
UMA JORNADA
COM PROPÓSITOS



APRESENTAÇÃO

Segundo o dicionário Aurélio, jornada é: “O caminho que se anda por um 
dia”. Isso nos faz pensar num conceito que é vinculado a um determinado 
espaço de tempo. No nosso caso, será uma jornada de 40 dias. Do latim 
propositum, o propósito é a intenção ou o intento de fazer ou deixar de fazer 
algo. Neste caso, nosso intento é buscar de maneira sistemática uma relação 
mais íntima com Deus, cheia de experiências diárias.

E por que 40 dias? Rick Warren a�rma: “Deus considera esse período 
espiritualmente relevante. Sempre que que Deus quis preparar alguém para 
seus propósitos, ele utilizou 40 dias:

A vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva;
A vida de Moisés foi transformada por 40 dias no monte Sinai;
Os espias foram transformados após 40 dias na terra prometida;
Davi foi transformado pelo desa�o de Golias, proferido por 40 dias;
Jesus foi fortalecido por 40 dias no deserto.”
Não tenho dúvida que o princípio bíblico permanece e todos, sem exce-

ção, podem ser transformados nessa curta jornada com propósitos. Você já 
imaginou ter o lar dos seus sonhos? Você já pensou em entender a vontade 
de Deus? Você já re�etiu como sua personalidade pode ser alterada pelo 
poder de Deus nesses dias?

Serão apenas 40 dias, mas neles Deus poderá mudar a sua vida para 
sempre. Esteja disposto a ouvir a voz de Deus, a obedecê-Lo, e preparado 
para aquilo que Ele fará em sua vida. Assim diz o Senhor: “Então me invoca-
reis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, 
quando me buscardes com todo o vosso coração.” Jeremias 29:12,13. 

Não desanime, não �que pelo caminho! Tenha o propósito de ir até o �m. 
Serão 40 dias de estudos da Palavra, 40 dias de oração e 40 dias de consagra-
ção. Estude com sua família, aprenda na EBDD, compartilhe com seu grupo... 
Ouça tudo que Deus vai falar, busque-O de todo o coração, saia do ordinário 
e aprecie o que Ele vai fazer em você e por meio de você. 

Agradecemos a Deus pela vida dos autores dos livros e apostilas, que 
foram a base dos textos que temos, com as nossas colocações pessoais: 
Retorno à Santidade, do Dr. Gregory R. Frizzell (traduzido por Hedy Maria 
Sche�er Silvado); Pessoas Compartilhando Jesus, Darrell W. Robinson 
(Editora Horizonal, Ministério Vida Total da Igreja), Classe Conhecendo Minha 
Missão de autoria do Pastor Rick Warren.

Pr Claudio José Farias de Souza
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Passos para uma vida de oração
equilibrada e bíblica 1

1º Dia

Nada na nossa vida é mais importante que a oração. Deus quer que cada 
um de nós experimente uma vida de oração dinâmica. Ele quer que você 
caminhe em vitória espiritual e experimente respostas milagrosas às suas 
orações. Deus quer que você seja capaz de ouvir sua voz claramente e apren-
der como ser um intercessor de poder. Ele quer ensinar a você a adorá-lo 
diariamente e como você pode caminhar sob sua contínua direção.

Como você pode desenvolver uma vida de oração que seja equilibrada e 
bíblica? Siga os seguintes passos:

1. Comprometa-se a gastar um tempo diário com Deus que seja signi-
�cativo. A bíblia nos ensina a orar sem cessar (1 Tessalonicenses 5.17). Não 
estou lhe ensinando a ser legalista, mas a cultivar um hábito que possa ser 
saudável e não a cumprir uma lei que lhe deixe culpado quando quebrá-la. 
Lembre-se que oração é relacionamento com Deus e não uma obrigação 
religiosa. Ser um discípulo de Cristo é andar com Cristo. Dê logo este passo 
como um desa�o de vida.

2. Tenha este tempo como uma chance de conhecer mais a Deus e ser 
moldado por Ele. Você precisa ir aos poucos aprendendo a gostar de estar 
com Deus, de admirar a Deus, de expressar-se a Ele com toda a sinceridade 
do seu coração. Deus quer o seu coração e o seu amor por Ele. Você conhece 
o episódio vivido por Marta e Maria, e o quanto Maria deu atenção a Jesus. 
Ele a elogiou porque ela tinha prazer em �car com Ele para aprender dos seus 
ensinos. Sei que estar com Jesus regularmente é um processo que deve ser 
aprendido. A bíblia diz: “Esta é a con�ança que temos ao nos aproximarmos de 
Deus: que se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos 
ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que 
temos o que dele pedimos.” 1 João 5.14-15.

3. Pratique de maneira equilibrada os quatro diferentes tipos de 
oração. Se é um relacionamento, você não deve ser um pidão mas você deve 
desejar um encontro com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, que seja 
vibrante, alegre e dinâmico. Para isso, procure em seu tempo de oração: a) 
louvar e agradecer a Deus em forma de adoração; b) confessar e se arrepen-
der de seus erros e pecados cometidos; c) fazer pedidos e clamores a Deus em 
conformidade com a Bíblia; e d) interceder, ou seja, orar por outras pessoas.
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Passos para uma vida de oração
equilibrada e bíblica 2

2º Dia

Vamos continuar a jornada para cultivarmos uma vida de oração que seja 
equilibrada e bíblica. Outros passos que são necessários:

1. Procure enfatizar mais as questões de caráter e santidade pessoal, 
que as suas necessidades temporais. Há pessoas que tem uma “vida de 
oração”, mas não tem uma vida prática que corresponda. Quando oram 
pedem apenas e prioritariamente para coisas materiais, como: saúde, �nan-
ças, etc.. Claro que precisamos das bênçãos de Deus nestas áreas de nossas 
vidas, mas devemos ir além, e pedir a Deus que nos faça mais parecidos com 
Ele. Peça que Ele te ajude a dar os frutos do Espírito que re�etem uma vida 
cristã no seu nível mais elevado. Vida de oração sem amor, sem alegria, sem 
bondade, sem domínio próprio, sem paz, sem �delidade é uma vida vazia e 
legalista. Você cumpre um rito, mas não é moldado por Deus, através do seu 
Espírito e de sua Palavra. Você não será poderoso na oração pela quantidade 
de tempo que ora, mas pela profundidade das mudanças que serão operadas 
em seu caráter. Por exemplo: Peça a Deus para lhe fazer um seguidor de Cristo, 
conforme as bem-aventuranças: praticando a humildade, o zelo, o discerni-
mento, a sabedoria, a adoração verdadeira, a �rmeza, a ousadia, a pureza.

2. Inclua em suas orações questões voltadas para o evangelismo e 
missões. Pare ainda hoje e tome o formulário da Operação André e clame a 
Deus que lhe ajude a encontrar as pessoas pelas quais você deve orar. Se 
você não se lembrar de muitos nomes, isto vai revelar que você não está se 
relacionando com pessoas que precisam de Jesus. Peça a ele para colocar 
essas pessoas no seu caminho. Pergunto eu: O que mereceu o maior empe-
nho de Jesus? O que Jesus mais valorizou? Não foi o fato de buscar e salvar os 
que estavam perdidos? Se vamos andar com Jesus, precisamos aprender a 
dar valor as pessoas que Jesus deu valor, a amar as pessoas que Jesus amou. 
Quando você terminar a leitura hoje, procure completar a lista das dez pesso-
as que ainda não são convertidas pelas quais você vai orar, e se não for possí-
vel, procure completá-la até o �m desta semana. Quem sabe você terá que 
procurar o vizinho de frente, da casa ao lado, o colega de trabalho da outra 
seção, o balconista que lhe atende na padaria, etc. Descubra os seus nomes e 
os aliste para oração.

Saiba que você pode experimentar uma vida de oração
que seja poderosa e equilibrada.
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Como ser abençoado por Deus?
3º Dia

Creio que devemos pensar a nível pessoal e coletivo, ou seja, em você 
mesmo e na família igreja do Senhor, como um desa�o que vivamos uma 
vida santa e pura para agradá-lo.

Algumas vezes pelo nosso envolvimento na igreja que não deixa de ser 
uma boa ação, deixamos em segundo plano uma vida de mais intimidade 
com Deus, e uma preocupação com um viver que seja puro e segundo o 
desejo de Deus.

Por outro lado, quem não deseja viver uma cheia do Espírito Santo e espiri-
tualmente limpa? Fato é que se não nos encontramos espiritualmente capazes, 
faremos muitas coisas para Deus, mas tudo não passará de esforço humano. 

Seguindo a orientação bíblica de 2 Crônicas 7.14, que nos desa�a a um 
retorno ao arrependimento e quebrantamento espiritual, à uma vida de 
fervente oração, e à plena puri�cação, logo seremos grande e amplamente 
abençoados. Diz-nos a Bíblia, que Deus mesmo irá sarar a nossa terra. Pode-
mos parafrasear dizendo que Deus quer sarar nossa vida, nossa família, 
nossos empreendimentos, nossos esforços. Porém, sem quebrantamento e 
arrependimento de pecados, a mais brilhante estratégia resultará em fracas-
so espiritual. 

De acordo com a Bíblia, somente os que têm o coração puro terão o poder 
de Deus (Oséias 10.12; Salmos 66.18; Tiago 5.16).

Devemos saber que a verdadeira santidade não é um conceito de teolo-
gia, mas é uma pessoa. Esta pessoa tem nome: é Jesus Cristo. 

Santidade pessoal é o caminho bíblico para que sejamos cristãos alegres, 
comprometidos, dinâmicos e evangelizadores. 

Quando lemos os grandes avivamentos da história, constatamos que 
nenhum deles aconteceu sem que o povo de Deus fosse confrontado com os 
seus pecados especí�cos, através da exposição clara de grandes porções da 
bíblia sagrada. 

Deus quer nos abençoar como pessoas e como família igreja. Como 
a�rma Oséias, “é hora de buscar o Senhor”. Vamos voltar a Deus não somente 
para sermos abençoados, mas porque nós o amamos. Vamos voltar para 
Deus na beleza de sua santidade.
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Porque devo me interessar
pela missão de Jesus?

4º Dia

Eis alguns fatores que nos devem motivar a nos interessarmos pela 
missão de Jesus:

1. Se eu quero ser como Jesus, sua missão deve ser incluída na minha 
missão de vida. Jesus orou ao Pai: “Assim como tu me enviaste ao mundo, eu 
também os enviei.” João 17:18      

2. Jesus deseja que eu continue Sua missão. “Portanto, vão a todos os 
povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguido-
res em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a 
tudo o que tenho mandado.” Mateus 28:19,20 “... Assim como o Pai me enviou, 
eu também envio a vocês.” João 20:21 “Mas vocês receberão poder quando o 
Espírito Santo descer sobre vocês; e serão minhas testemunhas tanto em Jerusa-
lém como em toda a região da Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes 
da terra.” Atos 1:8

3. Compartilhar as Boas Novas é minha responsabilidade. “Não tenho 
o direito de �car orgulhoso por anunciar o evangelho. A�nal de contas, é minha 
obrigação fazer isso. Ai de mim se não anunciar o evangelho!” 1 Coríntios 9:16

4. Compartilhar as Boas Novas é um privilégio. “...E Deus nos deu o privilé-
gio de insistir com todos  para que se tornem aceitáveis diante dEle e se reconci-
liem com Ele (...) Esta é a mensagem maravilhosa que Ele nos deu para transmitir 
aos outros. Somos embaixadores de Cristo.” 2 Coríntios 5:18b,19b,20 (BV)

5. Eu sou grato pelo que Jesus fez por mim. “Porque eu tenho obrigação 
para com todos, sejam civilizados ou não, sejam educados ou ignorantes”. 
Romanos 1:14 “Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois 
reconhecemos que um homem morreu por todos...” 2 Coríntios 5:14

6. Porque as pessoas estão perdidas sem Cristo. “Não há salvação em 
nenhum outro mais! Debaixo do céu inteiro não existe nenhum outro nome para 
os homens chamarem a �m de serem salvos.” Atos 4:12 (BV)

7. Porque Deus quer que todas as pessoas sejam salvas! “Ele quer que 
todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade.” 1 Timóteo 2:4 “...Ele não 
quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se 
arrependerem.” 2 Pedro 3:9

8. Eu serei recompensado para a eternidade. “Lembrem-se de que o 
Senhor os recompensará. Vocês receberão o que ele guardou para o seu povo,
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pois o verdadeiro Senhor  que vocês servem é Cristo.” Colossenses 3:24
9. O plano de Deus para a História depende de nós completarmos 

nossa missão. “E a Boa Notícia sobre o Reino será anunciada no mundo inteiro 
como testemunho para toda a humanidade, e então virá o �m.” Mateus 24:14

10. Eu me alegrarei quando vir pessoas no céu. “Pois digo que, do 
mesmo jeito, vai haver mais alegria no céu por uma pessoa de má fama que se 
arrepende.” Lucas 15:7 a  

Sabendo disso, qual vai ser minha resposta?
“...O importante é que eu complete minha missão e termine o trabalho que o 

Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é esta: anunciar a Boa-
Notícia da graça de Deus”. Atos 20:24
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Sendo transformado para ser
usado por Deus

5º Dia

Uma pergunta óbvia: Se Deus está trabalhando tão tremendamente no 
mundo e na vida de muitas pessoas, por que eu não estou experimentando 
sua presença poderosa e o seu poder? Há razões de metodologia, também, 
mas a principal delas é a presença de pecado não confessado na vida dos 
seus �lhos. Diz-nos a Bíblia: “Vejam! O braço do SENHOR não está tão encolhido 
que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas 
maldades separaram vocês do seu Deus; os seus pecados esconderam de vocês o 
rosto dele, e por isso ele não os ouvirá.” Isaías 59.1-2

Deus está disposto a abençoar o seu povo, mas os pecados não confessa-
dos bloqueiam as bênçãos de Deus. Para que Deus se mova em nossa direção 
há necessidade de puri�cação e arrependimentos profundos entre os seus 
�lhos. Diz-nos a Bíblia: “Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não 
me ouviria.” Salmo 66.18

Se Deus tem parecido distante de sua vida, não adiantará mais quantida-
de de orações, mas uma atitude espiritual de quebrantamento e con�ssão. A 
con�ssão diária e regular dos nossos pecados a Deus não é uma opção, mas 
algo absolutamente essencial.

Aprendi de um velho pastor quando ainda adolescente que é necessário 
dar nomes aos bois, ou seja, ser especí�co na minha con�ssão de pecados a 
Deus. Não é pedir para que Deus perdoe sua multidão de pecados, mas para 
que perdoe o mau pensamento que você pensou, a omissão que você se 
envolveu, suas atitudes inconvenientes. 

A boa noticia, é que é possível ser transformado pela graça de Deus, e 
então ser um instrumento nas mãos de Deus. Comece hoje a prática da 
con�ssão, do arrependimento, para que coisas extraordinárias aconteçam 
em sua vida e através de sua vida. 

Em Isaias 1.18 lemos: “Vinde então, e argüi-me, diz o Senhor: ainda que os 
vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; 
ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã”. 
Este é um convite amoroso de Deus a cada um de nós. 

Lemos ainda em 1 João 1.9 que: “Se confessarmos os nossos pecados, ele é 
�el e justo para perdoar os nossos pecados e nos puri�car de toda injustiça”. 
Experimente o agir especial e poderoso de Deus em sua vida, dando este 
passo espiritual importante.
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Depois de uma atitude correta com relação a realidade do pecado em sua 
vida, algumas dicas importantes para que você esteja preparado para com-
partilhar Cristo:

1. Você tem como seu inimigo número um Satanás: Nem tudo o que 
fazemos tem como culpado a Satanás, mas é fato que sua tarefa é matar, 
roubar e destruir, o que implica em a�rmar que Ele usa nossos próprios dese-
jos naturais contra nós mesmos. Ele usa a atração das coisas que vemos, e usa 
também o nosso orgulho. A bíblia diz que o Diabo, o nosso adversário, anda 
ao nosso redor, buscando quem Ele possa tragar. Por isso, ensina-nos a Bíblia, 
que “devemos resistir ao diabo, que Ele fugirá de nós”. 

