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O

D E

J A N E I R O

Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza,
auxílio sempre presente na adversidade.
Salmo 46:1

V

ocê já sentiu aquela necessidade de fugir de tudo?
Jesus também passou por essa situação (Marcos 1:35).
Já aconteceu de ter tantas coisas a fazer a ponto de
não encontrar tempo nem para parar e comer? Ele sabia
bem o que era isso (Marcos 6:31).
Seus amigos já deixaram você na mão? Quando
Cristo precisou de ajuda, seus amigos caíram no sono
(Mateus 26:40).
Mas quando você recorre à ajuda de Jesus, Ele
vem correndo em seu auxílio. Sabe por que
Ele faz isso? Porque sabe como você se sente. Cristo
passou pelas mesmas situações.
Portanto, chame-o
quando precisar.
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J A N E I R O

Os céus declaram a glória de Deus.
Salmo 19:1

S

e você fosse a única pessoa na terra, ela seria
exatamente como é atualmente. A cordilheira do
Himalaia manteria sua imponência, e o Caribe teria o
mesmo charme de hoje. O sol continuaria se pondo
por trás da serra à noite, e espalhando sua luz sobre os
campos pelas manhãs. Mesmo que você fosse o único
peregrino vagando por esse mundo, ainda assim Deus
não diminuiria em nada a beleza de sua criação.
Porque foi para você que Ele criou todas as coisas.
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No dia da minha angústia clamarei a ti,
pois tu me responderás.
Salmo 86:7

V

ocê pode conversar com Deus porque Ele ouve.
Sua voz é importante no céu. O Senhor leva a sério o
que você diz. Quando uma pessoa entra na presença de
Deus, toda a atenção é dedicada a ela. Não tenha medo:
sua voz não será ignorada. Mesmo que você gagueje,
hesite ou não impressione ninguém com aquilo que tem
a dizer, mesmo assim Deus se importa e ouvirá sua voz.
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Dêem graças ao SENHOR, porque ele é bom.
O seu amor dura para sempre!
Salmo 136:1

S

e eu sei que um dos privilégios da paternidade
é confortar os filhos, então por que resisto tanto a
permitir que meu Pai celestial conforte o meu coração?
Por que acredito que ele não esteja disposto a
ouvir meus problemas? (“Eles são insignificantes, se
comparados à fome na Índia”, penso.) Por que acho que
Deus está ocupado demais para me dar atenção?
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J A N E I R O

Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós,
e o seu amor está aperfeiçoado em nós.
1 João 4:12

D

eus ama você. Esse amor é pessoal, poderoso e
apaixonado. Outras pessoas prometeram amor e não
cumpriram. Mas Deus prometeu e amou de verdade.
O amor que Ele tem por nós nunca falha.
E se você permitir, esse amor pode preencher sua vida e
transbordar para outras pessoas.
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Conheço os que escolhi.
João 13:18

V

ocê escolheria um assassino procurado para tirar
uma nação da escravidão? Ou recorreria a um fugitivo
para carregar as tábuas com os Dez Mandamentos? Deus
fez isso [...] chamou aquele homem pelo nome do meio
da sarça ardente. O velho Moisés ficou apavorado! [...]
A lição é clara e nos enche de confiança: Deus [...]
usa as pessoas para mudar o mundo. As pessoas! Não os
santos, os super-homens ou os gênios, mas as pessoas.

8

7

D E

J A N E I R O

Embora sendo Deus, não considerou
que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se.
Filipenses 2:6

E

stá precisando de mais paciência? Aprenda a
ser paciente com Deus (2 Pedro 3:9). Acha que a
generosidade é uma virtude traiçoeira? Então pense em
como Deus tem sido generoso com você (Romanos
5:8). Está enfrentando dificuldades para suportar os
parentes ingratos ou vizinhos esquisitos? Deus também
tolera sua ingratidão e suas esquisitices. “Ele é bondoso
para com os ingratos e maus.” (Lucas 6:35)
Será que conseguimos amar dessa mesma maneira?
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Pois em Cristo habita corporalmente
toda a plenitude da divindade.
Colossenses 2:9

