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Prefácio
Um de meus passatempos favoritos é caçar tesouros. Embora não seja muito
bom para lidar com pás e picaretas, ou roupas de mergulho, não tenho problemas em
satisfazer meus anseios em lojas de livros antigos, os tradicionais "sebos".
Para muitos de nós, os livros de épocas passadas tornaram-se verdadeiros
tesouros. Mas, para os colecionadores, não basta simplesmente juntar livros antigos.
Pois muito do que foi publicado nos séculos passados nem vale o papel em que se acha
impresso. Desse modo, a verdadeira tarefa dos que amam os livros é encontrar aquela
"agulha no palheiro" que conserve seu apelo universal e valor intrínseco inalterados,
apesar das mudanças provocadas pelo tempo.
Pensamentos para a Hora Tranqüila possui todas as qualidades de um clássico
espiritual permanente: é edificante, inspirativo, desafiador e conciso. Momentos depois
que comecei a ler suas páginas frágeis e amarelas, a força dos textos bem escolhidos por
D. L. Moody, atingiu-me com toda a intensidade com que deve ter chegado aos leitores,
um século atrás.
Quer sejam usados para meditação individual, quer em cultos domésticos, o
certo é que levarão bênçãos a todos os que guardam um tempo para estar com Deus.
Que o Senhor o abençoe nesse esforço de conhecê-lo melhor.

Dean Andreola
Editora Harvest House

A Vida de Dwight L. Moody
Dwight L. Moody (1837-1899) tornou-se o maior evangelista do final do século
XIX. Nascido numa fazenda em Northfield, Massachusetts, perdeu o pai com apenas
cinco anos de idade, o que obrigou sua mãe a criar nove filhos em meio a grande
pobreza. Não é difícil entender por que Moody deixou a escola aos treze anos, em busca
de melhores oportunidades. De vendedor de sapatos a negociante bem-sucedido, seus
êxitos materiais eram inegáveis.
Após a experiência de salvação, Moody começou a usar sua influência para
ajudar os pobres e desabrigados em áreas urbanas - não se esquecendo de sua origem
humilde. Já bastante próspero, desistiu dos negócios, e passou a trabalhar em tempo
integral para estabelecer escolas dominicais e sustentar as obras da Associação Cristã de
Moços (ACM).
Depois da Guerra Civil, continuou seu trabalho com as escolas dominicais.
Nessa ocasião, conhece Ira D. Sankey, ministro de música e talentoso compositor de
hinos. Juntos, sentiram o chamado para combinarem seus talentos, dedicando-se em
tempo integral à evangelização. Moody e Sankey navegaram para a Inglaterra. A
cruzada que promoveram terminou com grande êxito em Londres, onde a audiência
chegou a mais de dois milhões e meio de pessoas.
Voltando aos Estados Unidos, Moody continuou promovendo poderosas
campanhas evangelísticas em muitas cidades importantes. Usando histórias práticas e
humorísticas, compartilhava de seu amor por Cristo de uma forma simples, mas
irresistível, resultando em milhares de decisões pessoais por Cristo. Seu amor pelos
perdidos também o levou a iniciar um centro de treinamento para obreiros. Em 1886, ele
começou a Sociedade de Evangelização de Chicago, hoje conhecida como Instituto
Bíblico Moody.
Depois de pregar pessoalmente a cem milhões de pessoas em quarenta anos de
carreira, Moody adoeceu e morreu durante sua última cruzada, em dezembro de 1899.
A contribuição incansável de Dwight L. Moody para o Reino de Deus, e seu
contínuo amor pelos perdidos fazem com que sua memória permaneça para sempre.

Ao Leitor
Um dos mais claros sinais dos tempos é que muitos cristãos, em nossas
associações de moços e igrejas, estão guardando diariamente a "hora tranqüila". Nesta
era de correria e incessantes atividades, precisamos de algum chamado especial para nos
retirarmos e nos colocar a sós com Deus por um tempo, todos os dias. Qualquer homem
ou mulher que assim proceder, não conseguirá passar mais que vinte quatro horas longe
de Deus.
As seleções apresentadas, neste volume, foram originalmente publicadas nas
edições mensais do Record of Christian Work ("Registro de Trabalho Cristão"), sendo
consideradas proveitosas como devocionais. Os textos são também uma fonte de
pensamentos que iluminam os versículos citados. Possuindo valor permanente, achamos
por bem perenizá-los neste volume.
Que exerçam um ministério proveitoso, levando muitos a uma comunhão mais
íntima com Deus!

D. L Moody

JANEIRO
1º de Janeiro
Subas pela manhã... e... põe-te diante de mim no cume do monte.
Êxodo 34.2
Pai, estou chegando. Nada daquela pobre planura deve manter-me afastado das
santas elevações. Ajuda-me a subir depressa e guarda-me os pés, para que não caiam
sobre as rochas duras! Venho a teu convite. Portanto, não decepciones meu coração.
Peço que do céu me tragas mel, sim, leite e vinho, e óleo para deleitar minha alma, e
que detenhas o sol em seu curso, ou o tempo será curto demais para eu poder
contemplar tua face e ouvir tua doce voz.
Manhã sobre o monte! Isso me fará forte e grato durante todo este dia que
começa tão bem.
Joseph Parker
2 de Janeiro
O meu galardão está comigo.
Apocalipse 22.12
Seremos galardoados, não apenas pelo trabalho que fizemos, mas pelas cargas
que carregamos. Não tenho certeza, mas os galardões mais brilhantes talvez sejam para
aqueles que levaram suas cargas sem murmurar. Naquele dia, Ele tomará o lírio que
permaneceu tanto tempo entre os espinhos, e o levantará para que se torne a glória e a
maravilha de todo o Universo; e o perfume daquele lírio provocará louvores inefáveis
em toda a multidão celestial.
Andrew Bonar