2. Saiba que sua batalha já está ganha: Quando leio Romanos 8.31-34, 
aprendo: “Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será 
contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos 
nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem 
fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justi�ca. 
Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, que ressuscitou e está 
à direita de Deus, e também intercede por nós”. Jesus pagou a dívida do seu 
pecado, de uma vez por todas e agora você precisa se apropriar desta verda-
de de Deus pela fé. A sua culpa foi levada por Jesus. Você continua um peca-
dor, mas agora livre de culpa e de condenação pelo sangue de Jesus. 

3. Conscientize-se de que seu poder vem do Pai: É do seu relacionamen-
to com Deus que vem sua capacidade e autoridade espiritual. Disse Jesus: 
“Sem mim nada podeis fazer.” João 15.5. Você pode ter mais ou menos comu-
nhão com Deus, mas não pode ter menos relacionamento com Deus. Você é 
�lho de Deus.

4. Seu fracasso não é de�nitivo: Todos falhamos, mas não deixamos de 
ser �lhos de Deus. Quando pecamos, inibimos a ação do Espírito Santo em 
nossas vidas, mas não perdemos a condição de �lhos.

5. Seu futuro pode ser de vitória: Não devemos viver de passado, um passa-
do que escraviza, que nos inibe de agir. Devemos olhar para frente, para um 
futuro melhor, com a presença do Espírito Santo tomando conta de nossas vidas.

6. Por �m, cultive uma vida de adorador: Adore sempre a Deus, e como 
ensina a Bíblia, “adore em espírito e em verdade” João 4.24. Adore a Deus em 
oração, e seja sensível ao agir do Espírito em sua vida.

Preparado para
compartilhar Cristo

6º Dia
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Cristo em você,
o fundamento da vitória

7º Dia

Precisamos viver não somente livres da condenação do pecado, mas 
livres também do poder do pecado. 

Não importa o quanto você tenha se debatido, você pode experimentar 
a maravilhosa puri�cação de Deus e ser cheio do seu Espírito. 

O salmista nos ensina que tipo de oração devemos fazer para vencermos 
o poder do pecado em nossas vidas: “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu 
coração; prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta 
algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno.” Salmos 139.23-24

Para que você experimente essa vitória sobre o poder do pecado, você 
precisa combatê-lo do mesmo jeito que você o comete, diariamente. Invista 
tempo a sós com Deus regularmente. 

É vital entender que Jesus não morreu somente para levar-nos para o 
céu, mas para habitar-nos enquanto estamos neste mundo e conceder-nos 
poder  para viver para a sua glória aqui na terra. 

Paulo nos ensina o segredo da vitória sobre o domínio do pecado em 
nossas vidas: “Pois sabemos que o nosso velho homem foi cruci�cado com ele, 
para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do 
pecado.” Romanos 6.6. A vida de Jesus na nossa vida, é a nossa força e garan-
tia de vitória. Aqui está a base para um brado de vitória sobre o pecado, 
nossa declaração de independência. A Bíblia está a�rmando que através do 
Espírito Santo, o mesmo Cristo que ressuscitou habita em cada pessoa salva. 
Viver uma vida cristã vitoriosa, não é fruto de um esforço humano, mas é 
fruto da ação do Espírito em nossa vida. 

Lemos em Gálatas 2.20: “Fui cruci�cado com Cristo. Assim, já não sou eu 
quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a 
pela fé no �lho de Deus, que me amou e se entregou por mim”. Quando você 
recebeu a Cristo como Salvador pessoal, você passou a desfrutar de todo o 
seu poder em sua vida. Em nenhum momento você foi chamado a viver por 
si mesmo uma vida espiritual, que é desa�adora e exigente. Por nós 
mesmos seria impossível andarmos na contra mão do mundo, remando 
contra a maré e sendo guiados por valores completamente contrários aos 
do mundo. 

O segredo da vitória é continuar a caminhada cristã, do mesmo jeito 
que começamos a vida cristã: através da pessoa de Jesus em nossas vidas. 
Diz-nos a Bíblia: “Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor,
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continuem a viver nele, enraizados e edi�cados nele, �rmados na fé, como foram 
ensinados, transbordando de gratidão.” Colossenses 2.6

Andamos em Cristo do mesmo jeito que o recebemos, ou seja, pela fé. 
A�rma a Bíblia: “Mas o justo viverá da fé”, que sugere que não só vivemos 
pela fé quando cremos, mas devemos viver pela fé todos os dias da nossa 
jornada na terra. 

Tome posse da vida vitoriosa que está à sua disposição.
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Seja persistente na
caminhada com Deus

8º Dia

Você já chegou ao oitavo dia de uma caminhada de leitura e re�exão 
bíblicas. Não desista. Você está perto de adquirir um hábito saudável. 

A proposta não é que você faça uma leitura de uma só vez, mas que a 
cada dia você vá sendo moldado por Deus para ser mais parecido com Ele. 

Lembre-se que você não está envolvido num programa, numa ativida-
de, mas em experimentar um relacionamento com Deus. Não é uma ativi-
dade que você concluiu e pronto, mas uma jornada de crescimento com o 
seu Pai celestial. 

Reconheço que persistir talvez seja um dos maiores desa�os a nossa 
cultura, mas em perseverar é que está a nossa vitória e o experimentar gran-
des bênçãos em sua vida. 

Ao longo do dia, leia o pequeno texto mais de uma vez, procure re�etir 
sobre ele e peça para que Deus mude em você o que precisa ser mudado. 

Não desanime diante de um obstáculo, mas saiba que crescimento é um 
processo. Olhe para trás e descubra que você hoje está bem mais na frente 
do que você estava ontem. Você já avançou em várias áreas da sua vida. 

Creia que Deus vai lhe dar graça su�ciente para que você experimente a 
vitória. Mesmo que alguma etapa tenha �cado para trás siga em frente e 
somente depois volte lá. 

Disponha da Bíblia como espada do Espírito e vença o desânimo e as 
tentações de satanás. Não espere de você o que nem Deus espera, que você 
seja perfeito. A bíblia, que é a palavra de Deus, já contém provisão de perdão 
para os nossos pecados e falhas. 

Não tenha medo de pedir para Deus fazer mudanças em você que você 
sabe que sem a ajuda dele seriam impossíveis. 

A pessoa mais interessada em seu desânimo ou desistência é o diabo que 
sabe que se você se mantiver em oração, leitura e meditação bíblicas regula-
res, você desfrutará de grande poder espiritual. 

Em outras palavras, você está não apenas num projeto, mas numa batalha 
espiritual. O seu crescimento é plano de Deus para a sua vida, mas a sua 
estagnação espiritual interessa ao nosso maior adversário. 

Você pode vencer qualquer pecado em sua vida. Creia nesta verdade e a 
busque, mesmo que tenha que contar com a ajuda de outros irmãos em 
Cristo, num pequeno grupo de compartilhamento. Há muito poder quando 
duas ou mais pessoas oram juntas e estão ligadas em Cristo. Jesus mesmo
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nos ensinou que quando duas ou três pessoas estiverem reunidas em seu 
nome, ele aí estará no meio delas. Se for preciso, compartilhe sua luta com 
alguém que possa ser seu companheiro de oração e busca de mudança. 

Não importa o quanto você terá que lutar, mas creia que você vencerá se 
con�ar na provisão divina para a sua vida e se recusar a desistir. Veja o que 
disse Jesus: “Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para 
mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar”. Lucas 18.1
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Buscando intensamente a Deus
9º Dia

Como você tem buscado a Deus? Essa pergunta nos leva a pensar em 
modo e quantidade, mas a idéia do texto é de qualidade. Não é o quanto 
buscamos a Deus que importa, nem onde o buscamos, mas de que maneira 
temos feito. 

Considere o seguinte texto bíblico: “Vocês me procurarão e me acharão 
quando me procurarem de todo o coração.” Jeremias 29.13.

Este texto mostra o desejo de Deus de ser encontrado e de abençoar 
vidas, mas há nele uma condição: que quem o busque o faça de todo o cora-
ção. Entendo que de todo o coração quer dizer uma disposição plena de ser 
mudado, moldado, impactado pelo encontro com Deus.

Não há vida cristã vitoriosa e poderosa sem uma intimidade com Deus e 
não há intimidade com Deus instantânea. 

Outro texto desa�ador é: “Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de 
vocês!”. Este texto mostra a disposição constante de Deus de estar próximo 
de nós, apesar de nossas imperfeições, limitações e falhas. 

É como se fosse um convite de Deus aos seus �lhos. O que você está espe-
rando para ser abençoado por Deus? Tudo o que Deus deseja é que vivamos 
vidas poderosas e livres do poder do pecado. Cada passo que damos na sua 
direção nos leva a santi�cação, porque nos sentimos inconformados com 
nossa realidade de pecado. O alvo de Deus para nós é que sejamos parecidos 
com o seu �lho, Jesus Cristo. 

Se você tiver como motivação crescer espiritualmente, ser parecido com 
Cristo, enquanto estuda estas lições e compartilha com o seu grupo, Deus vai 
abençoar a sua vida de maneira sobrenatural. 

A bíblia também nos ensina que devemos nos esforçar para vivermos de 
um modo digno do Senhor que servimos. Enquanto a salvação é ação de 
Deus na direção de cada pecador, a santi�cação é a resposta dos seus �lhos à 
sua graça. “Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem 
santidade ninguém verá o Senhor.” Hebreus 12.14. A palavra esforçar tem o 
sentido de algo que eu faço intencionalmente. Eu desejo a paz, eu desejo a 
santi�cação e isto me aproxima de Deus. 

Busque a Deus de todo o seu coração; busque a Deus como quem quer 
achá-lo; busque a Deus enquanto ainda há tempo. Mas busque a Deus. Apro-
veite este tempo e os encontros semanais para estreitar o seu relacionamen-
to com Deus.
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Creia que Deus vai usá-lo
para salvar outras pessoas

10º Dia

Paulo tinha esta convicção de que devia pregar o evangelho em tempo 
oportuno ou se fosse preciso criaria uma oportunidade. A expressão que 
ele usa, falando dessa sua convicção é: “Ai de mim se não vos anunciar o 
evangelho”.

Compartilhar Cristo com outras pessoas não é algo opcional, mas é um 
imperativo divino e nossa missão de vida. Aprendemos no passado que todo 
crente tem um ministério na igreja e uma missão no mundo. 

Como você poderá estar mais apto a compartilhar Cristo com outras 
pessoas? Vou lhes dar algumas sugestões:

1. Seja sensível ao descrente: Não é possível você esperar que o não 
crente pense como um crente, pois ele ainda não é crente. Ele não sabe o que 
é melhor para ele. Ele não tem o mesmo linguajar, a mesma paciência com os 
cultos que oferecemos a Deus, não entende porque muitos vão à igreja num 
domingo com um sol quente com os termômetros marcando 38, 40 graus de 
temperatura e ainda fazem tantas reuniões. Eles não podem ser como você, 
porque ainda não são crentes. O perdido não é nosso inimigo, apenas não 
entende muitas coisas que hoje são claras para nós. A atitude que devemos 
ter com os não crentes em muito se parece com a do pescador que compre-
ende os peixes que deseja pescar. Sabe a melhor hora, a melhor isca, a 
melhor maneira de fazer as coisas, caso contrário não pesca coisa nenhuma.

2. Esteja atento às oportunidades: Pequenas situações da vida podem 
colocá-lo diante de uma oportunidade. Como você encontra um jeito de falar 
de futebol com quem você nunca viu antes, falar de política, e outros assun-
tos com sabedoria e bom senso você precisa saber a hora certa e ser sensível 
ao Espírito Santo para falar de Cristo. Creia que as oportunidades estão em 
toda a parte e são encontros marcados por Deus  para usá-lo para salvar 
outras pessoas. 

3. Perceba a realidade dos não crentes: Você encontrará pessoas sem 
Cristo em toda a parte. Algumas vezes eles estarão na igreja, nos cultos regu-
lares, outras vezes no convívio da família. Você também os encontrará no 
trabalho, onde você passa a maior parte do dia. Claro que mais do que falar 
às pessoas de Cristo, você precisará nestes ambientes de convivência, viver 
seus compromissos com Cristo com naturalidade. Você os encontrará no seu
dia a dia: enquanto põe gasolina no seu automóvel, compra o pão da manhã, 



16

vai ao mercado, vai ao médico e assim por diante. Você os encontrará atrás de 
rótulos, de portas, de máscaras, de barreiras arti�ciais que levantam para 
evitarem a verdade.

Mais do que qualquer outra coisa, você precisa saber que Deus conta com 
você para salvar outras pessoas. Você foi escolhido quando você foi salvo 
para ser uma testemunha do seu salvador. Você só não foi para o céu ainda, 
porque Deus tem um plano para você neste mundo: ser sal e luz para os que 
andam nas trevas espirituais. Creia que Deus quer e pode usá-lo para salvar 
outras pessoas.
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Compartilhe Cristo
com confiança

11º Dia

Uma das grandes barreiras para que alguém seja usado por Deus para a 
salvação de outras pessoas é o medo. Naturalmente que não é uma tarefa 
qualquer e nem fácil de ser executada. Ela requer algumas convicções 
básicas para que você seja bem sucedido. Esteja certo que é uma tarefa em 
que você faz parte de uma equipe, que nela consta: a Palavra de Deus, a ação 
do Espírito Santo e a sua experiência de fé com Cristo. 

Consideremos estes parceiros na tarefa de ganhar pessoas para Cristo:
1. A palavra de Deus. Quando você conhece e domina a Bíblia, ela lhe 

possibilitará falar da parte de Deus, através da própria revelação de Deus. Há 
poder na palavra de Deus quando aplicada ao coração daquele que a ouve. 
Já vivi várias experiências em que a pessoa com a qual conversava não sentia 
qualquer interesse por Deus, por Jesus Cristo, mas de repente ao ser confron-
tada com a palavra de Deus começou a chorar e a sensibilizar para continuar 
a conversa. A Palavra de Deus produz em nós con�ança necessária para com-
partilhar Jesus. Ela permanece para sempre, queima as impurezas, é a espada 
do Espírito, produz fé, é um poderoso meio de se conhecer a Cristo, gera 
compromisso com Cristo, aponta para uma direção na vida, e quando com-
partilhada produz uma boa colheita no coração que a ouve. “Pois a palavra de 
Deus é viva e e�caz, e mais a�ada que qualquer espada de dois gumes; ela pene-
tra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamen-
tos e intenções do coração”. Hebreus 4.12 e ainda “porque todo aquele que 
invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem 
não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar?” Romanos 
10.13-14 A fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus. Use esse aliado no comparti-
lhar de Cristo com outras pessoas.

2. A ação do Espírito Santo. Lemos em Atos 1.8 “Mas receberão poder 
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em 
Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os con�ns da terra”. Jesus conside-
rava a tarefa de testemunhar um desa�o tão grandioso que não deixou seus 
�lhos desenvolveram-na sozinhos. Ele a�rma que serão capacitados pelo 
Espírito Santo. Quando fazemos a obra de evangelização no poder do Espíri-
to Santo, os resultados serão conforme Deus e não nós. 

Faz parte do ministério do Espírito Santo convencer o ser humano que é 
pecador, que Deus é justo e que por isso mesmo haverá um julgamento para 
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o qual deve estar preparado. Sem o Espírito Santo você se dá a uma tarefa 
sobrenatural, com sua capacidade natural. Isso resultará em fracasso e 
frustração. Pelo seu Poder Ele o conduzirá por caminhos que porá você 
diante de pessoas que precisam ouvir o evangelho. Se faltar argumento, o 
Espírito lhe ensinará tudo o que convém dizer. 

Você precisa desse parceiro para compartilhar Cristo com con�ança a 
outras pessoas.