J

esus não era um homem parecido com Deus, nem
um Deus parecido com homem. Ele era o Deushomem. [...] O criador do mundo, mas com um
umbigo [...]
O que fazer com alguém assim? Aplaudimos as
pessoas quando elas fazem coisas boas. Louvamos a
Deus por realizar feitos grandiosos. Mas e quando um
homem faz as coisas de que só Deus é capaz?
Uma coisa é certa: não podemos ignorá-lo. Aliás,
nem temos motivo para isso.
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Peçam, e lhes será dado;
busquem, e encontrarão.
Mateus 7:7

H

á inúmeros exemplares das Escrituras Sagradas
nunca lidos, largados em estantes ou sobre as cabeceiras
simplesmente porque as pessoas não sabem como ler.
O que podemos fazer para tornar a Bíblia uma
realidade em nossa vida?
A resposta mais clara pode ser encontrada nas
palavras de Jesus: “Peçam, e Deus concederá a vocês.”
O primeiro passo para entender a Bíblia é pedir a Deus
que nos ajude nessa tarefa.
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Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma
vez por todas, o justo pelos injustos, para
conduzir-nos a Deus.
1 Pedro 3:18

O

caminho da justiça é uma trilha estreita e
sinuosa que sobe por uma montanha íngreme. `No
topo dela há uma cruz. Na base dessa cruz encontramse inúmeros sacos cheios de pecados — tantos, a
ponto de se perder a conta. No Calvário, há pilhas de
pecados derramados aos pés da cruz. Você não gostaria
de deixar os seus lá também?
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Pois o Filho do homem veio buscar
e salvar o que estava perdido.
Lucas 19:10

D

eus fará todo o possível, seja o que for, para trazer
seus filhos para casa.
Ele é o pastor em busca de Sua ovelha. Tem as
pernas arranhadas. Seus pés estão doloridos e as vistas
ardem. Ele escala os despenhadeiros e atravessa os
campos. Explora as cavernas. Aproxima as mãos da boca
e grita na direção da ravina.
E o nome pelo qual Ele chama é o seu.
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Portanto, aceitem-se uns aos outros,
da mesma forma que Cristo os aceitou.
Romanos 15:7

A

graça proclama três coisas.
Só Deus pode lidar com meus pecados. Eu me
arrependo, faço a confissão, mas só Deus pode perdoar.
(E é o que Ele faz.)...
Só Deus pode lidar com o coração de meu próximo.
Devo falar com ele sobre o amor divino, orar por ele,
mas só Deus pode convencê-lo. (E é o que Ele faz.)...
Deus me ama e faz de mim seu filho. Também ama
meu próximo, e faz dele meu irmão.

14

13

D E

J A N E I R O

Voltarei e os levarei para mim.
João 14:3

N

ão sabemos quando Cristo voltará. Também
não temos idéia de como será essa volta. Nem mesmo
imaginamos por que Ele voltará... Mais do que qualquer
coisa, nós temos fé. Por ela, sabemos que há muito
espaço e um lugar preparado no céu; no tempo certo,
Jesus voltará, e então iremos para onde Ele está.
Ele virá nos buscar. Cabe a nós confiar em Sua
promessa.
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Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação
os dons espirituais, principalmente o dom de profecia.
1 Coríntios 14:1

R

elaxe. Você tem algumas pessoas para abraçar,
pedras para saltar, ou lábios para beijar?... Um dia, você
irá se aposentar; por que não agora?
Não falo de se aposentar do seu trabalho, mas de sua
atitude. Seja sincero: desde quando reclamação serviu
para melhorar o dia? Alguma vez você viu alguém pagar
as contas com choradeira? Preocupar-se com o amanhã
já ajudou a mudar o futuro?
Pelo menos por um tempinho, deixe outra Pessoa
tomar conta do mundo.
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O que é impossível para os homens
é possível para Deus.
Lucas 18:27

O

jovem rico pensava que poderia comprar sua
entrada no céu. Para ele, fazia sentido: você trabalha
duro, paga seus impostos e pronto — sua prestação
está quitada. Mas Jesus disse: “Nada disso.” O que você
quer custa bem mais do que você pode pagar. Você não
precisa de um sistema, mas sim de um Salvador. Você
não precisa de um currículo, mas de um Redentor.
Porque “o que é impossível para os homens é possível
para Deus”.
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Ame o seu próximo como a si mesmo.
Gálatas 5:14