3 de Janeiro
Onde estás?
Gênesis 39
Estás te escondendo do Senhor que deseja enviar-te para realizar sua abençoada
obra, do modo como Ele deseja? Ó, deixa-me dizer-te: "O Senhor precisa de ti". Pode
parecer pequeno o serviço que Ele tem para ti, mas é um serviço importante. Ele
"precisa de ti". Não lhe voltes as costas; não te coloques fora do caminho que te leva a
ser por Ele usado; não te ponhas a estabelecer leis a respeito do que farás ou deixarás de
fazer; clama, porém, das profundezas do teu coração: "Eis-me aqui, envia-me a mim".
W. Hay Aitken

4 de Janeiro
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
Salmos 34.19
Todas as aflições dos justos abrem-se em alguma coisa gloriosa. O prisioneiro
não é apenas libertado: ele encontra um anjo esperando por ele junto à porta. E com
cada livramento vem uma bênção específica. Um anjo chama-se fé; outro, amor; este,
alegria; aquele, longanimidade; este outro, benignidade; aquele outro, bondade; e este,
mansidão; e ainda aquele, temperança; e também este, paz. Cada uma dessas graças diz:
"Viemos de grandes tribulações e tormentas".
G. Bowen

5 de Janeiro
O Senhor é... o meu cântico.
Salmos 118.14
Vamos pensar em Deus como se fora Ele nosso cântico. Esta é a plenitude e a
perfeição do conhecimento de Deus: conhecê-lo de modo que Ele mesmo seja nosso
prazer; conhecê-lo de maneira que o louvor chegue à maior doçura, à plenitude, ao
frescor e à alegria, quando lhe alçamos a voz. Quem já aprendeu esse bendito segredo,
carrega a chave dourada do Céu - e mais: faz o Céu descer à terra, e já não precisa
invejar os anjos.
Mark Guy Pearse

6 de Janeiro
Não temais; estai quietos e vede o
livramento do Senhor.
Êxodo 14.13
Parece-nos, muitas vezes, que Deus coloca seus filhos em profundas
dificuldades, conduzindo-os a algum beco sem saída; armando situações que nenhum
juízo humano admitiria, caso fosse previamente consultado. A própria nuvem os conduz
para mais longe. Talvez isso lhe esteja acontecendo neste exato momento. Parece
desconcertante e muito grave; mas está perfeitamente correto. O motivo é mais que
suficiente para justificar aquEle que o trouxe para esse beco. Trata-se de uma
plataforma para que Ele lhe apresente sua graça e poder onipotentes. Deus não somente
há de livrá-lo, como também, ao fazê-lo, ensinar-lhe-á uma lição inesquecível que, mais
tarde, reverter-se-á em muitos salmos e cânticos. Você jamais poderá agradecer a Deus
por ter Ele agido exatamente como agiu.
F.B.Meyer

7 de Janeiro
Agora sois luz no Senhor: andai como filhos da luz.
Efésios 5.8
A influência que exercemos sobre o mundo é causada pelo nosso relacionamento
com Jesus Cristo e com Deus.
Quanto mais íntimos formos do Senhor, maior será a nossa influência.

8 de Janeiro
Guardai muito as vossas almas.
Josué 23.11
O ouro não pode ser usado como moeda enquanto acha-se misturado ao quartzo
e à rocha em que fica incrustado. Assim, sua alma é inútil para Deus até que seja ela
arrancada do pecado, do mundanismo e do egoísmo em que se encontra enterrada. Mas,
pelo poder regenerador do Espírito, você precisa ser moldado e separado para Cristo,
recebendo a sua imagem e inscrição, sendo transformado em moeda divina que trará sua
semelhança entre os homens. O cristão é o meio de circulação usado por Cristo, a
moeda do Reino, por meio da qual se concretizam as grandes transações de misericórdia
e graça com o mundo perdido. Assim como o dinheiro está no lugar do ouro, também o
cristão está no lugar de Cristo, representando sua vontade, sempre boa e aceitável.
A J. Gordon

9 de Janeiro
Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito.
Lucas 16.10
Na vida, tanto as menores como as mais grandiosas motivações podem ser feitas
com a mais elevada das motivações. A fidelidade é a medida que Deus usa para
mensurar as ações. A verdadeira consciência sabe lidar com nossas obrigações, pois
segue os métodos deixados por Deus.
Obrigação é obrigação, consciência é consciência, o que é certo é certo, o que é
errado é errado, qualquer que seja o tamanho das letras impressas no rótulo. "Grande" e
"pequeno" não são palavras que devem fazer parte do vocabulário da consciência. A
consciência só conhece duas palavras: certo e errado.
Alexander Maclaren
10 de Janeiro
O meu Deus. segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades
em glória, por Cristo Jesus.
Filipenses 4.19
Que grande fonte: "Deus"! Que grande padrão: "segundo as suas riquezas"! Que
grande canal: "Cristo Jesus"! Você tem o doce privilégio de colocar todas as suas
necessidades diante de suas riquezas, perdendo as necessidades de vista por ser
ofuscado pelas riquezas. O tesouro infindável de Deus está totalmente aberto para você,
com todo o amor. Vá e desfrute desse tesouro, na simplicidade da fé sem artifícios. E
você nunca gastará tempo procurando uma fonte humana ou se apoiando num alicerce
também humano.
C. H. Mackinlosh

11 de Janeiro
Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações.
Tiago 1.2
Jamais seremos derrotados se confiarmos em Deus. Pois Ele honra-nos a fé,
principalmente quando a fé discerne seu amor e verdade por trás das espessas nuvens de
seus caminhos e providência. Felizes os que são assim provados! Livremo-nos, pois, da
incredulidade e da consciência culposa. Escondamo-nos na rocha e na morada do
Senhor, abrigados sob as asas do amor eterno, até que todas as calamidades passem.
Selecionado