3. A sua experiência de conversão. Nada substitui dentro do plano de 
Deus o poder do testemunho pessoal. Quando você compartilha com outras 
pessoas o que Cristo fez em você e por você, e como é sua vida hoje com 
Cristo, isso faz toda a diferença. Lembro-me de uma experiência em que 
quando falava de cristo com um pessoa ela estava relutante e argumentativa, 
até que parando, comecei a dizer para ela o que Deus havia feito em mim. 
Ainda que lhe dissesse que não pretendia convencê-lo, mas mostrá-lo que na 
minha vida o evangelho fez isso, isso, e isso. Ao terminar o meu relato aquela 
pessoa indiferente e argumentativa, estava com os olhos cheios de lágrimas. 
Era como se perguntasse, então há um jeito para o meu caso? Foi o desejo de 
Deus que você fosse cooperador dele no processo de salvar vidas. Não é um 
fardo, mas um grande privilégio. 

Deus lança mão dessa parceria para salvar vidas e conta com você. Pegue 
uma folha de papel e tente colocar em cerca de 300 palavras como era a sua 
vida antes de conhecer a Cristo, como você sentiu a necessidade de Deus, 
como aconteceu sua conversão e como é sua vida hoje. 

Você pode compartilhar Cristo com con�ança.
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Praticando o privilégio de
compartilhar o seu testemunho

12º Dia

Sugestões para você preparar seu testemunho:

•   Ore e peça que Deus lhe dê as palavras certas.
•   Escreva tudo. Deus gosta de preparação e planejamento.
•   Tente ser objetivo. Não fique repetindo ou dando voltas.
•   Seja sucinto. Evite exageros e detalhes desnecessários.
•   Tente dar seu testemunho em no máximo 3 minutos.
•   Refira-se às experiências que a maioria das pessoas já enfrentou.
•   Mostre partes de sua vida com que as pessoas se identifiquem.
•   Seja honesto ao falar que você ainda enfrenta dificuldades. Sua vida 

não é perfeita.
•   Evite dizer que todos os seus problemas foram resolvidos com sua con-

versão.
•   Gaste mais tempo na parte em que você mostra a diferença que Cristo 

fez em você.
•   Enfatize o porquê você recebeu a Cristo (os benefícios que vieram dessa 

decisão).
•   Mencione a certeza de sua salvação e de seu destino após a morte.
•   Não exagere comentando os pecados cometidos antes da conversão.
•   Não faça comentários negativos sobre outras religiões.
•   Não mencione qualquer religião ou denominação.
•   Não faça muitas citações bíblicas. 
•   Não responda perguntas que não lhe forem feitas.
•   Dê exemplos concretos das mudanças de sua vida.
•   Quanto mais específico for, mais dinâmico será o testemunho.
•   Evite citar datas, nomes e idades. Isto não é de muito interesse para os 

outros.
•   Prepare-se bem. Pratique até perceber que é seu testemunho mesmo.
•   Leia em voz alta e trabalhe seu tom de voz para se tornar conversacional.
•   Permita que um amigo leia o que você escreveu e dê sugestões.
•   Fale normalmente, como se estivesse batendo papo com um amigo.
•   Não dramatize ou enfeite sua história.
•   Não conte experiências místicas. Compartilhe no nível dos ouvintes.
•   Não use tom de pregadores que cansam. É um testemunho, não uma 

pregação.
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•   Use os pronomes “EU”, “ME”, “MEU”.  Nunca use ‘’VOCÊ”, “TU”. É seu teste-
munho!

•   Seja bem humorado. Isso reduz a tensão e relaxa as pessoas.
•   Escolha um tema central para seu testemunho. 

COMO DAR SEU TESTEMUNHO NA PRÁTICA?

1. Relacione os problemas ou di�culdades que Jesus ajudou você a 
resolver. “Vocês sabem que sempre houve um grande problema em minha 
vida (ou em meu casamento, etc.). De fato, eu me sentia muito (frustrado, de-
sesperado, etc.). Mas então eu descobri algo que fez a maior diferença em 
minha vida”.

2. Cite alguma coisa dos jornais ou TV que se relacione com as neces-
sidades comuns das pessoas. “Você leu (viu, assistiu etc.) sobre..... Eu posso, 
com certeza, me identi�car com o que aquelas pessoas sentiram. Não faz 
muito tempo, eu tive de enfrentar o mesmo problema. Mas foi quando algo 
de maravilhoso aconteceu que mudou toda a minha vida....”

3. Comece com uma expressão que as pessoas concordem ou que se 
relacione com elas. “Parece que a vida está passando cada vez mais depres-
sa”. “Algumas vezes a vida parece muito complicada”. “Nem sempre as coisas 
são do jeito que a gente planejou”.

4. Desculpe-se com as pessoas que você conhece há muito tempo, 
mas que ainda não tiveram oportunidade de ouvi-lo. Otávio, eu preciso 
me desculpar com você. Nós nos conhecemos há bastante tempo e eu consi-
dero você um grande amigo. E para amigos, não há segredos – e eu nunca 
lhe contei a respeito da coisa mais maravilhosa que aconteceu em minha 
vida...... (E aí você começa seu testemunho).

“...Anunciem todos os dias que Ele nos salvou!” Salmos 96:2b
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Uma estratégia de abordagem
que facilita

13º Dia

Paulo usa uma expressão muito interessante em Colossenses, que 
muito nos ajuda nessa compreensão sobre como compartilhar Cristo de 
maneira a alcançar o objetivo. “Sejam sábios no procedimento para com os 
de fora; aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja 
sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a 
cada um”. Colossenses 4.5-6

Todos temos alguma coisa que muito nos interessa ou que nos chama a 
atenção. Procure conhecer a pessoa, seus gostos, suas preferências. Ao falar 
sobre a família, tente ouvir a resposta que lhe derem com atenção, pois é um 
tema muito importante. 

Lembre-se que a pessoa é mais importante para Deus que tudo o mais. 
A�nal, foi por essa pessoa que Cristo morreu na cruz derramando lá o seu 
precioso sangue. E a�rma Jesus que “uma alma vale mais do que o mundo in-
teiro”. Veja a pessoa e não resultados, números e em alguns casos cifrões.

Outra sugestão é ouvir as pessoas com total atenção. Não é fácil ser um 
bom ouvinte, mas é necessário sermos se queremos alcançar o coração da 
pessoa que queremos ganhar para Cristo. Você sabe que ouvir de modo e�-
ciente é a chave para uma boa comunicação. 

Tente ouvir de maneira ativa, dizendo que você entende, concorda, está 
acompanhando o assunto. Faça perguntas não agressivas e não se preocupe 
com o silêncio. 

Ame as pessoas, pois o amor é o principal componente do ato de compar-
tilhar Cristo com e�ciência. Amar não é o mesmo que ser permissivo, mas é a 
disposição de superar barreiras que impeça a pessoa de entender o amor de 
Deus e de ser claramente esclarecida sobre as verdades do evangelho.

Ter a percepção de que são pessoas sem salvação nos leva a compreen-
dê-los ainda melhor. Só estão onde estão porque ainda estão longe de Deus. 

Lembre-se do que signi�ca ser perdido, pois com isso você se preocupa-
rá mais com a pessoa e lhe dará um sentido de urgência no que você está 
fazendo. 

Algumas questões devem estar claras para mim: Todo o que não conhece 
a Deus está perdido e precisando de salvação. São pessoas debaixo da con-
denação do pecado, espiritualmente mortos, �lhos da ira de Deus, separados 
de Cristo, sem Deus, sem esperança, e em situação de condenação. 
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Isso quer dizer que estão vivendo contrariamente aos ensinos e valores  
de Jesus, em pecado, sendo tratadas pela justiça de Deus como �lhos do ini-
migo, porque inimigos de Deus, sem paz e sem luz espiritual. 

Estas são algumas das realidades cruéis daquele que não conhece a Deus 
e que precisa conhecer e que você deve ser para elas o canal da graça reden-
tora de Deus.
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O principal componente do ato de compartilhar Jesus chama-se amor. 
O amor não é apenas semelhante a Deus; as Escrituras dizem que “Deus é 
amor”. (1 João 4.8) A palavra bíblica empregada que é traduzida por amor 
neste texto, é ágape. Um amor incondicional, sacri�cial, doador. 

É bom que se diga que amar não é permitir que o outro faça o que bem 
entende, mas conquanto você não concorde com o que a pessoa faça, você 
o aceita. Deus abomina o pecado. O pecado não faz parte de sua natureza, 
porque Deus é santo. O pecado é destrutivo à sua criação. Mas Deus ama o 
pecador.

O amor de Deus faz distinção entre pecado e pecador. Deus nos ama 
tanto que apesar de nossos pecados, ele deu o seu melhor e o que tinha de 
mais sublime para nos salvar. Ele se deu a si mesmo por nós. (João 3.16)

Este tipo de amor é o amor que vem de Deus. Vem do íntimo e não de-
pende de quem recebe o nosso amor. Ninguém pode impedir o cristão de 
amar uma pessoa. O amor não condena, não faz acepção de pessoas. 

O amor supera as barreiras que possamos vir a enfrentar ao comparti-
lharmos Jesus. Esse amor resulta de uma experiência de Deus habitar em 
nós, com Cristo vivendo em nosso interior.

Em 1 Coríntios 13, temos os aspectos práticos desse amor que faz e fará 
toda a diferença no processo de compartilharmos Cristo com outras pesso-
as. Considere o amor ágape, de Deus em nós que é: paciente, sofredor, be-
nigno, não invejoso, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta in-
convenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não 
suspeita mal, não se regozija com a injustiça, se alegra com a verdade, tudo 
sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. 

Você pode perceber que a primeira qualidade desse amor é a paciência, 
que vem acompanhada da resignação. Isto quer dizer quando aplicado à 
evangelização, que precisamos dar tempo ao tempo. O nosso desejo ime-
diato é que as pessoas nos ouvindo logo se decidam, mas nem sempre é 
assim. Haverá situações que será desse modo, mas em muitas situações 
você vai plantar a semente hoje e pode ser que outro colha amanhã. O 
nosso trabalho é semear a semente no coração da outra pessoa com amor.

O amor tudo suporta para alcançar a outra pessoa. Pelo nosso testemu-
nho, pelo amor ao que precisa de Jesus, muitas vezes teremos que abrir 
mãos de direitos pessoais e deixar com o agir sobrenatural. Não devemos 
deixar de persistir mesmo quando se percebe uma rejeição inicial. É como 

Ame as pessoas de maneira prática
14º Dia
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se você não desse importância ao desespero e jamais vai se permitir �car 
desencorajado. Fique �rme em sua tarefa de evangelizar e deixe os resulta-
dos com Deus. 

Quando ainda adolescente eu vivi uma experiência de evangelização 
muito interessante. Eu tinha um amigo no segundo grau, e eu desejava que 
ele fosse crente. Planejei tudo certinho. Fui até ao estacionamento onde 
trabalhava e expliquei-lhe a bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Expliquei 
o que chamamos de plano da salvação. Qual não foi a minha surpresa: ele 
não aceitou a Cristo naquele dia. Sai dali arrasado. Fiquei com ele e me pro-
meti que nunca mais falaria de Cristo para ele. Já estando em nossa igreja 
como pastor, fui convidado para pregar numa igreja em Petrópolis. Ao �m 
do culto um jovem senhor, com uma criança no colo, com outro agarrando 
sua mão, acompanhado de uma jovem senhora sua esposa, se aproximou 
de mim e perguntou: Você se lembra de mim? Pensei e disse: Você é o Amil-
ton! Ele disse: “sim, sou eu” e acrescentou: “Nunca mais me esqueci de tudo 
que você me falou sobre Jesus. Hoje toda a nossa família é convertida a 
Cristo. Eu quero lhe agradecer o que você fez”.

Ame de modo prático as pessoas, não por terem aceito a Cristo, mas por 
que são pessoas muito importantes para Deus. Deus as ama ainda assim. 
Mantenha-se �el à sua tarefa. Não tome como coisa pessoal as atitudes, as 
ações e o comportamento das pessoas. 

Não desanime, mas persevere. O desânimo é uma das barreiras que es-
tamos sujeitos a encontrar em nosso caminho para não evangelizarmos. 
Pratiquemos as qualidades do amor e Deus vai nos abençoar como quem 
deseja aproximar pessoas dele.
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Desfrutando da certeza
de sua salvação

15º Dia

Se desejamos ser puri�cados pelo Senhor, precisamos começar pela 
nossa mente, pelos nossos pensamentos. De acordo com as Escrituras, o 
pecado começa no coração e na mente. “Pois do coração saem os maus pensa-
mentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os 
falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem 'impuro'; mas o 
comer sem lavar as mãos não o torna 'impuro'”. Mateus 15.19,20 Até que seus 
pensamentos e atitudes estejam sobre o controle de Deus, você não experi-
mentará a vida abundante em Cristo. Lemos em Romanos 12.2: “Não se amol-
dem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua 
mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável 
e perfeita vontade de Deus”. Precisamos experimentar a renovação da nossa 
mente. Temos aprendido que todo pecado que cometemos tem como fun-
damento alguma crença. Ou que o que fazemos não é tão errado assim, ou 
que não há como não praticá-lo, ou que outros também o praticam. Precisa-
mos mudar nossa maneira de pensar para podermos experimentar a plenitu-
de da vida de Deus em nós. Diz-nos a Bíblia: “Portanto, já que vocês ressuscita-
ram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado 
à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas 
terrenas”. Colossenses 3.1,2 O desa�o é que mantenhamos nossa mente vol-
tada para Deus, para as coisas de Deus. 

Um dos grandes desa�os quanto a nossa maneira de pensar é o desfrutar 
da certeza de nossa salvação. Paulo quando nos prepara para as grandes ba-
talhas espirituais, Deus através do seu Espírito o inspira a nos ensinar que 
precisamos estar usando o capacete da salvação. Se nossa mente estiver des-
coberta, se estiver vulnerável, logo seremos atingidos no que nós temos de 
mais importante. Sem convicção de salvação estamos abertos ao fracasso, ao 
convencimento de Satanás. Foi assim que o Diabo derrubou o primeiro 
homem e a primeira mulher. Atacou-lhes a mente, e quando eles estavam in-
seguros de suas convicções pecaram desobedecendo a Deus. Juntamente 
com a dúvida, veio a fragilidade e o pecado.

A primeira coisa e mais importante de todas é que você saiba que você é 
�lho de Deus, que você está salvo pelo Senhor Jesus. Você precisa desfrutar 
dessa convicção. 

Em certa ocasião eu falava de Cristo a um esposo e a esposa membro da 
igreja estava perto. Expliquei-lhe o plano de Deus para a sua salvação e 
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quando fui fazer o apelo para aceitar a Jesus, ele virou-se para mim e disse: 
“ninguém pode ter certeza de salvação, a minha esposa é crente e membro 
da igreja mas não tem esta certeza”. Muito envergonhada ela confessou que 
não tinha esta convicção. Ela era salva e não estava segura. A conversa foi pa-
ralisada ali mesmo e eu me senti muito frustrado. Depois mais tarde antes do 
culto da noite ela veio conversar comigo e me pediu muitas desculpas e 
disse: “agora eu tenho certeza que sou salva”. Ela pegou a bíblia e lendo-a 
Deus a mostrou que ela era sua �lha. Vença a dúvida de sua salvação para 
que a partir daí Deus possa ir transformando sua mente e abençoando você 
em sua tarefa de aproximar outras pessoas de Jesus. 

Eis alguns indicadores bíblicos que nos dão a certeza de nossa salvação: 
1. Cristãos genuínos testemunham de um relacionamento real e pes-

soal com Cristo:  “Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus verdadei-
ro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste”. João 17.3

2. Aquele que realmente é salvo experimenta genuína convicção de 
pecados e crê unicamente em Cristo para receber a vida eterna: “Pois 
vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de 
Deus; não por obras, para que ninguém se glorie”. Efésios 2.8,9

3. Cristãos verdadeiros possuem uma certeza sobrenatural de que 
são salvos e perdoados de seus pecados: “O próprio Espírito testemunha ao 
nosso espírito que somos �lhos de Deus”. Romanos 8.16

4. Os �lhos de Deus demonstram fome de crescimento espiritual e 
um forte desejo de abandonar o pecado: “Todo aquele que nele tem esta es-
perança puri�ca-se a si mesmo, assim como ele é puro”. 1 João 3.3

5. Crentes genuínos percebem a presença de Deus e ouvem a voz de 
Deus: “As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem”. 
João 10.27

6. A maioria dos salvos pode descrever como era a sua vida antes e 
depois de conhecerem a Cristo como salvador: “Portanto, se alguém está 
em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas 
novas!”. 2 Coríntios 5.17

Desfrute da certeza de que você é �lho de Deus pela sua salvação
em Cristo Jesus.



