas que teriam tudo para a infelicidade e são 

felizes. Algumas delas não têm dinheiro, nem saúde.
O sentimento da felicidade ou da infelicidade depende do sentido 

que a vida tem para nós. Neste sentido, a vida tem o significado que 
nós lhe damos.

É a nossa atitude diante dos fatos que nos faz cantar ou chorar.
Preso injustamente, o sentimento de uma pessoa diante daquele 

fato absurdo pode levá-lo a atitude de cantar, por ser a mais perfeita 
tradução do que lhe vai na alma, embora os pés e as mãos estejam 
amarrados (Atos 16.25).

Mesmo açoitada, apedrejada, naufragada, passando fome, sede 
e frio, uma pessoa pode decidir que não se deixará abater por estar 
fazendo a coisa certa (2Coríntios 11.24-27).

Há um sentido absoluto para a nossa existência localizada além 
do acaso. Se nos lembrarmos disso ao nos levantar pela manhã, 
sairemos de casa para caminhar mesmo que o joelho doa, teremos 
prazer em servir mesmo que não agradeçam, enviaremos mensagens 
na garrafa do futuro.

Se nos movemos segundo um claro sentido para vida, nossos 
sentimentos nos educam para atitudes que gerem alegria.

“A simplicidade me faz feliz”. 
(Alicia Keys)

Sentimento e atitude

“Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação”. 
(Filipenses 4.11b)

Jornada de Leitura da Bíblia:   3João 1
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“A Segunda Vinda de Cristo é o único raio de esperança que brilha como um feixe 
cada vez mais luminoso em um mundo que escurece”. (Billy Graham)

Ele voltará
Entre as crenças evangélicas mais essenciais está a de que Jesus 

Cristo voltará à Terra.
Ele mesmo disse que voltaria (João 14.3).
Todos os autores apostólicos, no Novo Testamento, nutrem-nos a 

mesma esperança que não teme (2Pedro 3.13).
Quem crê que Jesus voltará deseja saber quando, mas isto nos 

é vedado saber. Quando esteve na Terra, este conhecimento foi 
vedado a Ele também (Mateus 24.36).

Como não sabemos, especulamos, mas devemos ter sempre 
a humildade que nossa teologia sobre o tempo de sua volta é 
especulativa.

Nos demais aspectos desta volta, a teologia é claramente afirmada 
no Novo Testamento.

Ele virá para todos e todos saberão que veio (Mateus 24.30).
Ele virá para levar para a casa do Pai Eterno, de onde veio 

e virá, todos os que fizeram um pacto de fé com Ele. Os 
vivos serão transformados. Os mortos ganharão novos corpos 
(1Coríntios 15.51-52).

Ele virá para completar a obra que começou quando esteve na 
terra e estabelecer de modo completo e visível o seu Reino sobre a 
Terra (1Coríntios 15.24).

Ele virá e será aclamado como Senhor de todo o universo. Diante 
dele se ajoelharão todos os seres humanos, até os que não creram 
(Filipenses 2.9-11). 
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“Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o 
traspassaram”. (Apocalipse 1.7a)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Apocalipse 1 a 3
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É evidente que não devemos nos considerar como sábios. 
Sabemos que o orgulho é traidor.

Parece contraditório, mas devemos viver como sábios. Esta é 
uma meta magnífica para a vida.

Ser sábio é viver de um modo feliz diante de nossas características 
individuais que não podemos mudar e diante das situações que não 
podemos alterar.

O primeiro degrau da sabedoria é, obviamente, a humildade. Só 
quem sabe que não é sábio busca ser sábio. Sabedoria não é coisa 
apenas da mente, mas, sobretudo, do coração.

O segundo degrau da sabedoria é a atenção, que nos leva a 
ouvir quem sabe e a ler o que nos faz subir. E aí precisamos nos 
perguntar qual foi a última vez que nos assentamos ao lado de 
uma pessoa experiente e nos deixamos conduzir por sua lucidez e 
por suas histórias.

O terceiro degrau da sabedoria é – por estranho que possa parecer 
– o ócio. Há sabedoria em não fazer nada ou só fazer depois de 
observar, calar, ponderar. A pressa nos faz tropeçar ou nos precipitar.

Só quando paramos para olhar, vemos a beleza das coisas e das 
pessoas. Só quando meditamos, sabemos quem é Deus. Só olhando 
quem Deus é, sabemos quem nós somos. Não por outra razão, a 
Bíblia insiste que o temor do Senhor Deus é o princípio da sabedoria 
que vem para quem leva Deus a sério.

“A sabedoria suprema é ter sonhos bastante grandes para não se perderem de vista 
enquanto os perseguimos”. (William Faulkner)

Em busca da sabedoria

“Se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento; então você 
entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus”. (Provérbios 2.2 e 5)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Apocalipse 4 a 6
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“Algumas virtudes só surgem em meio à aflição e outras somente na prosperidade”. 
(Joseph Addison)

Para todos
Todos podemos passar por momentos difíceis, que podem vir 

em diferentes situações: num acidente, numa depressão, num 
desemprego, numa violência, numa queda, numa traição.

As dificuldades podem alcançar a todos: os que creem e os que 
não creem, os fortes e os fracos, os de muito e os de poucas letras, 
os que oram e os que não oram, os que se cuidam e os relapsos.

Quando as dificuldades chegam, precisamos de coragem. Se 
vieram porque falhamos, devemos aprender para não errar de novo. 
Se vieram porque outros falharam ou por razões que desconhecemos, 
precisamos de atitudes construtivas, não de lamúrias.

Quando passamos por dificuldades, todos podemos olhar para 
Jesus (aquele que nos lembrou que passaríamos por aflições) e vê-
lo ao nosso lado. Sua promessa de presença constante conosco nos 
enche de esperança para prosseguir, nos problemas.

Então, podemos olhar para as dificuldades, imaginá-las superadas 
e seguir em frente, com ou sem dor. A chegada de uma dificuldade, 
mesmo que nos pareça estranha, é uma oportunidade aberta para 
sermos pastoreados por Deus. A partida da dificuldade é uma prova 
do amor de Deus conosco – e disto não temos dúvidas.

Vitoriosos, pela graça de Deus, podemos sentir nossa alegria, 
agora de volta.
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“Jesus respondeu: ‘Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês 
passam por aflições; mas tenham coragem: eu venci o mundo’”. (João 16.33)
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Não há dúvida de que devemos viver de modo digno do amor 
de Deus.

Inaceitável é achar que precisemos viver de modo que nos 
tornemos dignos do amor de Deus.

Pensar que devemos agir de modo a ser recompensados com o 
amor de Deus é a proposta do legalismo. E o legalismo é um peso 
que não conseguimos suportar sem sofrer, uma farsa, porque somos 
incapazes de fazer sempre o que é certo, e uma mentira, porque 
Deus não age como se humano fosse.

O amor de Deus não é como o nosso, que precisa ser 
alimentado com respostas. Ele nos amou primeiro, quando éramos 
completamente indignos. Deus nos ama não por nossa bondade, 
mas por causa da bondade dele.

Embora arraigada, a ideia de que devemos fazer algo para 
merecer a graça de Deus (em forma de salvação ou de bênção) 
é a mais completa negação da graça que Jesus veio anunciar, 
apresentar e disponibilizar.  

Diante do nosso pecado, Deus entra em ação, oferecendo-nos 
perdão completo.

Ele não oferece perdão a quem merece, mas a quem precisa.
Ele não envia recursos a quem merece, mas a quem carece.
Ele não abre a porta do céu a quem merece, mas a quem deseja.
Ele não distribui bondades a quem merece, mas a quem almeja.
Como graça não se impõe, Deus nos estende sua mão e espera 

que estendamos as nossas para recebermos o que precisamos e Ele 
quer nos dar.

“A fé é simplesmente a sua resposta à mensagem do amor e da graça de Deus”. 
(Shane Callahan)

A graça é para quem quer

“Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em 
sua casa e cearei com ele, e ele, comigo”. (Apocalipse 3.20)
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“Haja Paz na Terra, a começar em mim. 
Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus.
Juntos, pois, caminhemos, na paz que vem dos Céus”.
(Jill Jackson-Miller)

Um hino pela paz
Sairemos de uma experiência dolorosa para uma vida valorosa se 

ficar claro para nós o propósito de nossa vida.
Foi o que aconteceu com Evelyn Merchant que, aos três anos de 

idade, perdeu sua mãe e depois um irmão.
Tendo realizado o sonho de se tornar atriz em Hollywood, sua 

carreira foi impulsionada quando se casou com um cineasta e ficou 
conhecida como Jill Jackson. Mas em quatro anos o casamento 
acabou e ela mergulhou numa depressão profunda, que a levou a 
desistir de viver.