12 de Janeiro
Bem-aventurados os que não viram e creram.
João 20.29
O que se vê são sombras: a substância encontra-se no que não é visto... Não é o
que ocorre com o fundamento de nossa fé? A torre longínqua que se ergue altaneira
entre as ondas sobre as quais lança a luz salvadora repousa em sólida rocha. Mas onde
está esta rocha, que não a vemos? Quando o vendaval ruge em cima, e os vagalhões
rugem embaixo, posso dormir tranqüilo. Estou firmado na rocha - Cristo Jesus!
Quem confia na Rocha Eterna acha-se apto a enfrentar as tormentas todas e a
própria morte, pois "o Senhor redime a alma de seus servos, e ninguém que nele confia
será desolado".
Guthrie

13 de Janeiro
Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto.
João 15.8
Que possibilidade, que inspiração sabermos que podemos intensificar a glória de
"nosso Pai"! Nossos corações saltam só de pensar nessa possibilidade.
Como fazê-lo? Dando "folhas" - uma confissão de amor por Ele? Não. Dando
algum fruto? Não. "Que deis muito fruto". Na abundância de frutos, está a alegria, a
glória do agricultor. Portanto, devemos almejar ser cristãos extraordinariamente
frutíferos.
Não devemos contentar-nos com menos do que a maior produção. Nossas vidas
devem ser repletas de boas obras. Assim, na época da colheita, poderemos dizer: "Pai,
eu te glorifiquei na terra!"
W. jennings

14 de Janeiro
Cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos.
Salmos 145.2
Os japoneses costumam usar um belo artifício para expressar seus bons votos
aos amigos. É a figura de um tambor sobre o qual acha-se um ninho de passarinho.
Conta a lenda que havia um bom rei, tão preocupado com o bem-estar de seu povo, que
instalou um tambor junto ao portão do palácio. Assim, qualquer pessoa que tivesse
algum erro para ser corrigido, ou alguma necessidade a ser suprida, devia tocar o
tambor, e, logo, de dia ou de noite, o rei certamente concederia audiência e alívio ao
suplicante.
Mas por todo o país reinava tal prosperidade e contentamento, que ninguém
precisava apelar por coisa alguma, de modo que os pássaros começaram a construir seus
ninhos no tambor, enchendo-o com a melodia de suas músicas.
O Rei do Céu também nos garante acesso gratuito a Ele. Dia e noite, Ele está
pronto para ouvir, e seu socorro está ao alcance de todos os que chegam aos frontões de
seu palácio. Mas, dentre todos os homens, os mais abençoados são os que encontraram,
sobre a terra, o esquecimento de todas as suas necessidades. Pois sua confiança repousa
na certeza dos cuidados do Pai. Afinal, a oração dá lugar a um louvor sem fim. Esses
sempre se regozijam no Senhor.
Mark Guy Pearse

15 de Janeiro
Subirão com asas como águias: correrão, e não se
cansarão; caminharão, e não se fatigarão.
Isaías 40.31
Isto, minha alma, é o triunfo de teu ser capaz de caminhar com Deus! Voar é
coisa da alma jovem: é o romance da religião. Correr sem se cansar é coisa da alma
grandiosa: é a beleza da religião. Mas caminhar e não se fatigar é coisa da alma
perfeita-. - é o poder da religião.
Podes caminhar de branco pelos sujos caminhos dos homens? Podes tocar os
desprezíveis e contaminados da terra, mantendo tuas vestes puras? Podes entrar em
contato com o pecador sem te corromperes? Então, ultrapassaste o vôo da águia!
George Matheson

16 de Janeiro
Moisés esteve no monte quarenta dias e quarenta noites.
Êxodo 24.18
A vida de comunhão com Deus não pode ser construída em um dia. Ela começa
com a consulta habitual com o Pai, hora após hora, como fez Moisés no Egito. Mas
progride para períodos maiores e mais freqüentes de comunhão, encontrando
consumação e satisfação em dias e noites de intercessão, e espera, e relacionamento
santo.
F. B. Meyer

17 de Janeiro
E orou Eliseu, e disse-. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja.
2 Reis 6.17
Essa é a oração que precisamos fazer por nós e pelos outros: "Senhor, pedimoste que nos abras os olhos, para que possamos ver"; pois o mundo ao nosso redor, bem
como ao redor do profeta, está cheio de cavalos e carruagens divinas, esperando para
nos carregar para lugares de vitórias e glórias. E, quando nossos olhos são assim
abertos, vemos em todos os eventos da vida, grandes ou pequenos, alegres ou tristes,
uma "carruagem" para nossas almas. Tudo o que nos acontece, transforma-se numa
carruagem no momento em que o tratamos como tal. Por outro lado, até a menor das
provações pode ser um fardo pesadíssimo, esmagando-nos e levando-nos à aflição e ao
desespero, se a considerarmos como tal. Tudo depende, não daquilo que representam as
circunstâncias, mas do modo como as encaramos. Se nos colocamos sob elas, deixandoas passar sobre nós e esmagar-nos, passam a ser fardos, mas se as escalamos, as
transformamos em carros de vitória. E, se as obrigamos a transportar-nos triunfantes,
para a frente e para cima, elas são realmente carruagens divinas.
Smith

18 de Janeiro
Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
Romanos 8.28
Em mil provações, não são quinhentas as que trabalham para o bem daquele que
crê, mas novecentas e noventa e nove, mais uma.
George Mueller

19 de Janeiro
Farás vestidos santos a Aarão.
Êxodo 28.2
Não possuímos nós vestimentas tecidas em azul e púrpura, lindas e atraentes?
Sim, temos vestimentas de louvor; somos vestidos com o Cristo. Não possuímos nós
ornamentos? O ornamento de um espírito manso e tranqüilo tem grande valor na
presença de Deus.
E os sinos de ouro, não os possuímos? São as ações santas e sempre bem-

aventuradas. Nossas palavras, atos e intenções são sinos. Para onde quer que nos movamos, nossos movimentos são compreendidos como movimentos que vão em busca dos
lugares santos, das ações santas, e de um caráter também santo.
Joseph Parker