Submeta o seu pensamento
ao governo de Deus

16º Dia

Tenho aprendido algo que considero extraordinário: “Guerra espiritual é 
uma batalha cósmica pela mente humana”. Quando somos governados em 
nossa maneira de pensar pelo Senhor e pensamos os pensamentos de Deus, 
vivemos em grande harmonia com sua vontade e nossas vidas se tornam fru-
tíferas. Lemos essa a�rmação tremenda de Paulo: “Mas quem é espiritual dis-
cerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido; pois ‘quem conhe-
ceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?’ Nós, porém, temos a mente de 
Cristo”. 1 Coríntios 2.15,16

Como já vimos, foi pela dúvida, pela mudança na forma de pensar que o 
pecado trouxe a todos a nós corrupção. Diz a Bíblia: “O que receio, e quero 
evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês 
seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo”. 2 Coríntios 
11.3 Veja não podemos mais perder a salvação, mas podemos nos desviar da 
sincera e pura devoção a Cristo. Nos tornamos infrutíferos se em nossos pen-
samentos não estivermos vivendo debaixo do governo de Deus. 

Pare agora e faça uma avaliação pessoal: Eu tenho desfrutado de uma ver-
dadeira intimidade com Deus através do meu modo pensar? Saiba que você 
só poderá ser cheio de Deus quando estiver vazio de si mesmo. Quando 
somos completamente honestos com Deus em con�ssão, Deus nos transfor-
ma completamente. 

O objetivo de Deus para as nossas vidas, é que todo o nosso pensamento 
venha com Sua orientação e esteja sob o seu governo. “Destruímos argumen-
tos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos 
cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo”. 2 Coríntios 10.5

Algumas perguntas nos ajudam a nos avaliarmos quanto a este ensino: cui-
dadosamente e honestamente re�ita nos tipos de pensamentos que ocupam 
sua mente. A sua mente está cheia de pensamentos acerca de Cristo ou está 
consumida com questões terrenas? Você pensa muito mais em seu trabalho, 
em seu lazer do que em seu crescimento espiritual e em servir a Cristo? Fre-
qüentemente você tem nutrido pensamentos impuros? Você está infestado de 
pensamento de temor e raiva? Então, a partir desta hora, procure escrever tudo 
o que Deus te trouxer à mente que forem respostas às perguntas feitas. Peça 
perdão a Deus e con�e nele par renovar a sua mente. Disponha o seu coração 
para que todo o pensamento que vir a sua mente esteja cativo, submisso ao 
Senhor. Substitua os pensamentos mundanos pelos pensamentos de Deus.
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Pratique a meditação para vencer 
17º Dia

“Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são 
do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamen-
to nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a 

sua vida está escondida com Cristo em Deus”. Colossenses 3.1-3

Segundo os ensinamentos bíblicos, uma vez que somos convertidos a 
Cristo Jesus, precisamos deixar que as coisas de Deus ocupem o primeiro 
lugar em nossos pensamentos e preocupações. Mas nem sempre consegui-
mos alcançar este objetivo. A pergunta é: Porque não conseguimos?

Tudo o que o verso acima diz é verdade quanto a nós. Somos crentes, 
�lhos de Deus, morremos para o mundo e agora vivemos para Deus. Porque 
não conseguimos? A resposta é muito simples: Para vencermos a nossa 
inclinação natural de pensarmos autonomamente, e muitas vezes agasalhar-
mos pensamentos impuros, precisamos aprender a meditar. 

Se formos sinceros, admitiremos que gastamos muito tempo com coisas 
que alimentam em nós pensamentos impróprios. São programas de televi-
são com muita sensualidade, são �lmes, são os sites sensuais ou pornográ�-
cos, são conversas e brincadeiras que se tivéssemos a certeza da presença de 
Deus conosco naquele lugar e hora, não assistiríamos, não teríamos. 

Em Provérbios temos uma a�rmação muito verdadeira que diz: “Porque, 
como imaginou em sua alma, assim ele o é”. Em outras palavras, o que você 
pensa, é em grande parte o que você é. 

Consideremos alguns ensinos bíblicos sobre a meditação. “Ao contrário, 
sua satisfação está na lei do SENHOR, e nessa lei medita dia e noite”. Salmo 1.2 O 
texto fala de dois tipos de comportamentos, de maneira de viver a vida. Um 
tipo é aquele que vive ouvindo o que os outros dizem, alimentando o pensa-
mento pelos pensamentos dos outros, enquanto o outro escolhe dedicar 
tempo à leitura da Bíblia e à meditação dos seus ensinos. O resultado é que 
um �oresce, fruti�ca e permanecerá na presença de Deus enquanto o outro 
não �oresce, não fruti�ca e não permanecerá na presença de Deus. 

A bíblia também diz: “Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas 
veredas. Tenho prazer nos teus decretos; não me esqueço da tua palavra”. Salmo 
119.15,16 

Porque meditar nas Escrituras?
1. É a forma básica para que eu me torne semelhante a Jesus.
“...pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos”. Provérbios 4:23 (LH)
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“...mas transformai-vos pela renovação da vossa mente...” Romanos 12:2
“...Mas todos nós (...)re�etindo como um espelho a glória do Senhor, 

somos transformados de glória em glória na mesma imagem...” 2 Coríntios 
3:18

2. É um meio de ter as orações respondidas.
“Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em 

vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito”. João 15:7
3. É um meio de ter uma vida vitoriosa.
“...antes medita nele (o livro)  dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer 

tudo o que nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e 
serás bem sucedido”. Josué 1:8

Como meditar num verso da bíblia?
• Imagine! Visualize a cena em sua mente.
• Pronuncie! Diga em voz alta, cada vez enfatizando uma palavra diferente.
• Parafraseie! Reescreva o versículo em suas próprias palavras.
• Personalize! Mude os nomes e os pronomes do verso para o seu próprio nome.
• Ore! Transforme o verso em uma oração e a coloque de volta a Deus.
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O temor a Deus é o principio
de toda sabedoria

18º Dia

Vivemos um tempo em que precisamos resgatar esta a�rmação bíblica. 
Tem havido muita vulgarização de Deus, das coisas de Deus, da Bíblia sagra-
da, do nome de Deus. Não é raro vermos a falta de cuidado com a Bíblia que 
tem o conselho de Deus para nossas vidas, sua vontade, seus ensinos. 

Lemos nos dez mandamentos: “Não tomarás em vão o nome do SENHOR, o 
teu Deus, pois o SENHOR não deixará impune quem tomar o seu nome em vão”. 
Êxodo 20.7 Não devemos viver com Deus com medo, nos escondendo, como 
se fosse um terror servir a Deus, mas por outro lado, precisamos tomar muito 
cuidado com a banalização das coisas espirituais. 

Deus é uma autoridade e deve merecer o nosso respeito. É um pai próxi-
mo, mas isso não nos isenta de temor e submissão. 

Salomão depois de seguir os caminhos mais diferentes na vida, em busca 
de sentido, de realização pessoal, chega a uma magní�ca conclusão: “Agora 
que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: Tema a Deus e obedeça aos seus 
mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julga-
mento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja 
mau”. Eclesiastes 12.13,4

Uma das coisas que fazemos com regularidade é cultuar ao Senhor. 
Temos aprendido a prestar a Deus um culto informal, porém que não seja um 
programa de auditório; alegre, mas que não seja irracional ou irreverente. 
Mas devemos prestar a atenção a aspectos ainda mais sublimes em nossa 
adoração a Deus que vai muito além do externo. Muitas vezes as coisas estão 
aparentemente limpas, ordeiras, solenes por fora, mas o coração do adorador 
está vazio, a vida do adorador está comprometida. A bíblia diz que o culto 
que agrada ao Senhor, é aquele que é prestado “em espírito e em verdade”. 
João 4.24 A bíblia também mostra que Deus rejeita alguns cultos. “Eu odeio e 
desprezo as suas festas religiosas; não suporto as suas assembléias solenes. 
Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agra-
dará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a 
menor atenção a elas”. Amós 5.21-22 O culto não correspondia a um dia de 
justiça e temor ao nome do Senhor. Jesus faz a seguinte a�rmação: “Este povo 
me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim”. Mateus 15.8

Essas passagens mostram o desprazer de Deus com uma adoração insin-
cera e rituais vazios. A essência da adoração é prostrar-se diante de Deus em 
genuína reverência e submissão. Não podemos nos esquecer da santidade e 
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da majestade de Deus. Devemos comparecer diante de Deus com temor e 
tremor. 

Há quem trate a Deus como um qualquer e ainda outros que querem ter o 
domínio sobre Deus, como se isso fosse possível. É como se Deus existisse 
para cumprir suas vontades e desejos. É claro que Deus tem prazer em nos 
abençoar, mas Deus nunca vai contrariar os seus próprios desígnios, por uma 
razão muito simples: Ele é Deus.

Há quem esteja seriamente comprometido em sua vida espiritual, agasa-
lhando o pecado, escondendo-o e ainda espera que Deus ouça as suas 
orações. Isto não tem qualquer fundamentação bíblica, senão que você ore 
em arrependimento e con�ssão dos seus erros. 

Pare para re�etir: você quando vem aos cultos traz um propósito claro de 
prostrar-se diante dele em total reverência e obediência? Você valoriza o 
tempo dedicado para Deus na sua semana? Ao cantar louvores ao Senhor 
você se preocupa em pensar no que você está cantando e nas palavras que 
você está pronunciando para Deus? Talvez seja necessário você parar e 
confessar pecados, inclusive da irreverência diante de Deus em adoração.

O temor do Senhor é o caminho mais curto e rápido para que vivamos 
com sabedoria neste mundo.
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Um ideal a ser perseguido 
19º Dia

A busca intensa de um viver santo deve ser a prioridade principal de todo 
cristão. Depois da conversão, não há nada mais importante. Se nascemos de 
novo em Cristo, precisamos crescer à imagem e semelhança de Cristo. Preci-
samos nos tornar parecidos com Cristo. 

Quando o primeiro casal pecou, a imagem de Deus foi maculada, quando 
nos convertemos a Cristo esta imagem começou a ser restaurada, e no céu 
ela se completará. “Agora, pois, vemos apenas um re�exo obscuro, como em 
espelho; mas, então, veremos face a face. Agora conheço em parte; então, 
conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido”. 1 
Coríntios 13.12

A bíblia nos mostra essa necessidade e esse ideal como busca em nossa 
vida. “Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja 
e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de 
coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, 
agora que provaram que o Senhor é bom”. 1 Pedro 2.1-3 e ainda “Antes, santi�-
quem Cristo como Senhor em seu coração”. 1 Pedro 3.15

A proposta bíblica é que a nossa busca seja um perseguir constante e 
intencional da vida de Deus em nossas vidas. 

Temos aprendido que quanto mais conhecemos a Deus, mais vamos 
desejar conhecê-lo e ainda muito mais teremos para conhecer. Se alguém 
está cheio do Espírito Santo, haverá uma sede incontrolável de experimentar 
mais de Deus. 

Deus usará de vários meios para que experimentemos crescimento. As 
situações de crise, as adversidades, as provações e as tentações fazem parte 
do processo de Deus trabalhar em nós o nosso caráter e nos levar para uma 
identidade maior com Ele. Se desejamos ser parecidos com Cristo temos que 
estar apercebidos destas verdades.  

Quero lhe lembrar que nessa caminhada você não deve desanimar. Há 
momentos que como Paulo, vivemos uma grande crise entre o que quere-
mos fazer e não conseguimos e o fazer o que não queremos. Registra a Bíblia 
este con�ito de Paulo: “Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que 
não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não 
sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim”. Romanos 7.19,20 Se 
você vive esta crise, saiba que você tem em você a presença do Espírito Santo 
de Deus e revela que você é �lho. A bíblia a�rma: “Pois a carne deseja o que é 
contrário ao Espírito; e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em con�ito 
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um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam”. Gálatas 5.17 Em 
ambas as passagens temos um con�ito da velha com a nova natureza, mas 
há uma saída. Paulo no primeiro caso, dá glórias a Deus que em Cristo sairá 
vitorioso na eternidade nessa luta constante, diária. No segundo texto ele o 
conclui a�rmando: “Por isso digo: Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satis-
farão os desejos da carne”. Gálatas 5.16

Todos que somos convertidos enfrentamos diariamente esse con�ito, 
mas olhe para frente porque hoje você já não é mais a mesma pessoa que 
você foi ontem. Você já venceu muitas etapas, já foi transformado em várias 
áreas de sua vida. Prossiga na busca de um viver santo para a glória de Deus.
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A parte universal (não-pessoal) do seu testemunho de vida é o Evangelho. 
As Boas Novas de como fomos salvos, perdoados e começamos um novo 
relacionamento com Jesus Cristo. No momento em que você passa a con�ar 
em Cristo, você é chamado e comissionado para ser um mensageiro das Boas 
Novas às pessoas que ainda não se comprometeram com Cristo.Você precisa 
saber qual é o conteúdo das boas novas da parte de Deus para poder 
compartilhá-las. Diferentemente de um convite para vir à igreja, ou de você 
compartilhar sua experiência pessoal, as boas novas estão na Bíblia e 
conhecê-las será um recurso muito valioso. 

Faz parte do conteúdo das boas novas você saber que Deus tornou-se 
homem, ou seja ele se identi�cou comigo e com você. “É a Boa Nova a respei-
to de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que tomou a forma humana e veio 
como criança, tendo nascido da linhagem e descendência do Rei Davi. E, ressur-
gindo dentre os mortos, Ele revelou-Se como poderoso Filho de Deus, com a 
natureza santa do próprio Deus”. Romanos 1:3,4 (BV)

Por ser homem, Jesus pôde morrer por nossos pecados. “A mensagem que 
anunciei a vocês é o evangelho. E é por meio do evangelho que vocês são salvos 
se continuarem �rmes nele (...) Cristo morreu pelos nossos pecados, (...) ele foi 
sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito nas Escrituras”. 1 Corín-
tios 15:2-4 e ainda diz a Bíblia: “Pois Deus estava em Cristo, recuperando o 
mundo para Si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, 
e sim apagando-os. Esta é a mensagem maravilhosa que Ele nos deu para trans-
mitir aos outros”. 2 Coríntios 5:19 (BV)

Mas outra grande verdade é que Jesus venceu a morte, então eu também 
posso vencê-la quando creio em Cristo como meu salvador pessoal. “... pois 
Ele acabou com o poder da morte e, por meio do evangelho, revelou a vida 
eterna”. 2 Timóteo 1:10b

Preciso saber também que a salvação é uma dádiva, então não preciso 
pagar por ela. “Mas Deus, pela sua graça e sem exigir nada, os aceita por meio 
de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela 
sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão 
dos pecados, pela fé nele”. Romanos 3:24,25

A salvação, então, não é fruto de nossa obra pessoal. É baseada na fé. “Ele 
dizia (...) Arrependam-se dos seus pecados e creiam na mensagem da salvação”. 
Marcos 1:15 e ainda: “Porque o Evangelho mostra que Deus nos aceita por meio

Compartilhando as boas novas
do evangelho

20º Dia
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da fé, do começo ao �m. Como dizem as Escrituras Sagradas: ‘Viverá aquele 
que, por meio da fé, é aceito por Deus ”. Romanos 1:17

Com essas verdades básicas, você ajuda uma outra pessoa a se encontrar 
com Cristo e ter uma fé sólida para a vida eterna. Procure memorizar estas 
cinco verdades bíblicas que em resumo compõem o plano de Deus para a 
salvação de qualquer pessoa.
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Comunicando de maneira eficiente
21º Dia

Não existe uma regra ou um único jeito que Deus vai usar para que o 
evangelho seja comunicado de maneira e�ciente, mas algumas dicas podem 
ajudar muito no momento do compartilhamento. 