Refletindo sobe o episódio, ela escreveu:
— Quando tentei o suicídio e não consegui, conheci pela primeira 

vez o amor incondicional, que é Deus. Deus é amor incondicional. 
Você é totalmente amado, totalmente aceito, exatamente do jeito 
que é. Naquele momento em que não me foi permitido morrer e 
algo me aconteceu que é difícil de explicar, tive um momento eterno 
de verdade, em que soube que sou amada e que estava aqui para 
um propósito. Algum tempo depois ela se casou com o compositor 
Seymour Miller, adotando o nome de Jill Jackson-Miller (1913-
1995). Os dois deram ao mundo a música “Haja paz na terra”, que 
embalou os sonhos da juventude e de pessoas de toda a Terra.

A vida não tem que acabar porque uma tragédia – ou uma 
série delas – nos abate.  O amor de Deus para conosco é 
incondicionalmente maior. 

27

“É em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz”. (Tiago 3.18)
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 Quando sobre a mesa pela manhã
há café, leite, cereal, figo e romã,
oro para mostrar que grato sou.

 Quando meu destino é bem perto
e não me vejo em nenhum deserto,
oro para mostrar que grato sou,

 No entanto, quando faltam água e pão
faço coro com o meu irmão
para destacar apenas a minha dor.

 Tenho muita memória para a tristeza
e pouca lembrança para a pura beleza
posta sobre minha vida pelo Senhor.

 Não nego: insatisfeito, me cerco da certeza
Que devo lamentar sem nenhuma sutileza,
Mas digo: o que quero é ser um agradecedor.

 Sei que preciso me olhar todo dia no espelho
E todo dia ser confrontado pelo Evangelho
Para saber que dar, não receber, é melhor.

 Sei que devo pedir ao Pai constantemente 
Que toda hora com paciência me alimente
E me ensine a tomar seu pão como prova de amor.

 Para ser curado, preciso do sangue de Jesus a infusão 
Que transforme cada dia meu pétreo coração
E me inspire a cantar sempre belos hinos de louvor.

“O homem, em geral, é surdo quando lhe pedem alguma coisa: é eloquente, quando 
ele próprio a pede; é mudo quando deve agradecer”. (Paolo Mantegazza)

Para cantar

“Bendiga, minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nem um só de seus benefícios”. 
(Salmo 103.2)
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“A arte do descanso é uma parte da arte de trabalhar”. 
(John Steinbeck)

Bate o cansaço
Estar cansado é uma condição a todas as pessoas. Essa condição 

pode ser temporária ou permanente.
O cansaço pode ser definido como escassez de energia para a vida. 

Uma pessoa cansada tem uma carga de energia insuficiente para as 
demandas da sua vida. Imagine a sua casa; às vezes, o disjuntor não 
desarma? Em geral, o disjuntor desarma quando a energia gasta na 
casa está acima da energia destinada para aquela casa.

O cansaço pode ser físico, emocional e espiritual ou físico, 
emocional e espiritual ao mesmo tempo.

O cansaço é o sintoma; há algo mais profundo. Se é físico, 
demanda uma disposição. Se é emocional, demanda uma atitude. 
Se é espiritual, demanda uma escolha.

Você está fisicamente cansado? Descanse. Tem alguém 
fisicamente cansado em sua família? Ajude-o.

A promessa de Deus é animadora:

“Fortaleçam as mãos frouxas
e firmem os joelhos vacilantes.
Digam aos desalentados de coração:
‘Sejam fortes, não tenham medo’”.
(Isaías 35.3-4)

Jesus tornou visível para todos essa verdade e deixou o convite 
que chega aos nossos ouvidos até hoje:

“Venham a mim, todos vocês
que estão cansados e sobrecarregados,
e eu os aliviarei”.
(Mateus 11.28)

29

“Deus fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor”. 
(Isaías 40.29) 
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O amor faz com que não nos sintamos desamparados, embora 
por todos abandonados.

O amor nos faz estender a mão a quem nos feriu e muito 
possivelmente vai nos magoar de novo.

O amor nos faz gerar um bebê, que não sabemos como será e o 
que fará, ou gestar no coração uma criança, que não sabemos de 
onde veio e nem para onde irá.

O amor nos faz parar o automóvel para socorrer um animal na rodovia.
O amor nos faz perdoar e nos torna perdoados.
O amor impede que nos importemos com o desagradável cheiro 

de feridas que nossas mãos curam.
O amor nos impulsiona a receber em casa os amigos, que um dia 

nos acolheram, e os desconhecidos, que nunca nos deram nada.
O amor nos faz ouvir vozes cheias de ternura, mas também escutar 

pessoas que desabafam e choram com dores que se tornam nossas.
O amor nos faz agradecer por gestos capazes de fazer do deserto 

um oceano, bem como por um bilhete em ternas letras cor-de-rosa 
chegado do outro lado do mar.

Lemos que fomos criados à imagem de Deus e nos perguntamos que 
semelhança é esta e podemos encerrar a pesquisa: é o amor. Quando 
amamos, somos o rosto de Deus. Deus é amor, esta é a sua essência.

O amor de Deus fez com que, 
“para se tornar o Salvador,
a vida não negou”. 
Então:

“Louvemos tão grande amor! 
Que maravilha de amor, 
que nos trouxe para Deus”.

“Que grande amor, excelso amor, / que Cristo nos mostrou!” 
(James McGranahan)

A vida, em sua essência

“Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de 
Deus; e, de fato, somos filhos de Deus”. (1João 3.1a)
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7 de dezembro
Está próximo o reino (1João 3.1a)

Encontro:
De que forma você já foi socorrido por alguém, num momento de 
necessidade? 

Exaltação:
Leiam o Salmo 121. Agradeça o socorro do Senhor, sempre presente 
em nossos momentos de dificuldades. 

Perguntas : 1 Quais as características da mensagem de Jesus?

2 Qual a diferença entre a mensagem antiga e a mensagem de Jesus? 

3 Quando é que o reino de Deus se torna visível?

Evangelismo:
Revise o cartão de relacionamentos. Divida as duplas de oração, para 
quem compartilhem os pedidos e orem uns pelos outros. 

14 de dezembro
Abertos para o balanço (Eclesiastes 9.10)

Encontro:
Considerando seu esforço de modo geral, durante o ano que passou, 
de 0 a 10 que nota daria a si mesmo?

Exaltação:
Leiam o Salmo 125. Pergunte de que modo cada um se sente alvo da 
bondade de Deus. Orem agradecendo. 

Perguntas : 

Para ajudar no balanço que fazemos no final do ano, seguem algumas 
PERGUNTAS: a que podemos responder e discutir formas de melho-
rar. Lidere a discussão, acrescente os versos indicados no texto para 
cada tópico:

1 “Mostrei-me mais confiante em Deus”?

2 “Gastei melhor o meu tempo”?

3 “Tornei-me mais tolerante para com os outros”?

4 “Fiquei mais generoso”?

Evangelismo:
Lembre o grupo da importância de convidar amigos para o PG. 
Aproveite o mês festivo para promover encontros que possam atrair 
os amigos. 
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21 de dezembro
Depois que anjo vai embora (Lucas 1.38)

Encontro: O que você mais aprecia na sua família?

Exaltação:
Leiam o Salmo 128 e pergunte quais motivos sua família têm para 
agradecer a Deus? 

Perguntas : 1
Quais posturas Maria adotou, depois de saber que seria a mãe do 
Salvador?

2 Que lições aprendemos com o anjo?

3 Que lições aprendemos com Maria?

4 Podemos ser anjos? De que modo?

Evangelismo:
Orem por novos desafios para o grupo. Estabeleça um alvo para o 
tempo da multiplicação do seu PG. 

28 de dezembro
Uma alegria de cada vez (Neemias 8.10b)

Encontro: O que você mais aprecia no Natal?

Exaltação:
Leiam o Salmo 1 e pergunte quais as diferenças do caminho dos 
justos e do caminho dos ímpios. Orem agradecendo a Deus por nos 
conduzir no caminho dos justos. 

Perguntas : 1 De que modo você encara as mudanças em sua vida?