20 de Janeiro
Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor; pela
manhã me apresentarei a ti, e vigiarei.
Salmos 53
A aurora é o portão do dia, e deve ser guardada com orações. É a ponta do
cordão que amarra as ações do dia, devendo ser atado com devoção. Se percebêssemos
melhor a grandeza da vida, seríamos mais cuidadosos com suas manhãs. Quem sai
correndo da cama para • os negócios, e não espera para adorar, é tão tolo quanto quem
não se veste ou não lava o rosto, ou tão insensato quanto o que se lança na batalha sem
armas nem armadura. Que nos banhemos no rio refrescante da comunhão com Deus,
antes que a solidão e o peso da estrada comecem a nos oprimir.
Spurgeon

21 de Janeiro
Faze-me saber os teus caminhos, Senhor; ensina-me as tuas veredas.
Salmos25.4
Há um caminho pelo qual todos os filhos de Deus devem andar, e nele, só o
Senhor pode acompanhá-los.
Denham Smith

22 de Janeiro
Portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus.
Hebreus 4.9
Como é doce a música desse primeiro carrilhão celestial que sai das torres da
Nova Jerusalém, e vai flutuando através das águas da morte. Peregrino, que estás
desfalecido pela tua longa e árdua peregrinação, ouve-o! É o DESCANSO. Soldado,
que ainda carregas sobre ti o sangue e a poeira da batalha, ouve-o! É o DESCANSO.
Viajante, que és sacudido pelas ondas do pecado e do pesar, levado aqui e acolá pelo
oceano encrespado da vicissitude, ouve-o! Céu à vista: as próprias ondas que estão
quebrando contra ti parecem murmurar: "Assim, Ele deu seu amado Descanso". Por fim
chegou a resposta para aquele longo suspiro da existência. O trabalho duro e árduo da
prolongada semana terrena está se acabando. Começa a calma de seu sábado
ininterrupto. O homem cansado finalmente encontrou o tão procurado descanso no seio
de Deus!
Macduff

23 de Janeiro
Debaixo de sua sombra.
Cantores de Salomão 2.3
Parece que vejo quatro figuras sugeridas por essa frase: sob a sombra de uma

rocha num lugar plano e cansativo; sob a sombra de uma árvore; mais de perto, sob a
sombra de suas asas; e, ainda mais de perto, sob a 3 sombra de sua mão. Com certeza,
essa mão deve ser a mão ferida que, muitas vezes, nos pressiona dolorosamente mas,
mesmo assim, nos circunda, nos sustenta e nos protege com sua sombra!
Frances Ridley Havergal

24 de Janeiro
Ele fez como quem ia para mais longe.
Lucas 24.28
Será que Deus não está sempre agindo dessa forma? Ele nos vem por intermédio
do Espírito Santo, como fez com aqueles dois discípulos. Ele fala conosco por meio da
pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, dos vários meios de graça e das situações
providenciais da vida; e, depois de falar, faz como quem vai para mais longe. Se o
ouvido estiver aberto à sua voz, e o coração, para seu Espírito, a oração logo subirá:
"Fica conosco, Senhor". Mas se a voz não nos impressiona, Ele segue adiante, como já
fez milhares de vezes, deixando o coração cada vez mais duro, e o ouvido, fechado para
a voz do Espírito.
F. Whitfleld

25 de Janeiro
O meu Deus será a minha força.
Isaías 49.5
Ó, não ore para ter vida fácil! Ore para ser mais forte! Não ore por tarefas que se
igualem às suas forças; ore por forças que se igualem às suas tarefas! Então, o J
cumprimento de seu trabalho não será um milagre, pois o milagre será você mesmo.
Todos os dias você ficará maravilhado pela riqueza da vida que lhe sobreveio pela graça
de Deus.
Phillips Brooks

26 de Janeiro
Desprezando a afronta.
Hebreus 12.2
E como fazê-lo? De duas maneiras. Suba a montanha! E as coisas do vale
parecerão mui pequenas. Quanto mais alto você subir, mais insignificantes parecerão.
Mantenha comunhão com Deus, e os inimigos atemorizantes hão de parecer bichinhos
abobalhados. Outra maneira é levantar a cortina para olhar o que está por trás dela.
O sopé das montanhas de um país alpino parece alto visto do chão,
principalmente quando os cumes estão envolvidos pela névoa. Vindo, porém, a brisa,
ninguém mais se importa com esses sopés que pareciam tão soberbos. Assim também as
dificuldades e os cuidados do mundo. Quando vemos os grandes picos brancos, os
obstáculos já não parecem tão altos. Olhe para Jesus! E os montes não mais o
assustarão.
Alexander Maclaren

27 de Janeiro
Não há doze horas no dia?

João 11.9
Só o fato de um cristão estar aqui, e não no Céu, é uma prova de que algum
trabalho espera por ele.
William Arnot

28 de Janeiro
Não seja como eu quero, mas como tu queres.
Mateus 26.39
Não há desapontamentos às pessoas que enterram sua vontade na vontade de
Deus.
Faber
29 de Janeiro
O Deus vivo.
Daniel 6:20
Quantas vezes encontramos semelhante expressão nas Escrituras, e mesmo
assim costumamos esquecê-la! Sabemos que "o Deus vivo" realmente existe. Em nossa
vida, porém, não o demonstramos. Ele é hoje tudo o que era há três ou quatro mil anos.
Ele possui o mesmo poder soberano, conserva o mesmo amor salvador que sempre teve
em relação aos que o amam e o servem. E fará hoje por nós o que fez há duzentos,
trezentos ou quatrocentos anos, simplesmente porque Ele é o Deus vivo e imutável.
Confiemos nEle em nossos momentos mais sombrios. Jamais percamos de vista
o fato de que Ele ainda é e sempre será O DEUS VIVO!
George Mueller