J

esus sofreu muito para ser tão humano quanto aquele
sujeito que mora no final da rua. Ele não precisava
estudar, mas mesmo assim ia à sinagoga. Não tinha
necessidade de uma renda, mas trabalhou numa oficina
de carpintaria. Sobre seus ombros estava o desafio
de redimir a criação, mas Ele arranjou tempo para
caminhar quase 150 quilômetros de Jericó a Caná, e
comparecer a um casamento.
Era por isso que as pessoas gostavam Dele.
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Aguardo ansiosamente e espero ... Cristo será engrandecido
em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
Filipenses 1:20

S

eria ótimo se Deus nos permitisse escolher a vida
como escolhemos uma refeição no cardápio de um
restaurante. Vou querer boa saúde e muita inteligência.
Não precisa trazer talento musical, mas não deixe de
colocar um metabolismo bem ligeiro...seria muito bom.
Mas só que não é bem assim que acontece. Quando se
trata de sua vida na terra, você não tem direito a voz ou
voto.
Contudo, no que diz respeito à vida depois da
morte, você pode escolher. Para mim, parece bom
negócio. Você não concorda?
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No princípio Deus criou os céus e a terra.
Gênesis 1:1

H

á muitas coisas que não sabemos sobre a criação,
mas de uma coisa temos certeza: Deus fez tudo
sorrindo. Ele deve ter feito uma grande festa. Pintar as
listras da zebra, pendurar as estrelas no céu, tingir o
pôr-do-sol de dourado...quanta criatividade!
Como um carpinteiro que trabalha em sua oficina,
Ele adorou cada momento da criação. Pôs tudo de si
naquela obra. Depois de tanta criatividade, Ele tirou um
dia de folga no fim de semana só para descansar.
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O amor não se alegra com a injustiça,
mas se alegra com a verdade.
1 Coríntios 13:6

N

ão é bom saber que, apesar de não sermos capazes
de amar com perfeição, o amor de Deus é perfeito? Ele
sempre incentiva aquilo que é certo; sempre aprova o
que é justo. Deus nunca errou, jamais induziu uma
pessoa a errar, nem se alegra por ver alguém fazendo
alguma coisa errada, pois Ele é amor, e o amor “não se
alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade”.
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[A] fé que vocês têm [é] o sacrifício
que oferecem a Deus.
Filipenses 2:17

Q

uando enfrentamos lutas, costumamos nos
perguntar: “Por quê?”. Daqui a alguns anos, porém,
entenderemos que foram aquelas batalhas que nos
ensinaram alguma coisa que não seríamos capazes de
aprender de outra maneira — que havia um propósito
para aquele sofrimento.
O propósito de Deus é muito maior do que o seu
sofrimento; esse propósito é muito maior do que os
problemas que você enfrenta.
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Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar uma hora que seja à sua vida?
Mateus 6: 27

A

ansiedade é um hábito muito caro. É claro que
deveria valer a pena, considerando o trabalho que dá.
Mas não vale. Nossas lamúrias são em vão.
Preocupação nunca serviu para melhorar o dia,
resolver problemas ou curar doenças.
Deus nos dirige. Ele fará a coisa certa na hora certa.
E isso faz uma enorme diferença.
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Tu, SENHOR, guardarás em perfeita paz
aquele cujo propósito está ﬁrme, porque em ti conﬁa.
Isaías 26:3

V

ocê já tentou imaginar Deus? Então, preste atenção...
Ouça o barulho das pedras que seriam atiradas na
mulher adúltera caindo no chão...
Ouça a viúva de Naim jantando com o filho que era
dado como morto...
Ouça Deus fazendo as coisas mais inusitadas.
Arrancando sorrisos de fisionomias antes tão fechadas.
Colocando brilho onde só se via lágrimas.

24

2 3

D E

J A N E I R O

Não se preocupem com o amanhã,
pois o amanhã trará as suas próprias preocupações.
Mateus 6:34

D

eus libertou seus filhos da escravidão e abriu
um caminho pelo meio do mar. Ele providenciou uma
nuvem para ser seguida durante o dia e uma fogueira
para guiá-los à noite. E lhes forneceu o alimento...
A cada manhã, o maná aparecia. Toda noite, as
codornizes apareciam. “Confiem em mim. Confiem em
mim e darei a vocês tudo quanto precisam.” O povo foi
orientado a pegar apenas o suficiente para se alimentar
por um dia. Suas necessidades seriam supridas, um dia
de cada vez.
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Recebam como herança o Reino que lhes
foi preparado desde a criação do mundo.
Mateus 25:34