2
O que precisamos fazer além de desejar as mudanças necessárias para 
viver melhor?

3 Quando caímos ou tropeçamos qual deve ser a nossa postura?

4 Que mensagem temos em Neemias 8.10b?

Evangelismo:
Orem pelo novo ano que se aproxima. Peçam a Deus que o PG cresça 
com novas pessoas recebendo Jesus como Salvador.
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“Finalmente saberemos porque o sofrimento gera poesia. Saberemos porque a 
morte gera vida. Saberemos porque a dúvida gera confiança. Saberemos porque 
o ódio gera amor. Saberemos porque o Verbo se fez carne”. (Maurício Avolleta Jr.)

O novo tempo
Desde muito cedo, somos ensinados a acreditar que precisamos 

viver intensamente esta vida, porque é a única que temos.
No entanto, pensar a vida que vivemos como tão curta é fazer 

pouco dela, é encapsular a eternidade, é apequenar a alma, é ignorar 
a totalidade, é desprezar a missão de Jesus como a conhecemos.

Sem a ideia de uma vida eterna, o Natal não é projeto mas apenas 
fato, a cruz não é oferta mas apenas objeto, o túmulo vazio não é 
registro mas apenas ilusão, a promessa da volta de Cristo não é 
esperança mas péssima e vaga fantasia que escrevemos.

Quando irrompe no nosso coração, a graça, contudo, acende 
dentro da sala da nossa existência a chama da expectativa por um 
tempo em que o imperfeito cessará, toda a amizade verdadeira será, 
a lágrima – exceto a que celebra – desaparecerá, a palavra saudade 
não mais existirá, porque a comunhão e o significado de todas as 
coisas experimentaremos.

Quando Jesus Cristo voltar – e só pela poesia este grande momento 
concebemos – a história entrará num novo e definitivo ciclo, em 
que o amor não será apenas desejo mas realidade, a paz não será um 
oásis mas todo o horizonte, a felicidade não será apenas sonho mas 
festiva manhã que não conhece tristeza, numa vida completamente 
diferente e totalmente melhor do que hoje vemos.
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“A graça nos faz viver aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do 
nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo”. (Tito 2.13)
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As armas brilham para entrar em guerra permanente na história 
do mundo, porque residente no nosso coração.

Você pode decidir guardar suas armas, detestar suas armas, 
destruir suas armas, delas abrir mão.

Guerra é essencialmente divisão.
A guerra nasce da polarização.
A guerra é onisciente, presente até na argumentação.
A paz é como um traço de união.
Paz é respeito à diferente opinião.
Paz é ouvir o outro com atenção.
Viver na guerra ou promover a paz espera uma decisão.
Para terminar, um conflito precisa de pacificação.
Diante da gritaria que ensurdece, pacifique com a serenidade.
Diante das ideologias entrincheiradas para a matança, pacifique 

com a bondade.
Diante das certezas que se querem impor, pacifique com a liberdade.
Diante das mentiras espalhadas, pacifique com a verdade.
Diante da força do poder que domina e avilta, pacifique com 

a humildade.
Diante da violência que se reproduz, pacifique com a cordialidade.
Se o ódio se tornou o seu próprio discurso, não permita que ele 

entre em ação.
Se a raiva arma seus braços, reflita sobre a sua reação.
Se o seu desejo é se juntar à caravana dos que brigam, prefira 

outra missão.
Resista a armar a guerra.
Escolha amar a terra.
Pacifique. Pacifique-se.

“Se colocares numa parte da balança as vantagens e na outra as desvantagens, perceberás 
que uma paz injusta é muito melhor do que uma guerra justa”. (Erasmo de Rotterdam)

Pacifique

“Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus”. (Mateus 5.9)
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“O mundo inteiro vibra de esperança // Na noite em que recebe o Salvador. 
Todos, cantemos, em plena confiança: // Natal! Natal! Nasceu o Redentor!” 
(Placide Cappeau)

Uma história antiga de sucesso 
Um acidente mudou para sempre a vida de Placide Cappeau 

(1808-1877), da pequenina cidade francesa de Roquemaure. Aos 
oitos anos de idade, ele e um amigo brincavam irresponsavelmente 
com uma arma de fogo, quando o revólver disparou sobre a sua 
mão direita, que teve de ser amputada.

Para ajudá-lo, os pais do seu colega lhe deram uma bolsa de 
estudos, que lhe permitiu estudar em bons colégios até se formar 
em literatura e em direito.

Mais tarde, recebeu a tarefa de preparar um hino que pudesse ser 
cantado nas igrejas cristãs para celebrar o Natal. Em 3 de dezembro 
de 1847, enquanto fazia uma viagem numa carruagem puxada por 
cavalos, escreveu uma letra que, musicada por Adolphe Charles 
Adam, agradou o povo, mas desagradou às autoridades religiosas e 
acabou esquecida.

A história mudou quando, em 1855, John Sullivan Dwight 
traduziu a letra para o inglês, motivado por ver na música um libelo 
contra a escravidão. A partir daí, conhecida como “Meia-noite, 
cristãos” ou “Santa Noite” (“O Holy Night”), a canção se tornou 
uma das mais executadas no Natal no mundo inteiro.

A trajetória deste hino nos mostra que a vida não acaba quando 
um acidente nos devasta. Mesmo com uma limitação, Placide 
Cappeau fez bem feito o seu trabalho. Quando fazemos bem feito, 
o sucesso vem, ainda que demore.
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“O anjo, porém, lhes disse: ‘Não tenham medo! Estou aqui para lhes trazer boa-nova de 
grande alegria, que será para todo o povo’”. (Lucas 2.10)
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Três pilares nos sustentam: fé, esperança e amor.
A fé é como o tecido de que fomos feitos, como a roupa que 

vestimos, como o músculo que nos movimenta, como o ar que 
respiramos, como o livro que vamos escrever, como o rio em que 
nadamos, como a ponte que vamos construir. A fé é a resposta que 
demos e continuamos a dar ao convite da graça de Deus ao crermos. 
Na eternidade não precisaremos crer, apenas ver.

A esperança é como o trampolim a partir do qual damos saltos 
para a profundidade, como a vara que nos permite subir mais alto 
ou como as asas que nos levam para onde a imaginação nos conduz. 
É o oásis que vemos no deserto. É a luz que nos anima a vencer o 
túnel. Quando tivermos encerrado a travessia do grande mar, ela 
não será mais necessária, porque tudo o que esperávamos estará 
acontecendo. A eternidade é a coroa da esperança realizada.

O amor é a história que nos formou a partir do desejo. O amor é a 
aula de filosofia que nos diz que não chegamos por acaso à vida. O 
amor nos faz crer. O amor nos leva a esperar. O amor nos inspira a 
criar. Quando amamos vivemos do único modo bom que devemos. 
Quando a eternidade nos abraçar, ainda seremos amados e mais 
ainda amaremos, perfeitamente.

“Amar abundantemente é viver abundantemente e amar para sempre é viver para 
sempre”. (Henry Drummond)

Os três pilares

“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior deles é o 
amor”. (1Coríntios 13.13)
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“A vida é muito curta, o mundo é muito grande e o amor de Deus é grande demais 
para vivermos mediocremente”. (Christine Caine)

O necessário Salmo 139
Quando nos relacionamos uns com os outros, ninguém conhece 

nossas reais intenções. Deus conhece. 
Quando nos propomos a realizar, não dominamos todas as nossas 

motivações. Deus domina.
Quando começamos uma jornada, não estamos seguros como 

vamos terminar. Deus está.
Quando nos lançamos numa empreitada, não temos certeza se 

vamos fracassar ou triunfar. Deus tem.
Quando um desejo nos domina, não controlamos todas as 

consequências a colher. Deus controla.
Quando tomamos uma decisão, não compreendemos plenamente 

se é o certo a fazer. Deus compreende.
Quando nos dispomos a mudar, não sabemos todo o preço a 

pagar. Deus sabe.
Podemos afirmar que queremos ajudar e não queremos. Deus sabe.
Podemos dizer que são puras as nossas intenções sem ser. Deus sabe.
Podemos mostrar uma certeza que não temos. Deus sabe.
Podemos esconder um medo. Deus sabe.
Podemos desejar o que não devemos. Deus sabe.
Podemos decidir certo ou errado. Deus sabe.
Podemos calcular mal o preço da mudança. Deus sabe.
Então, nosso pedido ao maravilhoso Deus que nos conhece é que 

a cada desejo nos prove, a cada pensamento nos sonde, a cada passo 
nos guie, a cada erro nos corrija, a cada desvio nos traga de volta, a 
cada acerto nos impulsione.

05

“Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste; as tuas obras 
são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem”. (Salmo 139.14)
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Alguns olham para a graça de Deus e a rejeitam por não verem 
nela a exigência da prática das boas obras. Erram.