30 de Janeiro
De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo
na morte; para que, como Cristo ressuscitou dos
mortos pela glória do Pai, assim andemos nós
também em novidade de vida.
Romanos 6.4
Esta é a vida para a qual somos chamados; é a vida que temos o privilégio de
viver, pois Cristo nunca nos faz um convite que não seja um privilégio. Ele nunca nos
dá o privilégio de chegarmos mais para o alto, sem nos estender sua mão para nos
levantar. Suba cada vez mais alto, dentro das realidades e das glórias da vida ressurreta,
sabendo que sua vida está escondida com Cristo em Deus. Livre-se de todo estorvo,
volte as costas à impureza. Coloque-se como argila nas mãos do oleiro, para que Ele
possa moldar em você a plenitude da glória da ressurreição. E, assim, você será
transformado de glória em glória pelo Espírito do Senhor.
W. Hay Aitken

31 de Janeiro
Cristo é tudo em todos.
Colossenses 3.11
O serviço de Cristo é o negócio da minha vida. A vontade de Cristo é a lei da
minha vida. A presença de Cristo é o gozo da minha vida. A glória de Cristo é a coroa
da minha vida.

Fevereiro
Ia de Fevereiro
Perseverai em oração.
Colossenses 4.2
Não tendes nada que desejais? Então não conheceis vossa pobreza. Não há nada
por que peçais misericórdia a Deus? Talvez, então, a misericórdia do Senhor vos mostre
a vossa penúria. Uma alma que não ora é uma alma sem Cristo. A oração é o murmúrio
do crente recém-nascido, o clamor do crente guerreiro, o réquiem do santo que está à
morte, que está prestes a dormir em Jesus.
Spurgeon

2 de Fevereiro
No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor.
Efésios 2.21
O tabernáculo-vida é um edifício maravilhoso. Há espaço para trabalhadores de
todos os tipos no levantamento de suas paredes misteriosas e cheias de glória. Se não
podemos fazer o trabalho mais grandioso, façamos o menor deles. O Céu surgirá da
percepção do tabernáculo de Deus que estamos construindo sob suas bênçãos.
Joseph Parker

3 de Fevereiro
Não ameis o mundo.
1 João 2.15
Não o ame, todavia ame-o. Ame-o com o amor daquEle que deu seu Filho para
morrer por ele. Ame-o com o amor daquEle que derramou seu sangue por ele. Ame-o
com o amor dos anjos, que se regozijam em sua conversão. Ame-o para fazer-lhe bem,
dando suas lágrimas pelos seus sofrimentos, suas riquezas pelas suas necessidades e
suas orações por suas tristezas. Dê-lhe suas obras, filantropia e piedade cristã; dê-lhe
sua força e horas de trabalho. Você não consegue viver sem afetar o mundo e sem ser
por ele afetado. Ou você faz o mundo tornar-se melhor ou ele o faz tornar-se pior.
Que Deus, por sua graça, ajude-o a viver no mundo como se vivesse acima dele
e visse além dele. Que Deus o leve a amá-lo de tal forma que, ao deixá-lo, possa
constatar que ele realmente está melhor.
Guthrie

4 de Fevereiro
Abres a tua mão, e satisfazes os desejos
de todos os viventes.
Salmos 145.16
Desejo - uma palavra sem igual! Já seria muito se Deus se limitasse a satisfazernos as necessidades e carências. Mas Ele vai muito além. A misericórdia se move para
suprir-nos as necessidades. O dever, às vezes, pode cuidar de nossas carências. Todavia,
o satisfazer nossos desejos implica numa vigilância terna, num doce e bondoso
conhecimento a nosso respeito, e num anseio em abençoar. Deus nunca se satisfaz antes
de satisfazer-nos os desejos.
Mark Guv Pearse

5 de Fevereiro
Vós, servos do Senhor, que assistis na casa do
Senhor todas as noites... O Senhor que fez o céu e a
terra te abençoe desde Sião.
Salmos134.l, 3
Se eu quiser conhecer o amor de um amigo, preciso ver o que ele faz no inverno.
Assim também com o amor divino. É muito fácil louvá-lo ao sol do verão, quando as
melodias da vida estão no ar, e os frutos da vida, na árvore. Mas quando o canto do
pássaro cessar e o fruto da árvore cair, meu coração continuará cantando? Permanecerei
na casa do Senhor à noite? Amarei ao Senhor na escuridão? Vigiarei com Ele pelo
menos uma hora em seu Getsêmane? Subirei com Ele a Via Dolorosa, ajudando-o a
carregar a cruz? Meu amor chega a Ele em sua humilhação. Minha fé o encontra em sua
humilhação?
Meu coração reconhece sua majestade dentro de seu disfarce desprezível, e
finalmente sei que não desejo o dom, mas o Doador. Quando consigo ficar em sua casa
durante a noite, significa que o aceitei pelo que Ele realmente é.
George Matheson

6 de Fevereiro
Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.
1 João 2.6
A pregação de que este mundo mais necessita são os sermões em sapatos que
estejam andando com Jesus Cristo.
Selecionado

7 de Fevereiro
Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Oséias 6.3
O Senhor nos trouxe às veredas do conhecimento de sua pessoa, e nos manda
seguir por elas, ainda que alguns de seus trechos nos pareçam desconhecidos. Sim, até
que elas se abram na planície do trono de Deus. Nossa vida é um avanço no
conhecimento do Senhor. Ficamos maravilhados com algumas das experiências pelas
quais somos levados a passar. Mais tarde, porém, vemos que elas nos permitiram
adquirir algum novo conhecimento a respeito de nosso Senhor... Não precisamos ficar
esperando por alguma oportunidade brilhante. Aproveitando o presente, construiremos a
ponte que levará àquele futuro.
G. Bowen