Identi�que seu estilo pessoal de testemunhar: Deus nos fez a todos de 
maneira única o que signi�ca dizer que cada um tem o seu MOLDE que não 
apenas determina seu ministério na igreja, mas in�uencia também o estilo 
de sua missão no mundo. Quem já fez a Classe Comprometidos com o Minis-
tério tem claramente esse ensino. Aprendemos que MOLDE quer dizer: Meu 
Modelo de Ser; Minhas Origens; Minha Lista de Habilidades; Meus Dons 
Espirituais; e Minhas Emoções. Isto quer dizer que um tem um estilo mais de 
servo, outro mais intelectual, outro ainda de condutor, outro de testemunho, 
outro de ser mais literário, outro também de ser histórico, quando comparti-
lha do evangelho de Cristo com outros pessoas. Não se sinta culpado sobre o 
tipo de estilo que você não tem e nem se sente confortável. Não julgue os 
outros que não usam seu estilo. Perceba que Jesus nunca usou o mesmo 
método duas vezes.

Pense sobre o que você vai dizer: “Que as suas conversas sejam sempre 
agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam dar a cada um a resposta certa”. 
Colossenses 4:6 e “O homem sábio pensa antes de falar; por isso o que ele diz 
convence mais”. Provérbios 16:23

Peça ajuda a Deus para usar as palavras apropriadas: “E orem também 
por mim, a �m de que Deus me dê a mensagem para que, quando eu falar, fale 
com coragem e torne conhecido o segredo do evangelho”. Efésios 6:19

Mostre amor quando falar: “... mas se não tivesse amor, as minhas pala-
vras seriam como o barulho do gongo ou o som do sino”. 1 Coríntios 13:1 As 
pessoas não �cam interessadas em nosso conhecimento até saberem o 
quanto nos identi�camos e cremos no que dizemos.

Seja positivo e agradável: “... quanto mais agradáveis são as suas pala-
vras, mais você consegue convencer os outros”. Provérbios 16:21 e “Sejam 
sábios na maneira de agir com os que não crêem...” Colossenses 4:5; “... uma 
palavra amiga de ânimo e simpatia renova as forças”. Provérbios 12:25 (BV)

Nunca use nada que deprima as pessoas: “Que as suas conversas sejam 
sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam dar a cada um a respos-
ta certa”. Colossenses 4:6 Não espere que os não-crentes pensem como os 
crentes.
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Conte histórias, ilustre com exemplos: “Jesus usava sempre estas ilustra-
ções quando falava ao povo...” Mateus 13:34 (BV)

Seja você mesmo. Seja natural, não tente “parecer espiritual”: “Queri-
dos irmãos, mesmo quando estive com vocês pela primeira vez, não usei pala-
vras empoladas nem idéias pomposas para lhes apresentar a mensagem de 
Deus”. 1 Coríntios 2:1 (BV) “Use palavras certas, para que ninguém possa 
criticá-los e para que os inimigos �quem envergonhados por não terem nada de 
mau a dizer a respeito de nós”. Tito 2:8

Seja sensível e autêntico: “Nós os amamos tanto, que gostaríamos de lhes 
dar não somente a Boa Notícia que vem de Deus, mas até as nossas próprias 
vidas”. 1 Tessalonicenses 2:8 e “... temos falado francamente e abrimos o nosso 
coração a vocês”. 2 Coríntios 6:11

Memorize alguns versículos principais: “Faça todo o possível para conse-
guir a completa aprovação de Deus, como trabalhador que não se envergonha 
de seu trabalho, porém que ensina corretamente a mensagem da verdade de 
Deus”. 2 Timóteo 2:15

Faça uma apresentação simples: “... tenho medo de que a mente de vocês 
seja corrompida e de que vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo”. 2 
Coríntios 11:3

Lembre-se sempre: o Espírito Santo está usando suas palavras. Você 
não pode convencer a ninguém por você mesmo! “Pois temos anunciado a 
Boa Notícia do Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com 
poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade”. 
1 Tessalonicenses 1:5a
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Nós os seres humanos vemos o que está pelo lado de fora, e somente 
Deus pode ver o interior, o que está do lado de dentro de cada pessoa. Já 
vimos que uma das áreas que precisa ser trabalhada por Deus em nossa vida 
é o nosso pensar. Mas, é também fundamental que o nosso coração esteja 
envolvido e cheio de Deus. 

Deus diferentemente de nós vê o nosso coração, vê as nossas motivações, 
vê os nossos sentimentos. Deus sabe quais são as nossas reais motivações 
quando fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa. 

Muitas vezes a maneira como dizemos alguma coisa é tão importante ou 
até mais importante do que o que dizemos. Ninguém mais do que Deus está 
interessado na atitude dos nossos corações.

Nesse tempo será muito importante um auto-exame de nós mesmos. 
Como vai o seu coração? Não estou falando de fazer um eletrocardiograma, 
estou falando das emoções e motivações que movem o seu agir. 

Diz-nos a Bíblia: “Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. 
Melhor seria que você fosse frio ou quente!  Assim, porque você é morno, não é 
frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca”. Apocalipse 3.15,16 
Esta sentença foi dita a uma igreja com muito poderio econômico, com 
muitas atividades eclesiásticas, mas os crentes não estavam vivendo de 
modo comprometido com Deus. Deus detesta a hipocrisia e a indiferença. 
Deus não pode conviver com uma aparência que não tem correspondência 
com o nosso coração. 

Fico impressionado com o fato de Davi ser chamado mais de uma vez, de 
um “homem segundo o coração de Deus”. Seria Davi um homem perfeito, 
sem pecados? Se você conhece um pouco de sua historia, dirá que não. Ao 
contrário cometeu pecados graves, e viveu o peso das mãos de Deus na sua 
vida e na vida de sua família e reino. 

Qual era então o seu diferencial? Não era a perfeição, mas a sinceridade. 
Todos quase sem exceção gostamos de ler os salmos e algumas vezes eles 
parecem terem sido escritos por nós tal a identidade que temos com eles, 
porquê? Davi abre o seu coração para Deus, revela o seu íntimo, não nega sua 
humanidade, seus medos, suas dores, seus con�itos. Um homem sincero 
pode ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. 

Quando você lê os salmos você vê a sua alma, os seus sentimentos, o seu 
coração. Ele mesmo nos ensina: “Os sacrifícios que agradam a Deus são um

22º Dia
Qual é a atitude

do meu coração?
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espírito quebrantado; um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não despreza-
rás”. Salmo 51.1

Deus deseja que os seus �lhos o amem com paixão, com o seu coração 
completo. O primeiro e grande mandamento nos ensina a “amar a Deus de 
todo o nosso coração”. Uma atitude morna, indiferente, causa náuseas no 
Senhor, mas um coração inteiro alegra o nosso Deus. 

Saiba que a raiz de todo o pecado é a falta de um amor fervoroso por 
Cristo, é o amor e adoração por si mesmo e não para Deus. 

Examine o seu coração, e com a totalidade do seu ser busque a Deus.
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O orgulho é um pecado que abrigamos que é tão re�nado que muitas 
vezes passa despercebido. Segundo o nosso entendimento bíblico foi o 
orgulho o pecado responsável pela divisão no céu e a expulsão dos anjos, 
que seguiram a Lúcifer. Foi também o orgulho que fez com quê o pecado 
fosse desejado pelos corações de Adão e de Eva. Quiseram ser como Deus, 
saber como Deus. 

Há muitas formas de orgulho, mas sem dúvida a pior delas na vida de uma 
pessoa convertida, é uma atitude de satisfação espiritual. É aquela atitude do 
eu não preciso mais aprender nada, já sei tudo, que leva ao legalismo e a 
hipocrisia espiritual. Quem pensa e age assim não sente necessidade de 
puri�cação e crescimento espiritual. 

Segundo a Bíblia só pode haver avivamento espiritual verdadeiro na vida 
daquela pessoa que se quebranta e humildemente reconhece profunda-
mente os seus pecados e busca  o perdão de Deus. “Se o meu povo, que se 
chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos 
seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua 
terra”. 2 Crônicas 7.14

Veja que há da parte de Deus disposição em nos abençoar, mas precisa haver 
da nossa parte disposição para ser curado, perdoado e sarado pelo Senhor. 

Quando nós nos derramamos na presença de Deus e humildemente o 
buscamos, Ele nos abençoa. “Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça 
aos humildes”. 1 Pedro 5.5 Quando não nos humilhamos além de não sermos 
abençoados, temos como barreira o próprio Deus. Diz-nos o texto que “Deus 
se opõe”. Ele �ca no meio do caminho dos que são auto-su�cientes, dos que 
pensam de si mesmos mais do que devem pensar. 

Algumas perguntas podem nos ajudar nessa re�exão espiritual:
Você se acha muito espiritual? Você tem o hábito de julgar e criticar os 

outros com freqüência? Você está sempre tentando consertar os outros? Ou 
você é daqueles que se abre perante Deus e pede a Ele que sonde o seu cora-
ção no mais profundo do seu ser para que até mesmo os seus pecados ocul-
tos sejam revelados e você possa experimentar o seu perdão? Você se justi�-
ca quando comete os seus erros e diz logo: “A�nal, ninguém é perfeito”, ou 
você admite suas fragilidades e busca pelo agir de Deus em sua vida?

Eu creio que você deseja ansiosamente que Deus abençoe a sua vida e 
realize o mover do seu poder através de você, mas para isso você precisa 
trabalhar o orgulho no seu coração. Algumas vezes, de modo consciente ou 

23º Dia
Vencendo o pecado do orgulho
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não, você já se achou mais santo do que os outros? Deus odeia a justiça 
própria e nos orienta para não �carmos julgando os outros. Quando eu consi-
go perceber quem realmente eu sou, eu normalmente sou mais misericordio-
so com os erros dos outros. 

Peça a Deus um espírito humilde e quebrantado. Peça a Deus para não 
permitir você querer ser Deus para ninguém julgando o outro, mas ao contrá-
rio, peça que lhe dê um coração cheio de amor pelo seu irmão. 

Lembro-me do pensamento de Santo Agostinho que é muito importante: 
“Foi orgulho que transformou anjos em demônios, mas é o serviço humilde 
que transforma homens em anjos”. Que Deus nos dê um coração quebranta-
do e contrito.
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Crescendo no amor ao próximo 
24º Dia

Deixando Deus trabalhar as atitudes do nosso coração, consideremos o 
amor ao próximo e nossas atitudes para com o nosso semelhante. 

Você já se fez perguntas como: quando eu faço alguma coisa eu tenho a 
preocupação de chamar a atenção para mim mesmo? Você tem mais facilida-
de de se promover e rebaixar o outro? Você é extremamente competitivo, 
desejando ganhar a qualquer custo? Quando você está com outras pessoas 
você faz questão de ser o centro das atenções? Você normalmente pensa em 
termos de seus próprios desejos e necessidades? Você tem nutrido atitudes 
em que através delas você procura demonstrar ser superior ou mais esperto 
do que os outros? Você tem desejo exagerado de ser notado e elogiado por 
outros, e quando isso não ocorre você �ca aborrecido e frustrado? Você faz 
questão de títulos, de ostentar status?

De acordo com as suas respostas você dirá se quer ou não mudar o seu 
coração. Nós nunca construiremos amizades e relacionamentos profundos 
com esses sentimentos. Se queremos crescer no amor ao próximo, precisa-
mos pedir a Deus para curar esses pecados em nós. Precisamos admiti-los e 
confessá-los e buscar mudar de atitudes. Ninguém gosta de �car perto de 
uma pessoa arrogante, auto su�ciente. 

O texto áureo do relacionamento humano na Bíblia nos ensina o seguin-
te: “Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consi-
derem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus 
interesses, mas também dos interesses dos outros”. Filipenses 2.3,4 Sublinhe no 
texto a expressão: “Nada”. Nada quer dizer nada mesmo. Se vamos seguir os 
passos de Cristo, precisamos tirar um pouco os olhos de nós mesmos e 
voltarmos para o outro.

Deus detesta toda sorte de arrogância e de autopromoção. “Temer o 
SENHOR é odiar o mal; odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e 
o falar perverso”. Provérbios 8.13 Se você sente que Deus está mostrando esse 
pecado em sua vida, confesse-o e deixe-o. Seja especí�co nas mudanças que 
você sente que Deus está querendo realizar em sua vida e as escreva, para 
lembrar o que Deus quer que você faça.

Ainda falando do amor ao próximo, lemos em Tiago que precisamos com-
bater em nós os pecados do preconceito e da parcialidade. “Meus irmãos, 
como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre 
as pessoas, tratando-as com parcialidade... não estarão fazendo discriminação, 
fazendo julgamentos com critérios errados?”. Tiago 1.1,4
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Nem sempre será fácil, mas o mandamento do Senhor para nós é que 
tenhamos um tratamento igual com todas as pessoas. Por quê? Porque cada 
pessoa é especial para Deus. É um erro gravíssimo pré julgar as pessoas ou 
desvalorizá-las. Infelizmente, o preconceito aparece de forma sutil entre os 
crentes, mas é um pecado que precisa ser combatido a começar por nós. Há 
crentes que sempre acham que tem o direito de julgar porque suas idéias são 
as mais certas, são os mais missionários, evangelistas, etc..

Algumas vezes o preconceito acontece até mesmo no ambiente de famí-
lia. A bíblia registra o fato do profeta ir a casa de Jefté para escolher o novo rei 
de Israel. Chegando lá o pai apresentou ao profeta todos os �lhos, mas 
deixou de fora o mais novo. Foi preciso o profeta insistir que o pai chamasse 
Davi que estava no campo cuidando das ovelhas para que ele o conhecesse. 
O profeta ao vê-lo entendeu que ele era o escolhido de Deus. Até mesmo o 
pai, não considerou o seu �lho apto para um grande desa�o, enquanto para 
Deus ele era apto. Quando usamos do preconceito ou da parcialidade come-
temos um erro de querermos ser Deus na vida do outro, de não crer que Deus 
pode mudar a vida do outro.  Para amarmos o nosso próximo, precisamos ver 
o pecado do preconceito em nossos corações. 

Nós temos crescido muito em sermos uma igreja amigável e acolhedora, 
mas ela não será mais do que aquilo que cada um de nós for em particular. 
Quanto mais acolhedores nós formos, mais acolhedora será a família de 
Deus. Procure se abrir para novos relacionamentos, sentar em lugares 
diferentes no templo para conhecer e se relacionar com outras pessoas; se 
esforce para receber bem com a melhor atitude a todo convidado que Deus 
mandar para os nossos cultos, assim como gostaríamos de ser recebidos em 
qualquer ambiente novo para nós.
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Agradando a Deus pela fé
25º Dia

Uma atitude que nos abençoará em nossa caminhada com Deus é a de 
vivermos cada dia pela fé. A falta de fé é um dos pecados mais naturais que 
cometemos como �lhos de Deus no dia a dia, que nos impede de agradar 
mais a Deus. Ele pode nos causar também sérios danos, prejuízos mesmos 
em nossa vida. Foi a falta de fé com que fez com os �lhos de Israel morressem 
no deserto. A descrença causa um curto circuito do poder de Deus na vida do 
crente. Por falta de fé, muitos crentes vivem fracos e derrotados, e muitas 
orações não são atendidas. “E não realizou muitos milagres ali, por causa da 
incredulidade deles”. Mateus 13.58 Quando Jesus ressuscitou Lazaro, ele disse 
para Marta: “Disse-lhe Jesus: "Não lhe falei que, se você cresse, veria a glória de 
Deus?”. João 11.40

“Sem fé é impossível agradar a Deus, porque ninguém pode se aproximar de 
Deus sem crer que ele existe e é recompensador dos que honestamente o 
buscam”. Hebreus 11.6 A impressão que eu tenho é que vivemos uma crise de 
con�ança atualmente em nosso país que tem afetado a todos nós. Há uma 
onda de desânimo, de falta de fé. O verso que lemos nos mostra que faltando 
fé, falta agradabilidade a Deus, falta alegria na vida.