Outros olham para a graça de Deus e a aceitam por acharem que 
não precisam ser solidários depois que a recebem. Erram.

A graça nos é dada para que pratiquemos boas obras.
Ela exige solidariedade, não antes mas depois dela, não para ser 

recebida mas porque já foi recebida.
Se precisássemos de boas obras para merecer a graça, ela cederia 

seu lugar ao mérito.
Seriam realmente solidárias as obras que praticássemos para 

merecer a salvação? Não faríamos como aqueles que dedicam 
horas ao voluntariado e as registram em seus currículos para 
usarem quando forem pleitear uma vaga numa organização? Não 
procederíamos como aqueles que fazem um elevado investimento 
financeiro num país para obterem a cidadania de lá, como se a 
comprassem? Não agiríamos como a empresa que doa recursos à 
sociedade em busca de uma imagem que a torne mais valiosa?

A graça é radical. Ela exige boas obras, vindas do coração, que 
são aquelas que não visam retorno para quem as pratica. Ela não 
oferece favor – que não seria favor, mas prêmio – a quem faz favor. 
Ela espera que os agraciados se alegrem em demonstrar graça 
simplesmente por terem entendido o que ela é e nada terem feito 
para recebê-la.

“As boas obras não tornam bom o homem, mas o homem bom pratica boas obras”. 
(Martim Lutero)

O grande equívoco 

“Jesus Cristo deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar, para 
si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras”. (Tito 2.14)
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“O reino de Deus não existe pelos seus esforços ou pelos meus. Ele existe porque 
Deus reina. Nossa parte é entrar nesse reino e colocar nossa vida debaixo da vontade 
soberana dele”. (T. Z. Koo)

Está próximo o Reino
A mensagem de Jesus é completamente nova. Antes dele, 

ninguém a pregou. É totalmente original. Depois de Jesus, somos 
chamados para vivê-la e compartilhá-la.

Ela não pertence a nenhum povo. E nenhum povo tem que deixar 
a sua cultura para atender à mensagem.

A mensagem antiga era baseada na conquista pelo esforço 
humano. A mensagem nova é baseada no esforço de Deus e se 
manifestou de modo pleno, na cruz.

Não construímos o reino de Deus por meio da educação, da 
ciência, da ideologia ou da religião. Deus o constrói porque lhe 
pertence e Ele nos chama para entrar.

Entramos no Reino de Deus quando nos submetemos ao 
Senhor Deus.

Entramos no Reino de Deus quando cremos no que Deus fez por 
meio de Jesus.

Entramos no Reino de Deus quando deixamos Deus ser Deus.
Quando Jesus chegou, chegou o Reino, que começou a ser 

implantado. O Reino de Deus é a vitória iniciada mas ainda não 
terminada. O mal ainda dura, mas já foi derrotado.

O Reino de Deus começa uma história sem fim. A primeira 
etapa do futuro já começou. Deus já é o Senhor da história. A 
segunda etapa do futuro nós veremos quando Cristo voltar ao nosso 
encontro, agora Todo-poderoso, ou quando partirmos daqui para a 
casa definitiva dele e nossa.

O Reino de Deus está entre nós, invisível. Quando é aceito, ele 
se torna visível.
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“Ele dizia: ‘O tempo está cumprido, e o Reino de Deus está próximo; arrependam-se e 
creiam no evangelho’”. (Marcos 1.15)
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Há expressões que vencem o tempo. São frases que fazem parte 
de nossa memória porque expressam o modo como desejamos e 
pensamos. Podemos encontrar uma delas afixada nas portas das 
casas: “Lar, doce lar”.

Quando atravessamos a porta de nossa residência e suspiramos a 
expressão, estamos dizendo que nos sentimos acolhidos, protegidos 
e à vontade, sem as pressões, as exigências e os temores lá de fora. 

“Lar, doce lar”.
A frase é feita, mas o lar é realmente doce.
A frase é feita, mas mostra que queremos voltar para casa depois 

de um dia de trabalho, estudo ou lazer.
A frase é feita, mas exalta a família e nos desafia a valorizar a 

vida familiar. É bom comer em bons restaurantes, mas o melhor é 
comer em casa. É bom estar cercado de pessoas fraternas, mas o 
melhor é estar ao lado das pessoas que nos dedicam suas vidas.

A frase é feita, mas nos convida ao compromisso de fazer de 
nosso convívio em casa o melhor lugar do mundo para os outros, 
sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos ou idosos. Para ser 
doce, todos devem se sentir em casa na casa de todos nós.

A frase é feita, mas nos estimula a um desejo mais profundo: 
o de antecipar o “Lar, celeste lar”, onde não entrarão as doenças 
e as desavenças, porque o Pai Eterno terá se tornado para nós o 
perfeito Pastor. 

“O lar é onde o coração do homem cria raízes”. 
(Henrik Ibsen)

“Lar, doce lar”

“Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu 
lar”. (Provérbios 27.8)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Marcos 4 a 6
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“A moda, afinal, não passa de uma epidemia induzida”. 
(Bernard Shaw)

Por fora
Felizes são os que estão por fora.
Se vão a um restaurante, não o escolhem da lista dos mais badalados.
Não são pela pena de morte, para os vivos e para os que ainda 

vão nascer, porque não cederam aos refrões bem alto cantados.
Se chutam, é para brincar de alegria, não para pisar em cachorros 

mortos, não para rir dos derrotados.
Não trajam as roupas de que todos estão vestidos, nem os seus 

calçados.
O que leem não são os livros mais lidos.
O que ouvem não são os hinos mais repetidos.
O que veem não são os filmes mais discutidos.
Não sabem os nomes dos heróis que as capas de jornais e 

revistas estampam.
Na praça onde multidões se aglomeram na ponta dos pés 

não acampam.
Não exibem seus maus desejos, mas suas panelas de pressão 

vigiam e tampam.
Não gritam porque muitos berram.
Não seguem as pessoas quando erram.
Ideias têm, mas as ruins, mesmo que estejam na crista da onda, 

não se aferram.
Preferem a justiça, nunca a vingança.
Seu sucesso é o da bondade e da esperança.
É o aplauso que vem de Deus que lhes enche de confiança.
Não se acercam dos vitoriosos como os mercenários.
São felizes de um modo que lhes deixa aparentemente solitários,
Preferindo estar ao lado de corações poucos mas ainda solidários.
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“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus”. (Mateus 5.3)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Marcos 7 a 9
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Nunca nos esqueceremos dos pastores de Belém, que guardavam 
seus rebanhos durante a noite.

Eles guardavam (isto é, cuidavam) dos seus rebanhos.
E nós: o que guardamos?
Precisamos guardar a Palavra de Deus dentro do nosso coração, 

para que dele saiam sentimentos, pensamentos e gestos que 
indiquem que ela permanece ali.

Quando guardamos a Palavra de Deus, recebemos orientação 
segura para a vida. Quando guardamos a Palavra de Deus, ficamos 
advertidos contra uma vida superficial, que é vida sem projeto, 
movida apenas por desejos pequenos e eventos vazios.

Precisamos guardar as pessoas que Deus nos entregou para 
pastorear juntamente com Ele. Podem ser nossos filhos. Podem ser 
nossos pais. Pode ser nosso cônjuge. Podem ser nossos amigos. 
Assim como somos guardados, guardemos. Guardemos para que 
não caiam. Guardemos para que não caiam em solidão. Vigiemos 
para que não caiam em desamparo.

Guardar é cuidar. Cuidar é ficar ao lado, na hora da festa e na 
hora da depressão. Cuidar é orar para que Deus cuide dele ou deles. 
Cuidar é valorizar as suas diferenças em relação a nós. Cuidar é 
pegar na mão do outro quando ele cai. Cuidar é pastorear.

Pastorear é tarefa para pastores. E todos nós podemos ser 
pastores, se guardamos a Palavra de Deus, que nos pede para cuidar 
das pessoas.

“E esse humano em nós faz com que juntos choremos, juntos nos enxuguemos as 
lágrimas, juntos oremos, juntos busquemos a justiça, juntos construamos a paz e 
juntos renunciemos à vingança”. (Leonardo Boff)

Guardar é cuidar

“Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus 
rebanhos durante as vigílias da noite”. (Lucas 2.8)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Marcos 10 a 11
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“Não existe atalho para a santidade”. 
(A.W. Tozer)

Prontos para amar
Ao nos oferecer um caminho novo para seguirmos, Deus espera 

que abandonemos a trilha que fazíamos.
Ao jogar a boia para que nos salvemos, Deus espera que subamos 

apressadamente nela.
Ao nos dar a nota dez sem que tenhamos feito a prova marcada 

ou entregue o trabalho previsto, Deus espera que celebremos a 
dádiva e vivamos de acordo com o presente recebido.