8 de Fevereiro
Sai-te da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
Gênesis 12.1
Abraão... foi congregado ao seu povo.
Gênesis 25.8
Apesar de todas as ceias do Senhor que juntos participamos, sentimos como se
morássemos em ilhas espalhadas num grande arquipélago. Cada um sobre sua pequena
rocha, com o mar esbravejando entre nós; mas chegará um tempo em que, se nossos

corações estiverem colocados naquele grande Senhor cuja presença nos torna um, já não
haverá mar e todas as rochas isoladas serão parte de um grande continente...
Se cultivarmos esse senso de desprendimento em relação ao presente, e tivermos
nossas verdadeiras afinidades no invisível; e, se habitarmos aqui como estrangeiros
porque nossa cidadania está no Céu, então a morte não nos afastará de nossos
companheiros nem nos expulsará para uma ilha solitária. Pelo contrário, ela nos levará
para um lugar onde as relações mais estreitas formarão as mais "agradáveis" das
sociedades, e as ovelhas se deitarão perto umas das outras porque todas se reunirão em
torno do Pastor. Então muitos laços serão refeitos, e o errante solitário reencontrará os
queridos a quem "sempre amou mas perdeu por um instante".
Alexander Maclaren

9 de Fevereiro
Por isso o Senhor esperará, para
ter misericórdia de vós.
Isaías 30.18
Deus é assim. Nas horas mais escuras, seus passos aproximam-se dos vagalhões.
Quando amanhece o dia da execução, o anjo vem à cela de Pedro. Quando o andaime
preparado para Mordecai fica pronto, a insônia do rei reage em favor do povo
ameaçado.
Oh, minha alma, talvez tenhas chegado ao teu pior momento! Mas a liberdade já
amanhece. Serás libertada! Deus sempre se lembrará de sua aliança. Ele cumprirá sua
Palavra.
F. B. Meyer.

10 de Fevereiro
Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga.
Lucas 7.5
Mármore e granito são monumentos perecíveis. Desgastando-se, suas inscrições
raramente podem ser lidas. Eis porque temos de atentar para este lembrete: Inscrevam
seus nomes em corações humanos-. Só eles são imortais!
Theodore Cuyler

11 de Fevereiro
Eu repreendo e castigo a todos quantos amo.
Apocalipse 3-19
Vi, certa vez, uma sombra escura sobre a encosta nua de um monte. Procurando
sua causa, notei uma nuvem pequena, brilhante como a luz, flutuando lá em cima, no
azul. Assim é nossa aflição. Pode ser escura e triste aqui na terra, mas olhe para cima:
você verá que não passa de uma sombra do brilho daquEle cujo nome é Amor.
Dean Alford

12 de Fevereiro
Que significam estas pedras?
Josué 4.21

Vós também sois como pedras vivas. 1 Pedro 2.5 Deveria haver alguma coisa tão
destacada, tão peculiar na vida e na conversação de um cristão, a ponto de as pessoas
serem compelidas a perguntar: "O que significa isso?" Será que existe alguma coisa em
seu caráter, palavras e hábitos, que sejam tão diferentes do mundo ao redor que as
pessoas, sem o querer, sejam levadas a perguntar: "O que isso significa?"
Não que deva existir alguma singularidade forçada, nem uma peculiaridade que
seja meramente peculiar. E também não significa que estejamos copiando os fariseus.
Mas que possamos compreender que este é o propósito para o qual Deus nos envia ao
mundo, tal como enviou seu único Filho!
S. A. Blackwood

13 de Fevereiro
Todos... viram o seu rosto como o rosto de um anjo.
Atos 6.15
A face é formada todos os dias pela oração matinal e pela visão através das
janelas que se abrem para o Céu.
Joseph Parker
14 de Fevereiro
Segundo o dito do Senhor, se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam.
Números 9.23
Este é o segredo da paz e da elevação tranqüila. Se algum israelita resolvesse
fazer algum movimento sem depender de Jeová, se resolvesse mover-se enquanto o
povo estivesse descansando, ou parar enquanto o povo estivesse em movimento, logo
veríamos o resultado. Se nos movermos quando deveríamos descansar, ou se
descansarmos quando deveríamos nos mover, não teremos conosco a presença divina.
C H. Mackintosh

15 de Fevereiro
Em quem também... tendo nele crido fostes selados com o Espírito Santo da
promessa.
Efésios 1.13
O Senhor coloca um selo sobre os seus, para que todos possam reconhecê-los.
No seu caso, leitor, o selo é o Espírito que produz a imagem do Senhor Jesus em todo o
seu ser. Quanto mais santo você se torna, tanto mais visível e claro faz-se o selo, mais
evidente para todos os que passam por você. Por meio dele, as pessoas vão saber que
você tem estado com Jesus.
Andrew Bonar
16 de Fevereiro
Não presumas do dia de amanhã.
Provérbios 27.1
O único preparativo para o amanhã é o uso correto do dia de hoje. A pedra que
está nas mãos do construtor precisa ser colocada em seu lugar e ajustada para receber a
próxima. O amanhã vem para nada, se o hoje não for levado em consideração. Não
negligencies o chamado que te vem neste dia, pois essa negligência não é nada mais do
que a presunção do dia de amanhã.
G. Bowen

17 de Fevereiro
Eu te ajudo, diz o Senhor.
Isaías 41.14
Ó minha alma, não é isso suficiente? Precisas de mais apoio do que a
onipotência da Trindade unida? Desejas mais sabedoria do que existe no Pai, mais amor
do que se apresenta no Filho ou mais poder do que se manifesta na influência o
Espírito? Traze para perto o teu jarro vazio! Com certeza essa fonte irá enchê-lo.
Apressa-te, reúne tuas carências e traze-as para cá - teus vazios, teus lamentos, tuas
necessidades. Eis que esse rio divino está cheio para suprir-te; que mais podes desejar?
Vai adiante, minha alma, nessa tua força. O Deus eterno é teu ajudador!
Spurgeon

18 de Fevereiro
E a cada um a sua obra.
Marcos 13.34
Faz mais pelo grande mundo de Deus aquele que faz o melhor em seu pequeno
mundo.