O que é fé? O texto bíblico de Hebreus 11 nos ensina:
Fé é crer mesmo quando eu não vejo: “Ora, a fé é a certeza daquilo que 

esperamos e a prova das coisas que não vemos”. Hebreus 11.1 Se precisamos 
ver para crer já não cremos o su�ciente. Jesus fala para Tomé que “felizes são 
os que não viram e creram”. Ainda que você não veja a saída, a porta, o cami-
nho, a solução, peça a Deus fé para continuar na dependência dele e crendo 
na solução que vem dele para quaisquer situações.

Fé é obedecer mesmo quando eu não entendo: “Pela fé Abraão, quando 
chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como 
herança, embora não soubesse para onde estava indo”. Hebreus 11.8 Qual era 
a lógica de Abraão deixar os parentes, os amigos, o lugar que conhecia bem 
e tentar a vida em outra localidade? Ele recebe a ordem para que saísse de 
onde estava e obedeceu. Haverá situações que você não entenderá, mas se 
você crer, você o obedecerá.

Fé é dar mesmo quando eu não tenho: “Pela fé Abel ofereceu a Deus um 
sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando 
Deus aprovou as suas ofertas”. Hebreus 11.4 e “No meio da mais severa tribula-
ção, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica genero-



45

sidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além 
do que podiam. Por iniciativa própria”. 2 Coríntios 8.2-3 Ser pobre, ganhar 
pouco, ter muitos compromissos, viver num país em di�culdade, estar enfer-
mo, nada pode servir de justi�cativas para não sermos �éis ao Senhor. 

Fé é persistir mesmo quando eu não sinto que devo: “Pela fé saiu do 
Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível”. 
Hebreus 11.27 A situação humana era contrária ao seu agir, mas mesmo 
assim prosseguiu em fazer a vontade de Deus. Moisés olhava para Deus e 
Deus honrou sua fé.

Fé é agradecer mesmo antes de receber: “Pela fé caíram os muros de 
Jericó, depois de serem rodeados durante sete dias”. Hebreus 11.30 Quando agra-
decemos depois que recebemos é gratidão, quando antes da benção é fé.

Viva pela fé e agrade ao seu Deus! 



46

A tarefa de evangelizar inclui a Palavra de Deus, o agir do Espírito Santo, a 
sua experiência de conversão a Cristo e a compreensão das Boas Novas do 
evangelho. Porém, podemos a�rmar que temos a parte de Deus e dos 
homens no processo de ganhar alguém para Cristo. Paulo tinha esta verdade 
bem clara em sua mente: “Tornei-me tudo para com todos, para de alguma 
forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser 
co-participante dele”. 1 Coríntios 9.22,23 A nós nos cabe fazer tudo o que for 
possível para que alguns se salvem. Você tem feito de tudo para levar Cristo 
as pessoas e as pessoas a Cristo?

Leve em consideração alguns fatores no fazer a sua parte: Há uma certa 
ignorância das pessoas quanto ao evangelho. Há pessoas que ouviram 
muitas coisas a respeito de Deus, mas não conhecem a essência do que 
chamamos de Boas Novas do Evangelho. Daí a termos compartilhado para 
que você a domine.

Há o nível da indiferença, ou seja, pessoas há que se deixam levar de tal 
forma pelo cuidado das coisas deste mundo que não percebem o quão 
distante estão longe de Deus. Precisamos sinalizar para estas pessoas o 
quanto precisam de Deus, o quanto Deus as ama. Uma das maneiras de 
reverter esse quadro, é através da oração intercessora. Não desista e insista 
em oração, porque o Espírito de Deus vai estar agindo. Veja o que diz a Bíblia 
sobre estas pessoas: “O deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, 
para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo”. 2 Coríntios 4.4 Há 
uma falta de percepção do quanto carecem de Deus, que somente pelo 
poder de Deus pode ser superada.

Há os que estão num nível de hostilidade. São pessoas que reagem nega-
tivamente a qualquer possibilidade de ouvirem sobre Deus, a Bíblia e o evan-
gelho. O nosso agir nesse caso deve ser com muito amor, sempre prontos 
para ouvir e amar a pessoa, esperando a oportunidade adequada. Não �que 
na defensiva, não recue, não agrida.

Também é verdade, que há os que estão com os seus corações prontos, 
abertos para ouvir. Foi assim quando Jesus estava no mundo pregando, foi 
assim com Paulo, e é assim também conosco. A pessoa interessada deve ser 
inteligentemente conservada e cultivada. Seja sensível a esta pessoa e com 
oração compartilhe o quanto antes com ela sobre Jesus de modo claro e direto.

Daí para frente temos o nível da convicção, que são pessoas que já estão 

26º Dia
Fazendo a sua parte
na evangelização
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inquietas e infelizes com sua realidade espiritual e estão dispostas a se com-
prometerem com Jesus. Desse ponto em diante temos o nível da conversão e 
o nível do crescimento. É bom lembrarmos que o nosso trabalho não termina 
quando levamos uma pessoa a Cristo, mas somente quando �rmamos nela a 
convicção e aprofundamos nela os ensinos de Cristo. O que é chamado de 
discipulado, ou de acompanhamento. Mesmo uma essoa sinceramente 
convertida pode experimentar o desencorajamento, ou se sentir desanimada. 
É preciso que tenhamos atenção para com essas realidades na vida de quem 
levamos a Cristo, orando com elas, ajudando-as a superarem as mágoas, os 
vícios, os desencontros, os desa�os de uma caminhada com Cristo.

Deus nos chamou para sermos os seus colaboradores. Façamos a nossa 
parte, entendendo o privilégio que recebemos de Deus. Diz Paulo: “Pois nós 
somos cooperadores de Deus”.1 Coríntios 3.9
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Começo por a�rmar que você nunca fracassará compartilhando Jesus 
com as pessoas. No processo de um encontro para compartilhar Cristo com 
alguém você precisa descobrir fatos relacionados a vida da pessoa. 

Uma boa maneira é tentar uma aproximação amigável e acolhedora, 
antes de falar sobre Jesus. Conheça as situações que envolvem a pessoa, suas 
reais necessidades. Caminhe procurando superar as barreiras da religião e 
outras que podem se interpor entre você e a outra pessoa, como barreiras 
sociais, �nanceiras. Ofereça a Deus a sua experiência com Ele, enquanto você 
busca relacionamento com as pessoas, mas saiba que quem convence 
alguém do pecado, justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. Recordem a 
frase: “Devemos fazer a nossa parte deixando os resultados com Deus”. 

Quero enfatizar bastante o fato que você precisa ser sensível ao descren-
te. Como você antes de conhecer a Cristo, o descrente pode estar em etapas 
distintas. Ser sensível é ter a capacidade de perceber onde ele está, em que 
nível de possibilidades de se converter ele está.

Algumas dicas são importantes. 
1. Procure preparar o solo antes de semear a palavra no coração 

descrente: Escreva para esta pessoa que você deseja ganhar para Cristo, 
procure estar atento as suas di�culdades. Vá progressivamente preparando o 
seu coração para um momento especí�co de compartilhamento.

2. Ao semear faça com sabedoria: Ninguém joga toda a semente que 
tem num único lugar e momento, achando que por fazer isso vai colher mais 
frutos. É uma caminhada, é um processo levar uma pessoa à Cristo;

3. Cultive a semente no coração da pessoa: O cultivar a semente é um 
trabalho de cooperação com o Espírito Santo de Deus. Você será o instru-
mento. Se analisarmos nossa própria conversão e a de outras pessoas vere-
mos que Deus usa situações diversas para nos aproximar dele. São situações 
de desilusões, frustrações. É por meio de uma enfermidade que vem sobre 
nós e alcança alguém que faz parte de nossa família; tempos difíceis quando 
se perde um ente querido, um amigo ou parente; situações de crise pelo ciclo 
natural da vida – início do casamento, ida pra universidade, chegada do 
primeiro �lho; e assim poderíamos ir enumerando uma série de fatores gera-
dos de sensibilidade em nós para Deus. Nesta hora devemos estar disponí-
veis para sermos usados por Deus para servirmos como canais de bênçãos,

27º Dia
Sendo sensível ao tempo certo

de compartilhar Cristo
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compartilhando amor e a graça de Deus na vida da pessoa.
4. Procure colher: Se você ajudou na preparação do solo, semeou com 

inteligência, cultivou com sabedoria, precisa esperar pela colheita. Acredite 
que Deus pode salvar qualquer pessoa. Temos sido surpreendidos pelo agir 
de Deus na vida de pessoas que chegamos a desacreditar que isso pudesse 
acontecer. A colheita pertence a Deus, mas devemos esperar por ela, ser 
cooperador de Deus para fazê-la de modo e�caz e vivenciá-la com toda a 
alegria. 

Creio que cada pessoa tem o seu tempo, o seu jeito de ser sensibilizada, 
e sua maneira de conhecer a Deus. Procure estar atento a estas verdades e 
não desperdice as oportunidades do agir Deus na vida de alguém através 
de sua pessoa.
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Nada substitui as nossas atitudes no processo de aproximar alguém de 
Cristo. A bíblia diz que há crentes que são carnais e crentes que são espiritu-
ais. O nosso ideal é que nos tornemos crentes espirituais. Um crente cheio do 
Espírito Santo transmite bondade e dedicação, e isto é fundamental no 
processo de evangelização. “Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam 
pacientes, suportando uns aos outros com amor”. Efésios 4.2 Vejam bem o que 
diz a Bíblia: precisamos ser humildes, dóceis, pacientes e lidar em quaisquer 
situações com amor. Naturalmente que quando assim somos e assim 
fazemos, abrimos uma grande porta para que os outros queiram ouvir de nós 
sobre o Deus que servimos. 

Talvez você tenha que deixar Deus trabalhar estas verdades em sua vida. 
Faça uma avaliação pessoal através destas perguntas e vejam em que você 
precisa melhorar: Você tem um espírito manso ou é argumentativo e conten-
cioso? Você é geralmente crítico com relação aos outros ou você procura ver 
a qualidade que o outro possui? Você é sensível aos sentimentos e necessida-
des dos outros, ou isso não lhe diz respeito? Quando vive uma situação difícil 
diz o que lhe vem à cabeça, ou procura ser cuidadoso com suas atitudes e 
reações?  

A partir destas perguntas deixe Deus trabalhar em você mudanças. Elas 
sempre começam pela consciência do que precisa ser mudado mas devem 
prosseguir pela atitude de arrependimento e con�ssão a Deus. 

Segundo a Bíblia, o amor tem características que são desa�adoras porém 
que precisam ser cultivadas. “O amor é paciente, o amor é bondoso... tudo 
sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”. 1 Coríntios 13.4a e 7. Também nos 
ensina Jesus: “Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que 
os perseguem”. Mateus 5.44 Não há nada dizendo ser fácil, mas é um manda-
mento do Senhor que devemos considerar com seriedade.

A marca de alguém que está com um relacionamento certo com Deus é 
uma atitude de perdão. No entanto, é muito comum que pessoas muito 
religiosas ainda �quem julgando os outros ou que tenham espírito antipáti-
co, e indelicado. 

Você responde com amor e perdão quando alguém lhe fere? Você procu-
ra fazer o certo e o bem àqueles que fazem mal contra você? Você não se 
deixa ser bondoso para com os familiares próximos porque eles não mere-
cem? Usa o tratamento do silêncio intencional para puni-los ou evitá-los? Ou 

28º Dia
As atitudes falam mais

do que as palavras 
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você já decidiu amar os seus familiares com um amor incondicional por causa 
de Cristo Jesus?

Como nós lidamos com essas situações é um grande recurso que passa-
mos a dispor para levarmos pessoas a Cristo ou para criarmos uma barreira 
para que conheçam a Cristo. Principalmente no relacionamento com os fami-
liares, que é um dos mais difíceis, por estarmos muito próximos e vulneráveis, 
precisamos seguir estas orientações de Jesus. Perdoar, amar e abençoar 
incondicionalmente. Que mais do que palavras, nossas vidas sejam instru-
mentos nas mãos de Deus para levarmos pessoas a Cristo.
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Precisamos ser trabalhados quanto aos nossos pensamentos, atitudes, 
mas também quanto ao nosso falar. Os pecados de palavra têm feito um 
grande estrago no seio da igreja, nos relacionamentos diversos e tem sido 
um grande empecilho na evangelização. Por não sermos perfeitos, todos 
esbarramos de alguma maneira nesse pecado. Mas precisamos deixar Deus 
trabalhar este item em nossas vidas. 

Deus dá enorme importância ao nosso falar. Em Mateus 12.36,37 lemos: 
“Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda 
palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, 
e por suas palavras serão condenados”. Vivemos numa sociedade em que a 
linguagem usada tem sido desprezível e maliciosa como nunca em outros 
tempos. Devido a esta in�uência, muitas vezes, sem nem mesmo perceber, 
muitos crentes estão usando um linguajar comprometido e desquali�cado.

Os ensinamentos bíblicos são claros e desa�adores, mostrando que deve-
mos mudar nossa maneira de fazer as coisas. 

“Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil 
para edi�car os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos 
que a ouvem”. Efésios 4.29 Consideremos este texto em alguns aspectos: 
“palavra torpe”, é uma referência a coisa estragada ou podre. Nossas palavras 
não devem ser podres, não podem cheirar mal. Nosso falar deve ser “útil para 
edi�car”. A palavra edi�car tem a idéia de construir, levantar. Quando usamos 
bem a palavra nós levantamos o outro, animamos o outro, consolamos o 
outro. “Conceda graça”, é a idéia de abençoar a vida de quem nos ouve. 

“Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são 
inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças”. Efésios 5.4 Agora Paulo 
está sendo ainda mais claro no seu ensino e nos chama a atenção sobre o 
que não fazer e o que fazer. Obscenidade, é tudo que aquilo que tem embuti-
do a sensualidade não natural. Conversas tolas, são aquelas que levam a 
lugar nenhum, sem �nalidade. Gracejos imorais, bem lembram as piadas que 
se contam e que se ouvem que não é agradável a Deus e que não alegra ao 
Espírito Santo que habita em nós. Contrariamente a tudo isso, devemos ser 
positivos, pra cima, e sempre termos um linguajar que reconhece o agir de 
Deus, por isso cheio de ações de graças. 

É tempo de nos avaliarmos quanto ao nosso falar: Você tem usado pala-
vras que são de baixo calão ou impróprias? Você tem usado o nome de Deus 
de outras maneiras que não são agradáveis e bíblicas? Você tem participado 

29º Dia
Em busca da santidade no falar
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de rodinhas de piadas ou de conversas que são obscenas? Você tem usado 
palavras de reclamação, murmúrio, ao invés de ações de graças a Deus no seu 
dia a dia?

Depois de um exame cuidadoso de suas palavras, admita seus erros e 
pecados, e confesse-os a Deus que deseja perdoar você e abençoar você. 
Peça a Deus para mudar suas atitudes nessa área de sua vida.

Além de palavras inadequadas, muitas vezes ocorrem os exageros e as 
mentiras. A bíblia nos ensina claramente que devemos ser verdadeiros, since-
ros e também amorosos. “Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indig-
nação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns 
aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas”. 
Colossenses 3.8,9 Você tem o costume de mentir? Você exagera quando 
conta alguma coisa só para “aparecer”? Você já enganou pessoas ou institui-
ções? Você tem o cuidado de cumprir suas promessas, votos, compromissos 
feitos a Deus e aos outros? 

Essas questões são chamadas questões de integridade. Revelam o nosso 
caráter, ou seja, revelam quem somos quando estamos sós. Busquemos a 
santidade no nosso falar.
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Outro aspecto do nosso falar que precisamos ser trabalhados por Deus, é 
o reconhecimento do agir de Deus. A nossa tendência é nos alegrarmos 
quando tudo deu certo e foi como nós esperávamos que fosse, mas a de 
reclamar quando não funcionou com gostaríamos. 