Ao apresentar um voto de confiança em nós, Deus espera que 
aceitemos seu voto a nosso favor.

Ao nos convidar para pertencer à sua família, Deus espera que 
aceitemos sua oferta.

Ao nos propor a sabedoria que nos leva a experimentar uma 
vida que vale a pena, Deus espera que nos matriculemos na sua 
academia.

A graça de Deus nos dá o poder de negar os hábitos formados na 
impiedade egoísta e dominados pelas paixões descontroladas, que 
nos levam à guerra e à destruição. 

A graça nos ensina a buscar padrões comportamentais sensatos, 
dignos e santos, com atitudes demarcadas pelo amor ao próximo e 
a nós mesmos.

Depois do nosso “sim” inaugural, precisamos continuar com 
outros gestos que confirmem alegremente que a nossa escolha 
não foi por medo ou por emoção e gerem em nós o permanente e 
contente desejo de viver no compasso da maravilhosa graça.

Então viveremos como Jesus Cristo viveu: como amados 
incondicionalmente pelo Pai.
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“A graça de Deus nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, 
vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa”. (Tito 2.12)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Marcos 12 a 14
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Quem viaja de avião ouve, por vezes, o comandante advertir 
que os próximos momentos serão de turbulência por causa da 
instabilidade do lado de fora, embora o firmamento pareça claro. 
Todos precisam se assentar e afivelar os seus cintos de segurança.

Quando o voo se aproxima do fim, os que estão nas janelas 
podem observar que, lá em cima, o céu está claro e a aeronave 
desliza serena. Em alguns casos, no entanto, podem também notar 
que, abaixo, há nuvens escuras, pesadas, que farão o avião balançar, 
enquanto as atravessa rumo à cabeceira da pista na chegada. 

Na travessia da vida, há tempos de calmaria pelos quais seguir. 
Na jornada da existência, há estações turbulentas, as quais teremos 
que atravessar também.

Nos tempos de calmaria, seguimos velozes até alcançar nossos 
objetivos.

Nas estações turbulentas, precisamos nos cuidar, proteger nossos 
corpos e nossas mentes, olhar de novo o alvo que buscamos, segurar 
firmes, até que o período difícil acabe e possamos respirar aliviados.

Há regras para os tempos calmos, que são diferentes das 
orientações para os tempos agitados. 

Para que a travessia seja tranquila, precisamos nos manter tranquilos, 
fazer o que precisamos fazer e lembrar que logo pousaremos e 
sorriremos felizes por termos chegado bem, graças a Deus.

“Os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e às tempestades”. 
(Epicuro)

Turbulências antes do pouso

“O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade”. 
(Provérbios 16.32)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Marcos 15
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“A gente tem problemas, mas não sabe que a Bíblia tem a solução. A questão é que 
não basta ler, mas seguir”. (Russell Shedd)

Razões para ler
Temos alguns motivos para não lermos a Bíblia.
Pode ser que não acreditemos que haja uma autoridade acima 

de nossa razão, de nosso desejo e de nossa competência para 
tomar decisões. Se nos achamos capazes de pensar, desejar e 
agir por nós mesmos e com resultados que têm compensado, não 
precisamos da Bíblia.

Pode ser que não entendamos que exista um padrão superior de 
moralidade e sabedoria que esteja além daquilo que aprendemos. 
Se achamos que excelente é o que sabemos e o que combinamos 
entre nós sobre o bom e o certo, não precisamos da Bíblia.

Pode ser que não tenhamos tempo para dedicar alguns minutos 
para ler e refletir sobre verdades profundas preparadas há séculos. 
Se estamos satisfeitos com a correria da nossa agenda, da busca 
pelo dinheiro e da realização dos nossos projetos, não precisamos 
da Bíblia.

Se acreditamos que Deus existe e queremos que nos oriente sobre 
o que pensar, desejar e agir, precisamos ler a Bíblia.

Se entendemos que existe um padrão de excelência moral pelo 
qual podemos tocar as nossas vidas, precisamos ler a Bíblia.

Se concordamos que existe um outro jeito de viver capaz de nos 
tornar mais sábios e mais solidários, precisamos ler a Bíblia.

Temos razões para lermos e para não lermos a Bíblia. A decisão 
é sempre nossa. 

Vamos começar a ler?
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“Se vocês, de fato, observam a lei do Reino, conforme está na Escritura: ‘Ame o seu próximo 
como a si mesmo’, fazem bem”. (Tiago 2.8)
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Para ajudar no balanço que fazemos no final do ano, seguem 
algumas perguntas a que podemos responder:
• “Mostrei-me mais confiante em Deus?” – A experiência da 

oração deve ser a experiência de confiar no Pai no presente e 
de esperar por Ele para o futuro. Quem fez faz. Quem faz fará 
(Isaías 64.4).

• “Gastei melhor o meu tempo?” – A velocidade do tempo pode 
nos levar a deixar de fazer coisas boas para nós, para Deus e 
para os outros. Não devemos evitar a diversão; apenas temos 
que dedicar às coisas principais o principal do nosso tempo 
(Efésios 5.16).

• “Cresci profissionalmente?” – Forçados a matar um leão a 
cada dia em nossas profissões, podemos protestar e, ao mesmo 
tempo, devemos prestar atenção às oportunidades, estudar mais 
e ousar mais (Eclesiastes 9.10).

• “Tornei-me mais tolerante para com os outros?” – Precisamos 
refletir menos sobre a intolerância dos outros e mais sobre 
a nossa própria capacidade de conviver com os diferentes. 
Aprendamos a ser tardios no julgar e prontos no respeitar 
(Tiago 1.19).

• “Fiquei mais generoso?” – As dificuldades nos empurram para 
dentro de nós mesmos, quando deveriam nos levar ao encontro 
dos outros. Nossa escassez devia nos estimular a pensar na 
escassez dos outros. Bom será que tenhamos nos tornado mais 
generosos (2Coríntios 8.2)

“Defeitos não fazem mal, quando há vontade e poder de os corrigir”. 
(Machado de Assis)

Abertos para balanço

“Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na 
sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem 
sabedoria alguma”. (Eclesiastes 9.10)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Lucas 1
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“Presentes em forma de tempo e amor são, com certeza, os ingredientes básicos de um 
verdadeiro ‘Feliz Natal’”. (Peg Bracken)

Como dizer “Feliz Natal”
Para que servem os votos de Natal?
Para nada!
Votos de Natal são como cumprimentos vazios na rua, são como 

desejos que não foram pensados, são como presentes que não 
foram adquiridos para serem entregues, são como embrulhos sem 
conteúdo.

A menos que você os faça valer, seus votos de Natal devem ser 
recolhidos antes mesmo de proferidos ou despachados.

Para que seu voto de Natal valha, medite sobre o significado do 
nascimento de Jesus, como magistralmente resumido na canção de 
Ralph Carmichael:

“Eu sei o sentido do Natal,
pois na história tem o seu lugar.
Cristo veio para nos salvar.
(...) 
Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se 

importar comigo.
Mas agora ao meu lado está”.

Para que seu voto de Natal tenha valor, agradeça a Deus pelo 
coração disposto de Maria, pela coragem dedicada de José, pela 
curiosidade obediente dos pastores de Belém, pelas mãos que 
prepararam a manjedoura que brilhou com a divindade, pela cruz 
onde foi apresentada a salvação ainda disponível para os que creem.

Para que seu voto de Natal aqueça corações, disponha-se a fazer 
algo para quem o ouve.

Para que seu voto de Natal seja um raio de luz, cante a mesma 
música que os anjos cantaram, não os jingles comerciais.

Para que seu voto de Natal se perpetue, viva os ideais de Jesus.
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“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”. (João 1.14)
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O dia pode ser de elevadas expectativas, mas pode ser que nada de 
novo aguardemos.

O dia pode amanhecer nublado, como se a noite se prolongasse, ou 
pode surgir com raios de sol pulando sobre o nosso rosto.

O dia pode se anunciar com um som de um despertador estridente 
ou pode serenamente chegar com o beijo de quem amamos ou com 
as canções que os pássaros entoam lá fora.

O dia pode vir como o desabrochar de um sono satisfeito ou pode 
interromper uma noite curta demais.