19 de Fevereiro
Trazei dos peixes que agora apanhastes,
João 21.10
Por quê? O Senhor deseja que lhe ministremos da mesma forma como dEle
recebemos. E, assim, nosso serviço encontra sua verdadeira finalidade quando se torna
alimento para nosso querido Senhor.
Agradou-se Jesus em alimentar-se dos peixes dos discípulos enquanto estes se
nutriam dos peixes que Ele lhes preparara. É a este banquete duplo que Ele se refere no
Apocalipse: "Com ele cearei, e ele comigo".
A. B. Simpson

20 de Fevereiro
Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de
receber por herança.
Hebreus 11.8
Para onde se encaminhava, não sabia; era-lhe suficiente saber que seguia com
Deus. Ele sabia pouco acerca das promessas, mas conhecia aquEle que fazia as
promessas. Ele não ficou olhando para as dificuldades da sua sorte, mas para o Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus sábio, que se dignou a mostrar-lhe o percurso e,
com certeza, iria honrar sua palavra.
Oh, fé gloriosa! Este é teu trabalho; estas, as tuas possibilidades: satisfação em
navegar sob ordens seguras, por causa de uma confiança inabalável no amor e na
sabedoria do Senhor, o Grande Almirante; disposição para levantar, deixar tudo e seguir
a Cristo, por causa da grata certeza de que o melhor do mundo não é comparável ao
ínfimo do Céu.
F. B. Meyer

21 de Fevereiro
O Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança.
1 Samuel 2.3
Deus não mede aquilo que lhe levamos. Deus pesa.
Mark Guy Pearse

22 de Fevereiro
Depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições.
Hebreus 10.32
Nossa ousadia por Deus diante do mundo sempre deve ser o resultado de um
contato individual secreto com o mesmo Deus. Nossas vitórias sobre o eu, o pecado e o
mundo sempre são ganhas primeiro em lugares em que olho algum vê, exceto os de
Deus... Se não tivermos nenhum conflito secreto, é bem possível que não venhamos a
ter qualquer conflito aberto. A falta externa de conflitos trazem o sono interno da alma.
F. Whitfield

23 de Fevereiro
Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos
achado aquele de quem Moisés escreveu
na lei, e os profetas... Vem, e vê.
João 1.45.46
A primeira coisa, depois de "o acharmos", é convidar alguém: "Vem, e vê".
Frances Ridley Havergal

24 de Fevereiro
O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz; mas
não sabes donde vem, nem para onde vai; assim é
todo aquele que é nascido do Espírito.
João 3-8
Sabemos que o vento quer soprar onde há vácuo. Se você se depara com uma
tremenda lufada, saiba que há um espaço vazio em algum lugar de seu coração. Se
pudéssemos expelir todo orgulho, vaidade, justiça própria, egoísmo, ânsia por ser
reconhecido, aplaudido, honrado e promovido; se fôssemos totalmente esvaziados de
tudo isso, o Espírito viria rapidamente como um vento poderoso para nos encher.
A.J. Gordon

25 de Fevereiro
Pela tua brandura me vieste a engrandecer.
2 Samuel 22.36
A brandura de Cristo é o mais atraente dos ornamentos que o cristão pode usar.
William Arnot
26 de Fevereiro
E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus.
Génesis32.1

É no caminho que Deus nos ordena a andar que encontraremos os anjos.
Podemos até encontrá-los no caminho que escolhermos, mas serão como o anjo que
Balaão viu. Eles terão uma espada desembainhada para barrar-nos os passos. E é melhor
não afrontá-lo.
Os ajudantes amigáveis, o emissários do amor de Deus e os apóstolos de sua
graça não habitam nos caminhos que traçamos por nossa própria conta e risco.
Alexander Maclaren

27 de Fevereiro
Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.
João 14.6
Muitas vezes o Céu parece distante e desconhecido. Mas se aquEle que nos
conduziu para junto do caminho é nosso guia, não precisamos ter medo de perder o
rumo. Queremos ver o suficiente para seguir os seus passos... Os que seguem a Cristo,
mesmo no vale da sombra e morte, certamente alcançarão o Pai.
Henry Van Dyke

28 de Fevereiro
Esquecendo-me das coisas que atrás ficam...
Prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana
vocação de Deus em Cristo Jesus.
Filipenses 3-13, 14
Não é lamentando o irreparável que fazemos o verdadeiro trabalho. E, sim,
fazendo o máximo que conseguimos. Não devemos reclamar por não termos as ferramentas certas; precisamos usar bem os instrumentos que temos. O que somos e o
lugar em que estamos fazem parte de um arranjo providencial de Deus. E um ato divino,
embora ocorram erros humanos. A vida é uma série de erros, e o melhor cristão não é o
que dá menos passos errados. O melhor é aquele que conquista as vitórias mais
esplêndidas lutando por reparar os seus erros.
F. W. Robertison