Há um texto na bíblia que nos faz pensar seriamente: “E não se queixem, 
como alguns deles se queixaram - e foram mortos pelo anjo destruidor”. 1 Corín-
tios 10.10 A palavra se queixar aí é aquela famosa murmuração. Essa palavra 
já tem em si o sentido daquele movimento do mar com suas ondas que �cam 
sempre batendo. Há pessoas que vivem a vida em constante murmuração. 
Murmuram de tudo e de todos, inclusive contra Deus. Se o dia está chuvoso 
reclamam, se faz sol está quente demais. Reclamam e murmuram do culto 
que acaba mais cedo ou se acaba mais tarde; se o som foi ruim ou se foi alto 
de mais. Reclamam da segunda-feira, mas não gostam do domingo. Avalie a 
você mesmo: Você tem sido alguém que vive reclamando de tudo e todos o 
tempo todo? 

Os �lhos de Israel reclamavam continuamente da provisão de Deus, mas 
nunca lhes faltou o que comer e o que beber. Deus sempre proveu de manei-
ra sobrenatural para eles. A nossa atitude deve ser contrária a esta. Paulo nos 
ensina a nos alegrarmos e ainda nos diz para nos alegrarmos sempre no 
Senhor. Este ensino está em Filipenses quando Paulo está preso, com idade 
avançada, mas mostrando um otimismo, uma gratidão que nos impressiona. 
Várias vezes vamos encontrar nesta carta de Paulo a expressão alegrar, 
alegria. De quem você gosta de estar perto? De quem vive criticando tudo, 
reclamando de tudo, ou daquela pessoa que é alegre, otimista, está sempre 
pra cima? Qual tipo de pessoa agrada mais a Deus? 

O texto de Coríntios que escrevemos nos faz pensar. Paulo diz que escre-
veu para nos deixar como alerta. Os �lhos de Israel de tanto se queixarem, 
acabaram mortos. Nem Deus os agüentou mais.

O ensino bíblico que deve fazer parte de nossa vida é este: “Dêem graças 
em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo 
Jesus”. 1Tessalonicenses 5.18 O estilo de vida agradável a Deus é aquele que 
é de contínuo louvor, esse é essencial para agradar a Deus. Como cristãos 
somos ordenados a sermos gratos por todas as coisas. Pare agora e enumere 
coisas que parecem boas e ruins e agradeça a Deus por elas. Creia que Deus 
as está permitindo para o seu bem, porque Deus é amor e cuida de todos nós 

30º Dia
Usando as palavras para

reconhecer o agir de Deus
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com grande bondade. Anote: “É impossível alguém ser um murmurador e 
andar no poder do Espírito Santo”. As duas coisas não combinam.

Se você deseja que Deus abençoe sua vida, você precisa vencer esta atitu-
de de pecado. Pode ser que você esteja vivendo um processo de fragilidade 
emocional e precise de ajuda de algum conselheiro cristão, então busque-a. 

A verdade é que se você viver em louvor e em gratidão a Deus constante-
mente, Ele promete lhe dar uma alegria sobrenatural apesar das circunstân-
cias difíceis. Seja especi�co ao compartilhar com Deus sobre as coisas que 
tem alegrado você e agradeça-O.
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É inegável que um dos maiores obstáculos para o agir Deus em todos os 
tempos são as dissensões, brigas e divisões nas igrejas. Há cidades no Brasil 
em que todas as igrejas nasceram de contendas, de brigas internas. Nós 
como crentes e membros da família de Deus devemos fazer tudo o possível 
para cuidar da unidade da família igreja. 

Uma pergunta que devemos fazer é: Qual é a causa de tanto �agelo 
espiritual? Sem dúvida, a resposta é: A in�ltração dos padrões mundanos na 
igreja. Na sociedade de hoje, as pessoas estão prontas para brigar, quebrar 
compromissos e até mover ações por motivos banais. 

Deus deseja que sua igreja seja diferente. Deus deseja que sua igreja seja 
um lugar de cura, de restauração, de transformação, e não um lugar de 
disputas contínuas. A bíblia nos ensina: “Livrem-se de toda amargura, indig-
nação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e 
compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como 
Deus os perdoou em Cristo”. Efésios 4.31,32 Neste texto temos os dois 
quadros. O que não devemos fazer e ser e o que devemos fazer e ser. Deve-
mos deixar Deus mudar o nosso coração, tornando-nos em crentes espiritu-
ais. Há quem veja malícia e maldade em tudo que os outros fazem, mas na 
verdade esta pessoa está se olhando no espelho retrovisor da crítica. Nós 
sempre pensamos dos outros o que nós mesmos somos. A bíblia diz que 
“tudo é puro para os puros”. Ao contrário de vivermos na carne, devemos 
praticar ações espirituais que somente pelo Espírito de Deus em nós serão 
possíveis: bondade, compaixão, perdão. 

Faça uma avaliação pessoal: Você se sente culpado por um linguajar 
crítico e hostil? Você discute e briga com os outros facilmente? Você tem 
facilidade de �car mal humorado e irritado? Você se sente culpado por 
alguma fofoca ou difamação? Você fala mal dos outros em suas ausências? 
Confesse imediatamente esses pecados ao Senhor e abandone-os. 

Deus não pode usar e abençoar uma pessoa que sempre está criticando, 
acusando, difamando os outros, e muitas vezes essas pessoas são seus 
líderes espirituais.

Veja o apelo de Deus para nos mudar e com isso nos abençoar: “Irmãos, 
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem uns 
com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês; antes, que 
todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer”. 1 Coríntios 1.10  
Paulo vê com tal seriedade o problema na igreja dos coríntios que faz um 

31º Dia
Cuide da unidade da família igreja
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apelo dramático. Saiba que uma das armas mais e�cazes usadas pelo Diabo 
para impedir o crescimento da igreja do Senhor é a desunião. Já perceberam 
que muitas das contendas, disputas e brigas são por coisas pouco relevan-
tes? Nada revela mais imaturidade na vida de um crente do que a atitude de 
contenda e divisão. 

Consideremos o segundo maior mandamento: “amai-vos uns aos outros”. 
Quando a igreja do Senhor compreende e vive este amor perdoador, supor-
tador, ela está dando o maior testemunho de Cristo neste mundo. “Minha 
oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por 
meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim 
e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me 
enviaste”. João 17.20,21 São palavras de Jesus, quanto ao que desejava que 
fosse sua igreja no mundo. Talvez precisemos orar menos para que Deus 
salve vidas e precisemos nos amar mais para que isto aconteça. Quanto mais 
vivemos como uma família igreja, mais as pessoas serão atraídas para Cristo 
Jesus. A maior mensagem da igreja de Jesus neste mundo é a compreensão 
e o amor que demonstramos uns pelos outros. 

Não há nada que desonre mais a Cristo e alegre mais a Satanás do que 
disputas, ciúmes e brigas na igreja. Infelizmente parece que sempre são as 
mesmas pessoas que provocam estas coisas na igreja como fofoca, opiniões 
pessoais, críticas exageradas. Embora sejam poucos podem impedir o agir do 
Espírito de Deus na vida da igreja. 

Guardemos as palavras de Jesus e as tornemos nossas: “Bem-aventurados 
os paci�cadores, pois serão chamados �lhos de Deus”. Mateus 5.9 Você é conhe-
cido como um paci�cador ou contencioso? Você tem tornado o testemunho 
da sua igreja forte na comunidade por ser positivo ou fraco por ser um crítico 
contumaz? Você tem facilidade de unir o grupo ou dividi-lo? 

Fomos chamados para amar, nos unir e vivermos em família. Faça a sua 
parte pela unidade de sua família igreja  abençoando sua vida, sua família e 
sua igreja.
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Ainda cuidando da unidade da família igreja, precisamos considerar o 
princípio bíblico de obediência e submissão aos líderes espirituais que Deus 
colocou sobre nossas vidas. Bem recentemente tive um pequeno acidente 
de carro. Bati no carro da frente. Estávamos com irmãos da igreja vindo de 
uma visita no hospital. Do carro da frente saíram cinco homens e logo houve 
aquela preocupação com o que poderiam fazer. Então, brincando, disse para 
um deles: “Acho que hoje é o dia de um pastor apanhar”. Uma das pessoas do 
grupo disse logo: “Deus me perdoe e me livre de algum dia me levantar nem 
que seja com uma simples palavra contra o ungido do Senhor”. 

Qual é a sua visão sobre os líderes que Deus tem levantado sobre sua vida? 
A bíblia nos ensina: “Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla 
honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino”. 1 Timóteo 
5.17 Claramente este texto está falando do cuidado pastoral. Em nossa igreja 
temos vários ministros que atuam em áreas especí�cas visando o bem da 
igreja do Senhor. Todos os lideres, ministros e pastores devem merecer nossas 
orações, nosso amor e submissão. Sempre ouvimos de irmãos que cuidam de 
nós com amor, com respeito, que oram pelos seus líderes e os amam de 
verdade. Tenho aprendido que a benção do líder é a benção do liderado. 

Em muitas congregações o Espírito Santo não tem podido agir porque tem 
havido pecado contra a liderança que Deus colocou sobre a igreja. Há pastores 
e líderes que também falam mal de suas igrejas e liderados e não demonstram 
amor que de igual forma impedem o �uir do Espírito de Deus na vida da igreja. 

Graças a Deus temos crescido neste ideal da comunhão sincera e profun-
da. Sabemos também de igrejas onde tem sido liberado perdão tanto à igreja 
como ao Pastor de relacionamentos do passado que foram quebrados e Deus 
tem realizado um grande avivamento. Não faz muito tempo vivemos isto 
como denominação. Houve uma grande divisão no passado entre as igrejas 
batistas. Num evento internacional tivemos os líderes das duas convenções 
trocando palavras de perdão mútuas sob intenso aplauso da congregação 
aprovando tal atitude, no mesmo local onde no passado houve a ruptura. 

Diz-nos a Bíblia: “Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade 
deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, 
para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria 
proveitoso para vocês!”. Hebreus 13.17 Uma relação sadia entre líderes e 
liderados abençoa os dois lados diz a Bíblia sagrada.

32º Dia
Abençoar os que lideram

abençoa os liderados
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Boas amizades são geralmente intencionais e não acidentais. Desenvol-
ver amizades com não-crentes, muitas vezes, requer andar a segunda milha, 
correr algum risco, e sair de sua zona de conforto. E com seu estilo de vida tão 
ocupado, há necessidades de planejamentos. Se você não planeja cultivar 
amizades com não-crentes, irá perceber que nunca vai arrumar tempo para 
isso. “A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é o Deus 
Eterno”. Provérbios 16:9

Passo 1: SEJA CONSCIENTE - a respeito dos não-crentes que Deus pôs em 
sua vida.
- Faça uma lista nominal.
- Perceba que eles são sua responsabilidade.
- Avalie a receptividade espiritual de cada um.
- Descubra e anote os interesses deles. 
- Procure as áreas de interesse comum.
- Descubra o tipo de testemunho com o qual eles se sentem tocados.

Passo 2: SUBMETA À ORAÇÃO
- Use sua lista para orações diárias pelos amigos não-crentes.
- Ore para que Deus os dirija para buscá-LO (João 6:44)
- Ore para que Deus remova a cegueira espiritual deles (2 Coríntios 4:3,4)
- Ore para que o Espírito Santo faça que tenham coração receptivo (João 
16:8-13)
- Ore para que você tenha oportunidade de testemunhar (Colossenses 4:3-5)
- Ore para que Deus lhe dê sabedoria no uso das palavras (Tiago 1:5)
- Ore para que o Espírito Santo use as palavras que você vai dizer (1 Tessaloni-
censes 1:5)

Passo 3: MOSTRE SEU INTERESSE
- Trate cada um com respeito, como gente e não como mais um para a igreja.
- Seja um amigo genuíno. Ajude-os de modo prático.
- Seja um bom ouvinte. É ótima oportunidade de mostrar amor.
- Mostre que servir é seu objetivo principal, não o recrutamento.
- Convide-os à sua casa.
- Mostre interesse em ajudá-los em suas necessidades.
- Faça tudo para ajudá-los até que perguntem o porquê.
- Aceite as pessoas do jeito que são, sem preconceitos ou julgamentos.

Construindo uma ponte de amizade
com os que precisam de Jesus

33º Dia
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Passo 4: ESTEJA PRONTO PARA COMPARTILHAR
- Identi�que-se como um alegre e disposto seguidor de Cristo.
- Compartilhe seu testemunho quando a ocasião aparecer naturalmente.
- Nunca force a barra! Seja paciente. Deus está sempre agindo!
- Use as situações de crise para mostrar que todos precisam de Deus.
- Faça perguntas que despertem discussões espirituais.
- Ofereça �tas ou literatura apropriada.
- Concentre-se no essencial, não faça rodeios.
- Convide-os para ir à igreja.
- Ofereça-se para fazer a oração de decisão e compromisso, após seu testemunho.
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Da teoria à pratica
na evangelização

34º Dia

Conheça alguns passos práticos para conduzir uma pessoa a tomar uma 
decisão por Cristo:

1. Dê inicio à conversa - Agora que você já tem vários conhecimentos, e 
sabe que pode dispor do seu testemunho pessoal, procure encontrar um 
jeito de falar diretamente com a pessoa que você deseja ganhar para Cristo. 
Ao se dirigir à pessoa vá em espírito de oração e na total dependência do Es-
pírito Santo. Procure identi�car em que nível de receptividade está a pessoa 
para facilitar sua abordagem.

2. Apresente o plano de salvação - Você já foi instruído sobre o resumo 
das boas novas do evangelho. Volte lá e relembre tudo o que você aprendeu 
e procure memorizar os versos chaves para a conversa. Saiba que existem 
vários recursos que você pode dispor deles, como por exemplo: Os passos 
para a paz com Deus; As quatro leis espirituais. Recentemente descobri que a 
Editora Vida publicou a primeira parte do livro Uma vida com propósitos em 
forma de livreto para ser usado em evangelismo pessoal. O livro responde a 
pergunta: O que estou fazendo aqui neste mundo?, com várias aplicações 
evangelísticas. Procure discernir qual será o melhor recurso a ser utilizado.

3. Convide a pessoa a aceitar a Cristo como salvador pessoal - Muitas 
pessoas chegam bem perto de viver esse momento na evangelização, mas 
não vão adiante. É fato que este é um ponto crítico, porque o Inimigo não 
quer que ninguém creia e se converta, mas cabe a você ser perseverante. 
Saiba que muita gente deixa de aceitar Cristo por não ser dado a ela uma 
oportunidade de decidir.

4. Veja as abordagens possíveis - Convide a pessoa a orar seguindo 
você numa oração de entrega de vida a Cristo como se você fosse a pessoa. 
Ou você pode usar uma oração escrita num desses folhetos, lendo-a junta-
mente com a pessoa. Este é um momento importante e decisivo. Procure 
guiar a pessoa a um compromisso formal com Cristo Jesus. Depois de orar 
pergunte se ela entendeu o que ela fez. Procure rea�rmar que se ela fez o que 
fez crendo de  todo o coração que ela está salva, pois a bíblia a�rma assim. 
Traga à memória da pessoa passagens bíblicas que lhe dê esta con�rmação 
de sua salvação.

5. Continue a instruir a pessoa - Mesmo depois de decidida, você continua
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tendo responsabilidade com quem você compartilhou Cristo. Você precisa 
orientar a pessoa nas coisas básicas da vida cristã. Mostre a pessoa a impor-
tância de ler a bíblia, de orar, de freqüentar uma igreja e alimente a expectati-
va de vê-la ser membro de uma família igreja. 

6. Quando a pessoa não se decide positivamente? – Não há nenhum 
motivo para encerrar a conversa abruptamente. Você deve deixar a porta 
aberta, colocando-se à disposição para tirar alguma dúvida em outra ocasião, 
para ser procurado caso a pessoa mude de idéia e deseje rever a oportunida-
de de entregar-se a Cristo. Lembre-se: o seu trabalho é compartilhar Cristo no 
poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. 