O dia pode começar com dor no corpo ou se mostrar leve na alma.
O dia pode abrir uma agenda cheia ou revelar horas vazias à nossa espera.
Quando o dia se faz, prenunciando o medo ou descortinando a 

esperança, não devemos sair correndo desesperadamente para as 
nossas atividades. Antes, precisamos pensar sobre ele.

Antes do café calmo ou em pé, precisamos agradecer a Deus pelo 
dom da vida mais uma vez renovado diante de nós.

Antes de uma nova história começar a ser escrita, seremos sábios 
se pedirmos a Deus que nos dê sabedoria para viver o que hoje 
experimentaremos.

É nesse intervalo entre a noite terminada e o dia anunciado que 
decidimos como será nossa vida.

É nessa hora, quando nossos olhos se abrem, que afirmamos o 
valor da nossa existência e decidimos fazer da alegria e do amor o 
nosso jeito de ser hoje.

“Uma certeza me dá forças para olhar o que posso viver neste dia: Deus está comigo. 
Seja em que condição eu me encontrar, Ele vai me sustentar. Eis um novo dia, para 
experimentar novas coisas de Deus para viver”. (Janaina Eler de Souza)

Talvez os pássaros cantem

“Este é o dia que o Senhor fez; exultemos e alegremo-nos nele”. (Salmo 118.24)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Mateus 1
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“Quem é cortês pode estar certo que o seu coração não será jamais uma ilha solitária”. 
(Francis Bacon)

Nunca é tarde
Talvez agora seja tarde para cantar ou dizer “parabéns” a um 

amigo, mas nunca é tarde para lhe dirigir palavras de apreço ou 
convidar-lhe para um café.

Talvez o bebê tenha crescido, mas nunca é tarde para conhecer 
seu bercinho, levar-lhe um presente e orar por ele, que ainda não 
conhece convenções.

Talvez você o surpreenda, mas nunca é tarde para elogiar seu 
professor, seu chefe, seu mentor, seu pai, seu filho, seu amigo.

Talvez o clima na empresa seja tenso, mas nunca é tarde para 
efusivamente saudar o funcionário, o colega ou o fornecedor.

Talvez em casa a harmonia esteja perdida ou distante, mas 
nunca é tarde para que um ramalhete de flores, acompanhado por 
um cartão com palavras generosas e sorrisos novos, perfume o 
relacionamento.

Nunca é tarde para um pai começar, se não é este o seu padrão, a 
abraçar e a beijar seu filho. Nunca é tarde para um filho ser afetuoso 
e carinhoso com os seus pais, se ainda não o é. Nunca é tarde para 
um neto dispensar atenção e cobrir de abraços e beijos seus avós.

Nunca é tarde para reconhecermos às pessoas o que fazem ou 
fizeram por nós.

Nunca é tarde para agradecermos a quem segue conosco ou 
nos ajuda.

Nunca é tarde para retribuirmos uma gentileza ou uma cortesia.
Nunca é tarde para fazermos coisas realmente importantes.
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“Por isso, como diz o Espírito Santo: ‘Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração’”. 
(Hebreus 3.7-8)
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A história do Natal está cheia de anjos, que até hoje as 
representações procuram captar.

Quando aparecem, os anjos começam por dizer aos seus 
interlocutores para não terem medo. E eles o fazem para negar uma 
mentira na qual as pessoas firmemente acreditavam.

Acreditavam as pessoas que, quando um anjo surgia, trazia junto 
a morte.

Quando percorremos as páginas da Bíblia, no entanto, encontramos 
raríssimos casos em que eles são enviados para executar a justiça 
divina, mas sempre depois de repetidas advertências contra o erro. 
Assim mesmo, o padrão do medo acabou associado às aparições 
deles, possivelmente por causa da política. Em alguns reinos era 
crime comparecer perante a presença dos monarcas sem serem 
chamados. Era a sua forma de se perpetuarem no poder, mesmo 
fazendo o mal, o que nada tem a ver com o Deus da Bíblia que se 
tornou gente como cada um de nós, ao ponto de ser chamado de 
Emanuel (Deus conosco).

Na história bíblica, os anjos aparecem para falar do amor de 
Deus, amor que ninguém pode apagar. Eles vêm para dizer aos 
derrotados que podem ter esperança. Eles chegam para nos lembrar 
que a santidade torna digna a vida. Eles surgem para nos chamar ao 
compromisso de servir ao próximo.

Felizes são o que respondem aos convites que os anjos portam.

“Foi o orgulho que transformou os anjos em demônios. É a humildade que faz dos 
anjos homens”. (Agostinho)

Nada a ver

“O anjo, porém, lhes disse: ‘Não tenham medo! Estou aqui para lhes trazer boa-nova de 
grande alegria, que será para todo o povo’”. (Lucas 2.10)

Jornada de Leitura da Bíblia:   João 1

18



DEZ

“Eu gosto de delicadeza. Seja nos gestos, nas palavras, nas ações, no jeito de olhar, no 
dia-a-dia e até no que não é dito com palavras, mas fica no ar”. (Manuel Bandeira)

Não há gestos pequenos
Um livro presenteado pode ser lido agora e, mais que saboreado, 

fazer nascer depois um leitor voraz e um escritor que inspira.
Uma palavra de ânimo pode se transformar, no coração que a 

escuta, numa alavanca de esperança para o resto da vida.
Um “você vai longe” sincero pode ser recebido como estímulo 

ouvido todas as vezes que uma estrada precisa ser percorrida rumo 
ao ainda não alcançado.

Um elogio pode ser uma semente que faz desabrochar um 
inventor persistente, um atleta de ponta, um benfeitor incansável, 
um artista renovado e um desbravador corajoso.

Uma aula ministrada com dedicação e afeto por um mestre hoje 
pode fazer do aluno um brilhante professor no futuro.

Uma saudação acolhedora tremulará no horizonte como uma 
bandeira permanente de que viver vale a pena.

Uma fé abraçada com emoção, vivida com sinceridade e 
compartilhada com alegria pode sobreviver a várias gerações.

Um afago na cabeça de um filho, no braço de um amigo, no 
estômago de um faminto dura para sempre na história.

Um exemplo bom atravessa rios, singra mares, escala montanhas 
e brilha nos ares.

Quando fazemos o que é bom e certo, estamos indo além de nós 
mesmos, no tempo e no espaço, muito além do que os nossos olhos 
podem ver ou imaginar.
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“Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará”. 
(Eclesiastes 11.1)
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Aprendemos que, no Natal de Jesus, em desconhecida data, Deus 
se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça, verdade e glória, 
para que a nossa felicidade fosse possível.

Lemos que o Natal se deu numa casa simples de uma vila sem 
prestígio sob os olhares de agitados familiares e de maravilhados 
pastores chegados do campo, fazendo a história se escrever a partir 
daí como A.D. (Anno Domini), ano do Senhor Jesus.

Surpreendemo-nos que, meses depois, sábios vieram de longe, 
prostraram-se diante de Jesus com os joelhos crentes e com as mãos 
cheias de presentes.

Sabemos que os cristãos começaram a celebrar o aniversário da 
morte de Jesus, que, colocado numa tumba, ressuscitou e voltou 
para a sua casa final, de onde retornará.

Descobrimos que, mais tarde, para mostrar que o seu Salvador 
era o verdadeiro sol da justiça, os cristãos escolheram o dia 25 de 
dezembro imaginado popularmente como o dia do nascimento da 
grande estrela para celebrar o Natal do Senhor de todos, sejam 
pobres, sejam reis.

Reconhecemos que, nestas celebrações, tradições foram juntadas, 
fortemente espirituais umas e meramente comerciais outras, umas 
que nos afastam e outras que nos aproximam da maravilhosa notícia 
de que, por meio de Jesus, somos amados por Deus, para que cada 
irmão nosso tenha um “Feliz Natal”.

“Que toda a grande teologia do Natal que nós cantamos a respeito todo ano em nossos 
cânticos natalinos encontre um lar em nós (...) para que nós sejamos totalmente 
transformados pela grande doutrina do Natal”. (Tim Keller)

A essência do Natal

“Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, a fim 
de que recebêssemos a adoção de filhos”. (Gálatas 4.4a e 5b)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Isaías 53
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“Quando deixamos de disputar e praticamos o amor, concordamos com o que os 
anjos fazem”. (Edmund Waller)

Depois que o anjo vai embora
Travamos conhecimento com a extraordinária Maria de Nazaré 

quando lemos a história do anúncio próximo do nascimento do seu 
primeiro filho, feito por um anjo vindo do céu. Embora não entenda 
tudo (não temos como entender tudo), ela se dispõe a fazer o que 
Deus espera dela.