O

problema com este mundo é que não combina
conosco. Sim, conseguimos viver nele, mas não nos
ajustamos totalmente. Somos feitos para viver com
Deus; na terra, vivemos pela fé. Fomos criados para
a eternidade, mas nesta terra vivemos apenas por
um breve período. Nós fomos feitos para viver em
santidade, mas este mundo está maculado pelo pecado.
Este mundo é como uma camisa que tomamos
emprestada. O céu foi feito sob medida para nós.
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Ao vencedor [...] também lhe darei uma pedra
branca com um novo nome nela inscrito.
Apocalipse 2:17

V

ocê pode não saber, mas Deus tem um novo nome
para lhe dar. Quando chegar a hora de ir para o lar
eterno, Ele não nos chamará mais de João, Carlos ou
Maria. O nome pelo qual sempre chamaram você não
será o mesmo que Deus usará. Quando Ele diz que fará
novas todas as coisas, é isso mesmo o que quer dizer.
Você terá um novo lar, uma nova vida e — adivinhou!
— um novo nome.
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Pois o SENHOR é justo, e ama a justiça.
Salmo 11:7

N

ós não vemos Jesus tentando apaziguar muitas
controvérsias ou resolvendo tantos conflitos. Mas nós O
vemos cultivando a harmonia por meio de atos de amor:
Lavando os pés de homens que, Ele sabia, viriam
a traí-lo...
Honrando a mulher pecadora a quem a sociedade
desprezava.
Ele construía pontes enquanto curava as mágoas.
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Como Deus é grande! Ultrapassa o nosso entendimento!
Jó 36:26

P

odemos descobrir qual foi o instante em que a
primeira onda banhou o litoral, ou quando a primeira
estrela irrompeu no céu, mas nunca saberemos a partir
de que momento Deus passou a ser Deus, pois nunca
houve um momento em que Ele tenha deixado de ser
Deus. Ele nunca deixou de existir, pois é eterno. Deus
não é limitado pelo tempo.
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Mas quando o Espírito da verdade vier,
ele os guiará a toda a verdade.
João 16:13

T

ente visualizar um pai ensinando o filho a andar de
bicicleta e terá um retrato parcial do Espírito Santo.
O pai fica ao lado do filho. Ele empurra a bicicleta e
a mantém em pé quando o filho começa a perder o
equilíbrio. O Espírito faz o mesmo por nós: ele firma
nossos pés e fortalece nossos passos. No entanto, ao
contrário do pai, Ele nunca nos deixa sós; continua ao
nosso lado até o fim de nossos dias.
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Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado
a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu
Filho como propiciação pelos nossos pecados.
1 João 4:10

S

erá que Deus nos ama por causa da nossa bondade?
Ou por sermos amáveis demais? Ou por termos uma
grande fé? Nada disso, Ele nos ama por causa da Sua
bondade, de Seu amor e por acreditar em nós. João
coloca essa realidade da seguinte maneira: “Nisto
consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a
Deus, mas em que ele nos amou.”
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Toda boa dádiva[...] [vêm] do alto,
descendo do Pai das luzes.
Tiago 1:17

U

m pregador itinerante de Nazaré pode resolver a
ferida que você traz em seu coração. É possível que você
esteja tentando reconstruir um relacionamento que se
desfez... Talvez esteja tentando encontrar Deus há tanto
tempo, que já nem se lembra mais. Havia alguma coisa
naquele pregador de Nazaré que atraía multidões à sua
volta como se Ele fosse um presente de Deus para a
humanidade. Esse presente também foi oferecido a você.
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E eu estarei sempre com vocês, até o ﬁm dos tempos.
Mateus 28:20

U

ma tempestade no mar da Galiléia era equivalente
a um lutador de sumô mergulhando de barriga numa
piscina de criança. O vale ao norte funcionava como um
túnel de vento, comprimindo e empurrando o vento
com força na direção do lago. Ondas de três metros de
altura eram muito comuns.
Do meio da tempestade, Jesus grita, resoluto: “Sou
eu.” Lá está Ele, imponente, quando as Torres Gêmeas
estão desabando. Enfrentando as ondas do mar da
Galiléia com ousadia. Na UTI de um hospital, no
campo de batalha, na reunião da diretoria, na cela da
penitenciária ou na maternidade
— onde você estiver
enfrentando uma tempestade,
Jesus diz: “Sou eu.”
33