Torne operacional sua fé e o seu conhecimento e experimente a maior 
alegria depois de sua conversão, ver alguém sendo salvo por Jesus Cristo, 
através de sua vida.
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Compartilhar Cristo,
um estilo de vida

35º Dia

Compartilhar Jesus pode e deve se constituir perfeitamente no estilo 
normal de uma vida cristã. Precisamos nos acostumar a compartilhar o que 
Deus faz em nossas vidas diariamente com as pessoas de modo natural. 
Compartilhar Cristo não é uma opção em nossa vida com Cristo, mas é uma 
ordem e uma missão de vida.

Diz-nos a Bíblia: “Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre 
vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, 
e até os con�ns da terra”. Atos 1.8 A estratégia de Jesus para alcançar  o mundo 
fora entregue a um grupo de crentes formados para ministrar. A estratégia se 
resume em duas palavras: “Ide e pregai”. 

Os primeiros crentes entenderam a ordem e a missão que lhes fora entre-
gue e se tornaram em evangelistas. Como os primeiros crentes, nós precisa-
mos começar a compartilhar Jesus onde nos encontramos. Pense bem, onde 
mais você poderia começar a testemunhar? É justamente com quem temos 
amizade, relacionamento, convivência. Não podemos perder a visão de que 
precisamos alcançar o mundo para Cristo, mas não chegaremos lá se não co-
meçarmos por onde estamos.

Porque podemos ter o evangelismo como nosso estilo de vida?
1. Deus nos deu uma vida transformada, mediante a presença de Cristo, 

que em nós habita. Temos o que compartilhar, e temos um poder que nos ca-
pacita a compartilhar. Quando vivemos uma vida de santidade, em comunhão 
com o Pai, naturalmente causaremos um impacto positivo onde vivermos.

2. Deus nos deus o poder para compartilharmos um vigoroso testemu-
nho. O Espírito Santo que habita em nós nos habilita e nos capacita. Precisa-
mos estar disponíveis a Ele para sermos usados em qualquer tempo. O Espíri-
to propiciará que pessoas que precisem de Jesus cruzem os nossos caminhos 
diariamente. Precisamos estar atentos a estes acontecimentos, sabendo que 
são providências da parte de Deus.

Guarde bem essas duas verdades: Deus faz uso de sua Palavra e da ação 
do Espírito Santo que juntamente com o testemunho do crente conduz pe-
cadores à salvação. É uma equipe imbatível. Creia que você terá oportunida-
de de ser usado por Deus para alcançar alguém pra Cristo. 

Deus conta com um poderoso exército de crentes para alcançar este 
mundo para Ele, e você faz parte dos planos de Deus.
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Uma das áreas que Deus precisa trabalhar em nós é a que tem a ver com 
os nossos relacionamentos. Os pecados de relacionamentos geralmente 
caem em cinco áreas principais, e em cada uma delas você precisa tomar 
ações especí�cas de arrependimento e de conserto. Creia que Deus lhe dará 
capacidade para que você possa de agir.

Comecemos por uma delas: Pergunto eu: Você se lembra de pessoas que 
possam ter ofendido ou machucado de alguma maneira? Jesus foi enfático a 
respeito da importância de pormos em ordem nossos relacionamentos com 
quem temos ofendido. “Portanto, se você estiver apresentando sua oferta 
diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua 
oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão; depois 
volte e apresente sua oferta”. Mateus 5.23,24 Em outras palavras, Cristo estava 
falando que não podemos nos aproximar dele sem que nos aproximemos 
primeiro de quem temos ofendido.

Não é um ensinamento fácil, mas é uma exigência de Jesus para os que 
desejam lhe prestar culto. É algo absolutamente necessário. Talvez você 
esteja encontrando uma série de barreiras para ganhar alguém para Cristo, já 
parou pra pensar que uma das barreiras é você quem deve derrubar através 
de uma atitude de busca de reconciliação? Gaste algum tempo pedindo ao 
Espírito Santo para mostrar a você a quem você pode ter ofendido com uma 
atitude, com uma palavra. Quando Deus lhe revelar as pessoas que você 
ofendeu ou feriu, decida ir até elas e lhes peça perdão. 

A bíblia não está lhe falando para ir se defender ou se justi�car. Isto só vai 
fazer com que recomece uma batalha ou se aprofunde o con�ito. Simplesmen-
te vá em humildade e amor. Além disso, não pense que você falhou se alguém 
recusar a lhe perdoar. Sua responsabilidade é fazer sua parte em humildade e 
amor, e a maneira como eles responderem é problema deles com Deus. 

Tremendos milagres têm ocorrido nas famílias quando os cônjuges, os pais 
e os �lhos praticam esse mandamento do Senhor. Pessoas que estavam indife-
rentes a Cristo, a igreja e ao evangelho se abrem para Cristo e muitos se conver-
tem a partir dessa atitude cristã. Avivamentos ocorrem na igreja inteira quando 
irmãos em Cristo têm seus relacionamentos restaurados e se acertam. 

Deus está nos dando uma grande chave para um avivamento na vida da igreja 
e para sermos melhores testemunhas dele neste mundo. O que faremos agora?

Saiba que quando acertamos os nossos relacionamentos Deus aceita o 
nosso culto, Deus ouve nossas orações e nos faz pessoas muito mais felizes.

36º Dia
Procure a quem você ofendeu
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Outra área dos nossos relacionamentos que Deus precisa tratar tem a ver 
com a seguinte questão: Você está amargurado ou guardando ressentimen-
tos contra pessoas que lhe ofenderam? 

Veja  o que diz a Bíblia: “Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai 
celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai 
celestial não lhes perdoará as ofensas”. Mateus 6.14-15

Muitas orações não passam do teto porque as pessoas que as fazem estão 
guardando ressentimento e amargura contra outras pessoas que muitas vezes 
nem sabem disso. O mandamento maior é que amemos a Deus de todo o 
nosso coração, mas como obedecê-lo se o nosso coração estiver dividido entre 
Ele e o nosso ressentimento por quem quer que seja? Enquanto não liberamos 
perdão não podemos estar inteiros e integrais na presença de Deus. 

Há uma relação direta do perdão de Deus a nós com o perdão que damos 
aos outros. O perdão não pode ser de boca pra fora, mas de verdade e de 
coração. Já aprendemos que perdoar não é esquecer, mas não é também 
�car trazendo à memória do outro o que já foi resolvido e perdoado. Perdoar 
é deixar o outro nascer de novo na nossa história. Deve ser uma atitude 
normal na nossa vida.

Muitas pessoas guardam secretamente um ressentimento, uma amargu-
ra no coração por anos a �o. Deus quer que você seja livre e feliz como crente 
e com isso possa desfrutar uma vida crista poderosa com um testemunho 
e�caz. Seja contra quem for, em que situação for, libere perdão e livre-se dos 
seus ressentimentos. Se o ressentimento for contra Deus por uma situação 
que você enfrentou ou viveu, por uma tragédia pessoal, por Ele não ter 
respondido a sua oração naquele momento difícil, diga isto para Deus. Deus 
não espera de você perfeição, mas sinceridade. Se for rancor contra alguém 
que se tornou bem sucedido enquanto com você as coisas não deram como 
você esperava, se foi uma decepção no serviço cristão por ter suas expectati-
vas frustradas, confesse tudo ao Senhor. 

Faça a oração do salmista: “Sonda o meu coração”. Peça a Deus para ir 
fundo no seu íntimo através do seu Espírito e mostrar o que precisa ser 
consertado em seu coração e sua vida. 

Considere algumas perguntas que poderão ajudar você: Há alguma situa-
ção ou pessoa contra a qual você está guardando amargura ou ressentimen-
to, por menor que seja? Você secretamente tem se ressentido de Deus por 
causa de alguma situação dolorosa que ele permitiu em sua vida? Você tem 

Livre-se dos ressentimentos!
37º Dia
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esfriado no seu relacionamento com Deus porque Ele o desapontou de 
alguma maneira? 

Seja honesto consigo mesmo e confesse totalmente estes pecados. E 
lembre-se, o perdão é uma escolha, não um sentimento. Se você escolher 
perdoar, Deus mudará os seus sentimentos.



Outra área de relacionamento que Deus precisa tratar conosco é a que se 
refere a relacionamentos inadequados. A pergunta é a seguinte: Você está 
envolvido em algum relacionamento inadequado?

Um relacionamento impróprio vai desde ao adultério e fornicação até 
simplesmente estar inadequadamente próximo de alguém. Por exemplo, um 
esposo pode estar emocionalmente muito próximo de uma amiga ou colega 
de trabalho. Uma esposa pode estar emocionalmente envolvida com um  
amigo ou companheiro de trabalho. 

Cônjuges podem estar compartilhando coisas com outras pessoas que 
deveriam ser partilhadas apenas entre eles. Esposos podem estar gastando 
mais tempo com amigos e negligenciando seu relacionamento conjugal.

Pais podem estar muito envolvidos na vida de seus �lhos casados ou 
�lhos casados serem muito dependentes dos pais. 

Você pode estar envolvido com alguém que embora você diga ser só ami-
zade, você sabe que está se tornando mais do que amizade. 

Não tente racionalizar ou defender um relacionamento que você sabe 
que é inadequado. Isto inevitavelmente abrirá a porta para Satanás e o con-
duzirá a uma escravidão cada vez maior.

Relacionamentos inadequados envolvem muito mais coisas além da imora-
lidade sexual. Porque é fácil racionalizar, este pecado tem prevalecido entre os 
crentes. É o solo de onde freqüentemente brotam o adultério e a fornicação. 

Peça a Deus que revele qualquer relacionamento que seja impróprio ou 
esteja desequilibrado. É vital que você pare agora, antes que a situação �que 
insustentável. 

Seja honesto com Deus e com você mesmo. E não se desespere, Deus lhe 
dará forças para mudar!
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Avalie seus relacionamentos:
são eles adequados ou não?

38º Dia
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Temos relacionamentos também com a igreja e esta é outra área da nossa 
vida que precisamos que Deus trabalhe em nós. 

A pergunta chave é: Você tem negligenciado uma participação signi�cati-
va na vida de sua igreja? Ou seja, quanto aos cultos regulares, comunhão 
com os irmãos, serviço cristão, compromisso �nanceiro?

A bíblia diz que é pecado negligenciarmos a comunhão e os cultos regu-
lares com o corpo de Cristo: “Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo 
o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais 
quando vocês vêem que se aproxima o Dia”. Hebreus 10.25

A bíblia enfatiza várias vezes a importância e a necessidade de estarmos 
fortemente ligados ao corpo local de crentes.

Deus não planejou que fôssemos crentes solitários, ermitões na fé, mas 
que vivêssemos em família. Vivemos dias de muito egoísmo, individualismo 
e estes valores muitas vezes fazem parte de nossa visão de vida. Há quem 
somente venha a igreja e participe no culto, recebas as bênçãos, volte para 
casa sem qualquer proximidade com quem quer que seja. Deus não planejou 
isto para nós. Um dos propósitos de Deus para os seus �lhos é que perten-
çam a sua família igreja e que como igreja desfrutemos de relacionamentos 
profundos e saudáveis. 

Há quem procure a igreja e �ca por longo tempo sem qualquer compro-
misso de participar efetivamente dela. Apenas recebem mas não retribuem 
ou servem na igreja. Temos ensinado a importância de deixarmos de ser 
freqüentadores e nos tornamos membros, e a diferença é sutil: se resume na 
palavra compromisso.

Talvez seja tempo de mudarmos a maneira de pensar e ao invés de nos 
perguntarmos: O que esta igreja pode fazer por mim? Perguntarmos como 
posso ser útil ao Senhor servindo-O nessa igreja? A�rma o escritor do livro 
Retorno a Santidade: “É pecado não estar envolvido e constantemente 
servindo e adorando a Deus através de uma igreja local”. Obviamente que 
não estamos falando dos enfermos, dos que estão impossibilitados pela 
idade. Também são uma exceção os que realizam ministérios itinerantes. 

Quanto ao nosso relacionamento com a igreja inclui que devemos ser 
�éis na entrega dos dízimos e ofertas do Senhor. Diz-nos a Bíblia: “Tragam o 
dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa”. 
Malaquias 3.10 Participar �nanceiramente na vida da igreja é mais que um 

39º Dia
Mantenha a comunhão e o

compromisso com sua igreja 
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compromisso, é um privilégio que Deus nos dá de sermos parceiros dele 
na realização de sua obra neste mundo.

Para a sua re�exão: Você é mais expectador ou participante na obra de 
Deus? Você é daqueles que vem e vão e não se envolve nos ministérios da 
igreja ou você tem sido um instrumento de bênçãos dedicando a Deus sua 
vida de acordo com o seu MOLDE de servo?

Considere o seu compromisso com a igreja como algo sério e abençoador.
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A grande pergunta da nossa vida deve ser: Quero ser usado por Deus? 
Quando chegamos ao último dos 40 dias de leitura e estudos, devemos dese-
jar ser mais parecidos com Jesus em nosso caráter e a nos dispor em sermos 
usados por Ele para levarmos outras pessoas a Ele. Se você estiver disposto a 
aceitar esta proposta para o seu viver cristão, tome posse dessa promessa de 
Deus para você: “O Eterno está sempre vigiando tudo o que acontece no 
mundo a �m de dar forças a todos os que são �éis a ele com todo o coração”. 
2 Crônicas 16.9

Algumas verdades devem tornar parte de nossa vida:
1. Precisamos mudar nosso pensamento de CENTRADO NO EU para 

CENTRADO EM DEUS.
“Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês; e 

serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda região da Judéia 
e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra”. Atos 1.8

“Pois o Espírito Santo que é um Dom de Deus, não quer que você tenha medo 
das pessoas, mas que seja sábio e forte, amando-as e gostando de estar com 
elas. Se você despertar esta força interior, nunca terá medo de falar do nosso 
Senhor aos outros...”.  2 Timóteo 1,7,8 (BV)

2. Precisamos mudar nosso pensamento de LOCAL para GLOBAL.
 “Peça, e eu lhes darei todas as nações, e toda a terra será sua”. Salmo 2.8
3. Precisamos mudar nosso pensamento nos VALORES TEMPORAIS 

para os VALORES ETERNOS.
 “... Todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não 

está apto para o Reino de Deus”. Lucas 9.62 (BV)
“Pois, no serviço ativo, um soldado quer agradar o seu comandante e por isso 

não se atrapalha com os negócios da vida civil”. 2 Timóteo 2.9
“Portanto, ponha em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo 

que Deus quer, e ele lhes dará todas as outras coisas”. Mateus 6.33
4. Precisamos mudar nosso pensamento da COMODIDADE para o 

SERVIÇO.
“...Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por 

causa da Boa Nova é que saberão realmente o que signi�ca viver”. Marcos 8.35
“... afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, 

(...) e corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós”. 
Hebreus 12.1b (BV)

40º Dia
O desafio de Deus para nós
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5. Precisamos mudar nosso pensamento de CONFORTO para SACRIFÍCIO.
“... Entreguem-se completamente a ele a �m de serem usados para fazer o 

que é bom”. Romanos 6.13
 “E Jesus respondeu: ‘Eu quero garantir-lhes que ninguém jamais abandonou 

qualquer coisa (...) por amor de mim, para contar aos outros a Boa Nova, que 
não receba de volta, cem vezes mais (...) Tudo isso será dele aqui na terra, e no 
mundo futuro, terá a vida eterna”. Marcos 10.29,30 (BV)



CELEBRAÇÕES (Cultos)                   Domingo - 9h45 e 19h
                      Quarta-feira - 19h30

MANHÃS DE  ORAÇÃO      Segunda a sexta-feira - 8h

ESCOLA BÍBLICA DINÂMICA E DISCIPULADORA    Domingo - 8h30
                      Terça-feira - 18h
                      Quarta-feira - 18h

CELEBRANDO A RECUPERAÇÃO                  Quinta-feira - 19h30

Junte-se a n�!

www.pibsjm.org.br
facebook.com/pibsjm

Rua São João Batista, 95 - Centro
São João de Meriti - RJ - CEP: 25515-520

(21) 2756-4604
pibsjm@pibsjm.org.br