Quando o anjo, enviado para trazer a notícia da iminente e 
dramática gravidez, vai embora, Maria se põe a agir. A primeira 
coisa que faz, talvez para compreender um pouco mais, é visitar 
Isabel, uma pessoa mais experiente de sua família e que morava 
bem longe.

O anjo tinha ido embora e não tinha mais como lhe fazer perguntas.
O anjo tinha cumprido a sua missão e agora era com ela.
Como anjos, só podemos parar nossa tarefa, quando ela 

estiver concluída.
Como Maria, devemos iniciar a nossa missão tão logo a 

recebamos, sem nos emaranhar na dúvida que nos impeça de agir.
Deus pode mandar anjos, que Ele pode enviar dos céus, ou pode 

nos dizer que somos os seus  anjos na terra. 
Quando a anjo está conosco, temos que ouvi-lo e fruir 

sua presença.
Quando o anjo vai embora, é porque chegou a nossa hora de o 

substituir e continuar a obra que começou conosco.
Podemos receber anjos. Podemos ser anjos.
O mundo precisa de anjos, alguns gente como a gente.
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“Então Maria disse: ‘Aqui está a serva do Senhor; que aconteça comigo o que você falou’. 
Então o anjo foi embora’”. (Lucas 1.38)
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A primeira coisa que fizemos hoje foi acordar. A segunda, que 
pode ter sido demorada ou instantânea, foi decidir o que faríamos e, 
então, nós nos levantamos. Ao longo do dia, tomaremos decisões. 
Por elas todas, uma a uma, pagaremos os preços requeridos, certos 
de que receberemos as recompensas prometidas.

Por causa de nossa liberdade, que é um dom gêmeo da própria 
vida, somos assim. Desde nossa gênese foi assim, quando o bem e 
o mal nos foram apresentados como caminhos a seguir. Será assim 
até que nossos corações parem de desejar.

Nossos desejos, sempre muito elásticos, demandam decisões: 
quais buscaremos realizar, quais reprimiremos?

Poderemos eleger como bom para nós o que a nossa sociedade 
considera digno e só faremos o que é permitido, por concordarmos 
com a regra ou por termos medo do castigo. No oposto, poderemos 
nos rebelar contra as normas, ou porque nos tolhem as vontades ou 
porque precisam ser alteradas para a felicidade geral.

Somos, portanto, pessoas que desejam e decidem. 
Se somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, nossos desejos 

visarão o bem, os nossos e os dos outros. Se nossos desejos visam 
o bem, nossas decisões tornarão melhor o mundo em que vivemos. 
E esta será a nossa recompensa.

“É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e 
começarmos a achar que tudo é normal”. (Mario Sergio Cortella)

Em busca do bem

“Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o 
querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo”. (Romanos 7.18)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Salmos 47, 57, 65, 67, 72
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“Todos os presentes de Natal do mundo não valem nada sem a presença de Cristo”. 
(David Jeremiah)

Distâncias
Dos campos dos pastores até Belém,
Onde Jesus nasceu
Era pequena a distância
E eles para lá caminharam 
Correndo os riscos próprios da noite.
Batendo de porta em porta.
O menino encontraram,
O menino adoraram.
Seus pais saudaram,
Seus pais admiraram.
A que distância está de Belém
O nosso coração
Para que possamos ir também
Até ele e receber todo o bem,
A começar pelo perdão?
No Natal, Deus vem.
Ele sempre vem.
Como se parasse e buzinasse,
À espera que saiamos ao seu encontro para a festa.
No Natal, Deus veio, como se voasse,
E na manjedoura se deitou.
Os pastores deixaram suas coisas urgentes
E diante dele o celebraram como o mais importante.
Os magos atravessaram desertos 
E lhe entregaram suas ofertas.
Os pequenos reconheceram que estavam diante do grande.
Os grandes perceberam que estavam diante do maior.
Desde então tiveram vidas transbordantes.
Desde então conheceram o verdadeiro amor.
Diante do Salvador, impressione-se o nosso olhar.
Diante do Senhor, tomemos a decisão de nos curvar.
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“Entrando na casa, os magos viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o 
adoraram; e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra”. 
(Mateus 2.11)
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Os anjos cantaram e nós podemos cantar.
Podemos dizer com a nossa voz
Que “tudo é paz dentro de nós”.
Tudo é paz para quem duvida.
As dúvidas um dia habitantes no coração de Maria cessaram
Quando no berço improvisado o bebê seus próprios olhos 

contemplaram.
Tudo é paz no coração de Maria,
Na alma de José.
Podemos celebrar a Deus pela vida.
Tudo é paz para quem sofre.
A tristeza de uma vida sem valor seus dias terminou,
Quando ouviram dos anjos que a alegria chegou.
Tudo é paz no cajado dos pastores,
Nas ovelhas que precisam de favores.
Sabemos que Deus se importa até com o pobre.
Tudo é paz para quem busca.
O cansaço dos sábios estrangeiros simplesmente cessou
Diante da alegria do dever que cada um realizou.
Tudo é paz na mente dos magos,
Que de longe vindos agora entregam seus afagos.
Jesus é a verdade que nenhuma outra luz ofusca.
Tudo é paz para quem espera.
Quando a Paz em nós habita começa uma nova era.

“Vou tentar honrar o Natal no meu coração e guardá-lo durante todo o ano”. 
(Charles Dickens)

Em busca do bem

“Os pastores foram depressa e encontraram Maria e José, e a criança deitada na 
manjedoura”. (Lucas 2.16)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Salmos 100, 101, 107
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“Em nosso mundo também, em um estábulo, certa vez, tinha algo dentro dele que era 
maior do que todo o universo!”. (C. S. Lewis)

A paz que queremos
“Queremos paz”— não é o grito que queremos dar?
Paz em lugar do medo.
Paz em lugar da insegurança.
Paz durante a noite e paz bem cedo.
Esta é a nossa esperança:
Que haja paz que nos permita viver sem fechar
As portas da casa e as janelas do coração trancar.
Que haja paz entre os crentes
De credos diferentes.
Que haja paz entre pessoas de todas as classes e culturas,
Para que crianças possam gestar suas histórias futuras,
Para que os jovens possam sem relógio se divertir,
Para que os velhos possam pelas ruas livremente seguir.
Mesmo depois de Jesus nos dizer que somos iguais,
Mesmo protegidos em casas, inseguros nos sentimos.
Ainda enfrentamos preconceitos que nos deixam feridos.
Evitamos inimigos que não conhecemos, mas são mortais.
Quando nasceu, Jesus assumiu a nossa identidade,
Enfrentou lobos, alguns deles nos círculos íntimos.
Foi julgado por preconceitos contra Ele nutridos.
Curou vítimas dos assaltos cruéis da maldade.
Mas Ele se manteve de pé,
Como um pastor que defende os seus,
Com os braços abertos em forma de paz,
Que começa quando nos reconciliamos com Deus,
Respondemos à sua oferta com toda a nossa fé.
No Natal a humanidade se refaz.
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“A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram”. (Salmo 85.10)
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Uns tentam e conseguem. Outros, não.
Os que conseguem tentaram.
Os que tentaram e não conseguiram ganharam, pouco mas ganharam.
Agora vão tentar de novo.
Primeiro, têm que incendiar o coração, postando nele o desejo de 

que é isto o que querem.
Em segundo lugar, tomam a decisão, que, afirmam, não será abalada.
Depois, têm que fazer os preparativos.
Então, começam.
Talvez pela primeira vez. Talvez pela segunda. Talvez por vezes 

sem conta, mas sempre com o coração palpitando com a mesma 
intensidade de antes.

Alegram-se com os que vão juntos.
Escolhem uma hora boa para começar. Muitos preferem a manhã, 

antes do primeiro apontamento da agenda do dia.
Antes, oram, agradecendo pelo momento, e pedindo sabedoria 

para o instante. Pedem também proteção contra as distrações, as 
competições, as tentações, as procrastinações. 

Em todo o tempo, vigiam contra as dificuldades. Mantêm 
viva a curiosidade. Celebram as descobertas. Compartilham a 
profundidade.

Quando se atrasam em relação aos amigos, correm, porque sabem 
que a solidão é desoladora.

Quando as dúvidas ameaçam virar certezas, cantam as certezas de 
antes, as certezas que sempre lhes conduziram a razão. Embora amem 
novidades, apegam-se às do bem, não as que semeiam desertos.

Vamos começar ou recomeçar a ler a Bíblia toda?

“A única alegria no mundo é começar. É bom viver porque viver é começar sempre, a 
cada instante”. (Cesare Pavese)

Um belo projeto

“Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro”. 
(Apocalipse 22.7)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Salmos 134, 138
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“Não há amor sem coragem e não há coragem sem amor”. 
(Rollo May)

Coragem!
Coragem para seguir em frente num ideal, mesmo solitariamente.
Coragem para retroceder, mesmo que soe incoerente.
Coragem para celebrar sem diminuir o adversário.
Coragem para começar algo novo, ainda não experimentado.
Coragem para recomeçar depois de ter fracassado.
Coragem para fazer história.
Coragem para não entrar na fila dos vencedores apenas para sair na foto.
Coragem para ser protagonista, não papagaio-de-pirata.
Coragem para ler um livro grosso.
Coragem para admitir as falhas sem pôr a culpa nos outros, mesmo que 

também errados.
Coragem para não acreditar que os fins justificam os meios empregados.
Coragem para lembrar os esquecidos.
Coragem para estudar mais que o necessário para uma aprovação.
Coragem para crer como opção, quando muitos seguem outra razão.
Coragem para não desistir numa derrota.
Coragem para fazer o que é bom e não apenas o que é pedido quando o 

que é pedido gera destruição.
Coragem para ler as Escrituras Sagradas contra o pensamento 

dominante, mesmo no próprio coração.
Coragem para corrigir o mau hábito.
Coragem para deixar o vício.
Coragem para não buscar apenas o próprio benefício.
Coragem para se deixar levar para a mesa de cirurgia.
Coragem para não pegar em armas.
Coragem para pastorear as próprias palavras.
Coragem para mudar.
Coragem para amar.
A vida requer coragem.
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“Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes”. 
(1Coríntios 16.13)
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Se você se propôs a mudar algo em sua vida, precisa saber que 
não será fácil.

Se você decidiu deixar um mau hábito, precisa saber que práticas 
ruins poderão persistir sob disfarces, com outros nomes.

Se você está se esforçando para abandonar um vício, precisa 
saber que a vitória poderá vir de uma vez ou poderá ser que demore, 
incluídas possivelmente as recaídas.

Se você necessita esquecer um trauma doloroso, precisa saber 
que os fatos da sua história não podem ser apagados, mas têm que 
ser guardados numa gaveta para não mais assustarem.

Se você escolheu um novo jeito para viver, precisa saber que ele 
não acontecerá apenas porque o deseja.

Se você busca dar passos firmes rumo à felicidade, precisa 
saber que poderá tropeçar ou cair, mas também se equilibrar ou se 
levantar, uma vez que o chão não é mais o seu lugar.

Se você entende que a alegria é possível e faz dela seu alvo, 
precisa saber que a tristeza está à porta para voltar a dominar o 
seu rosto.

Se você deseja fazer só o que é certo, precisa saber que não fará 
sempre o certo.

A cada manhã, você precisa se ver no espelho, olho no olho, e se 
perguntar se está progredindo. Se não está, esforce-se mais hoje. O 
dia será melhor. Se está, alegre-se, festeje. O dia será muito melhor.

“As coisas mais belas não têm a ver com dinheiro; são as memórias e os momentos. Se 
você não os celebra, eles poderão deixar você de lado”. (Alek Wek)

Uma alegria de cada vez

“Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês”. 
(Neemias 8.10b)
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“Queria saber: depois que se é feliz o que acontece? O que vem depois?” 
(Clarice Lispector)

Depois que chegamos 
Queríamos tanto chegar. E chegamos.
Em nossa corrida, alguns ficaram para trás.
Em nosso trabalho, tivemos que suar muito.
Em nossa luta, tivemos que enfrentar adversários.
Em nossa vida, renunciamos a muitas coisas para ver o fruto 

agora em nossas calejadas mãos ou a medalha que hoje ornamenta 
nosso peito arfante.

Tendo chegado onde tanto queríamos, podemos menosprezar o 
que não conseguiram, podemos fazer de nossa vitória um grito de 
vingança, podemos esquecer que somos igualmente frágeis.

Tendo chegado onde tanto almejávamos, devemos efusivamente 
nos alegrar por termos conseguido, devemos olhar para os que não 
alcançaram e tratá-los como também vitoriosos porque, como nós, 
eles se esforçaram.

Tendo subido tão alto, não nos sintamos poderosos, porque 
amanhã outros poderão estar no topo em nosso lugar.

Tendo alcançado, devemos mirar no que ainda não alcançamos, 
para chegar lá também; devemos planejar outros voos; há mares 
ainda não navegados; há florestas ainda desconhecidas; há sempre 
limites à nossa espera para que os superemos.

Tão logo cruzemos o ponto de chegada, devemos nos abaixar 
(de joelhos, preferentemente) e agradecer a Deus, que nos lançou 
e levou à vitória, e a todos aqueles que tornaram possível o triunfo 
que saboreiam juntamente conosco.
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“Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o 
prêmio”. (1Coríntios 9.24b)
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Todos temos defeitos a serem superados.
Nem todos os nossos defeitos são de fundo moral, como a 

mentira, a infidelidade, a gula ou o preconceito, entre outros. 
Diante de nossos defeitos de caráter, nossa tarefa tem que incluir o 
autoconhecimento, a confissão e o arrependimento, com uma férrea 
decisão de mudar. Não existe outra via. Não existe atalho. Só a 
confissão e o arrependimento, com a disposição para a mudança, 
nos arremetem para a liberdade.

Quanto aos nossos outros defeitos relacionados à nossa formação 
e aos nossos hábitos, temos que perguntar se são saudáveis. Este é 
critério que nos leva a decidir continuar com eles ou a abandoná-los.

Se o nosso problema é, por exemplo, a precipitação, agindo sem 
pensar, ou a procrastinação, deixando para depois a decisão, ele não 
é moral, mas pode ser prejudicial à nossa vida.

Se gostamos de comida num tempero exagerado, consideremos 
que o gosto poderá nos trazer sérios transtornos já no presente. 
Neste caso, temos que mudar.

Para mudar, temos que olhar para os nossos hábitos ruins e 
desejar deixá-los.

Não podemos permitir que nos derrotem, mas decidir que vamos 
nos afastar deles.

Depois temos que fazer uma lista das ações necessárias para a 
vitória e, uma a uma, executá-las. O novo ano agradece. Nossa 
vida celebra.

“Não há nada de tão absurdo que o hábito não torne aceitável”. 
(Erasmo de Roterdã)

Para deixar o que nos prejudica

“‘Todas as coisas me são lícitas’, mas nem todas convêm. ‘Todas as coisas me são lícitas‘, mas 
eu não me deixarei dominar por nenhuma delas”. (1Coríntios 6.12)

Jornada de Leitura da Bíblia:   Salmo 147

30



DEZ

“O desejo que nasce da alegria é mais forte que o desejo que nasce da tristeza”. 
(Baruch Spinoza)

O ritual dos votos
Desejou começar um curso? Começou?
Sonhou aprender um idioma novo? Aprendeu?
Planejou ler e estudar a Bíblia toda? Conseguiu?
Precisou sair de um relacionamento abusivo? Saiu?
Decidiu deixar um vício que o domina há anos? Deixou?
Empilhou livros sobre a mesa para ler cada um deles? Leu?
Chegou a hora de entregar o trabalho final de um curso? Entregou?
Imaginou atuar como voluntário numa causa escolhida por 

você? Atuou?
Pôs na alma o alvo de se relacionar melhor com as pessoas? 

Relacionou-se?
Entendeu que precisava controlar sua agenda, para fazer primeiro 

as coisas importantes? Fez?
Ano após ano, como num ritual obrigatório, você fez votos para 

o próximo. E o que aconteceu?
Se olhar para trás e perceber que nada fez, nada melhorou, 

nenhum passo bom deu, é hora de refletir. Viver bem é desejar o que 
precisa acontecer. Viver com qualidade é decidir que o desejo se 
realizará. Viver feliz é disciplinar-se para que o desejo não precise 
ser repetido a cada ano, como se a vida fosse um faz-de-conta.

Parabéns, se agora pode olhar para trás e perceber os movimentos 
feitos na direção dos desejos anunciados. Se realizou, agradeça. Se 
tentou bravamente, até o fim, eis o próximo ano diante de você para 
desejar, esforçar-se e colher os frutos das vitórias.
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“Ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romãzeira e a oliveira não 
têm dado os seus frutos. Mas, de hoje em diante, eu abençoarei vocês”. (Ageu 2.19)
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