MARÇO
1º de Março
Prepara-te... para que subas pela
manhã ao monte de Sinai, e ali põe-te
diante de mim no cume do monte.
Êxodo 34.2
A aurora é o tempo fixado para o encontro com Deus. A própria palavra "aurora"
é um cacho de ricas uvas. Que eu possa amassá-las e beber o vinho sagrado.
Ao romper da aurora! Neste instante sagrado, Deus quer que eu esteja na minha
maior força e esperança. Não preciso subir em minha fraqueza. A noite, enterrei a
fadiga de ontem e, pela manhã, sou outra vez renovado.
Doce aurora! Há esperança em sua música. Abençoado é o dia cuja manhã é
santificada! Bem-sucedido é o dia cuja primeira vitória é ganha em oração! Santificado
é o dia cuja madrugada encontra três no cume do monte! A saúde é estabelecida pela
manhã. A riqueza é ganha pela manhã. A luz é mais brilhante pela manhã. "Despertai,
saltério e harpa; eu despertarei ao romper da alva".
Joseph Parker

2 de Março
Tudo o que o homem semear, isso também ceifará.
Gálatas 6.7
Os mais rotineiros dos atos da vida, a cada dia, a cada hora, são investidos da
maior grandeza quando pensamos em como estão relacionados com a eternidade.
Nossas mãos estão semeando agora as sementes para aquela grande colheita.
Reencontraremos tudo o que estamos fazendo e o que fizemos. Os túmulos devolverão
os seus mortos; e, das sepulturas do esquecimento, o passado trará à tona tudo o que elas
guardam para testemunhar a favor ou contra nós.
Guthrie

3 de Março
Onze jornadas há desde Horebe,
caminho da montanha de Seir,
até Cades-Barnéia.
Deuteronômio 1.2
Onze dias, e ainda assim levou quarenta anos! Como? Ai de nós! Não
precisamos viajar muito para encontrar a resposta. E tudo por demais parecido conosco.
Como somos lentos para atravessar a terra! Quantos rodeios e quantas curvas! Quantas
vezes precisamos voltar para trás e viajar novamente pelo mesmo chão! Viajamos
devagar porque aprendemos devagar. Nosso Deus é um Professor fiel e sábio, bondoso
e paciente. Ele não nos permitirá passar apressadamente pelas lições. Às vezes
pensamos que aprendemos a lição, e tentamos passar para outra, mas nosso sábio
professor vê melhor e percebe a necessidade de um trabalho mais profundo. Ele não
quer que sejamos apenas teóricos, superficiais: Ele nos manterá, se necessário, anos a
fio em nossos solfejos, até aprendermos a cantar.
C. H. Mackintosh

4 de Março
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo,
para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.
1 joão 1.9
O mesmo momento que nos traz a consciência do pecado, deve trazer também a
sua confissão e a consciência do perdão.
Smith

5 de Março
Venho agora como príncipe do exército do Senhor.
Josué 5.14
É certo que agora Israel precisa enfrentar o inimigo com confiança inabalável, e
cantar vitória mesmo antes de ganhar a batalha. Assim também o cristão. Ele não
avança para algum conflito de resultado incerto: o resultado da batalha não é duvidoso.
A luta pode ser severa, e a campanha, longa. Às vezes, como o peregrino, ele pode ficar
prostrado, quase perdendo a espada; mas apesar de "abatido" ele não é "destruído". O
Comandante da salvação está ao seu lado e, no meio do conflito mais árduo, ele pode
dizer: "Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo". .
S. A. Blackwood

6 de Março
Para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho.
Filipenses 1.21
Viva em Cristo, e você estará nos arredores do Céu. Só haverá uma parede fina
entre você e a terra doslouvores. Você estará navegando a uma hora da praia da nova
Canaã.
William Rutberford

7 de Março
Aquele que me enviou está comigo;
o Pai não me tem deixado só,
porque eu faço sempre o que lhe agrada.
João 8.29
Aquele que mantém a comunhão mais íntima com o Céu consegue desincumbirse melhor das tarefas do dia-a-dia.
Selecionado

8 de Março
Não extingais o Espírito.
1 Tessalonicenses 5-19
Para não extinguir o Espírito, você deve estudar constantemente para conhecer a
mente do Espírito. Você precisa distinguir com o máximo cuidado entre as sugestões
dEle e as sugestões de seu próprio coração enganoso. Você se lembrará constantemente
dos ofícios do Espírito, da forma como são descritos por Cristo no Evangelho de João.
Você se guardará contra movimentos impulsivos, atos impensados, palavras precipitadas. Você permanecerá em oração. Busque a Palavra. Confesse a Cristo em todas as

ocasiões possíveis. Procure a companhia de seu povo. Fuja da conformidade com o
mundo, suas modas vazias, suas convenções sem sentido. Seja escrupuloso em suas
leituras. "As coisas que vos digo digo-as a todos: Vigiai!" "Tende óleo em vossas
lâmpadas". "Não extingais o Espírito".
Bowen
9 de Março
Entrando no mundo, diz-.... corpo me preparaste.
Hebreus 11.5
Essa palavra de Cristo precisa ser adotada por todos os seus seguidores. Nada
nos ajudará a viver neste mundo e a nos manter sem manchas, a não ser o Espírito que
estava em Cristo, que cuidou de seu corpo enquanto Deus o preparava para o serviço;
que cuida do nosso corpo enquanto também somos preparados para que possamos
oferecer-lhe. Tal como Cristo, também temos um corpo onde habita o Espírito Santo.
Tal como Cristo, também precisamos entregar nosso corpo, com cada membro, toda a
força, todas as ações, para glorificá-lo. Tal como Cristo, precisamos provar, em nosso
corpo, que somos separados para o Senhor.

10 de Março
Farto de dias.
Gênesis 25.8
Os andaimes formam as construções. Os momentos, os dias e os anos de nossas
vidas terrenas são andaimes. O que estamos construindo neles? Que tipo de estrutura
surgirá quando os andaimes forem retirados? Os dias e os anos são nossos; que eles
possam dar-nos algo que a eternidade não possa tomar - um caráter construído segundo
o amor de Deus em Cristo, e moldado à sua semelhança.
Será que sua vida o tem ajudado a fazer isso? Caso positivo, você aproveitou o
melhor da vida, e ela está completa, qualquer que seja o número de seus dias. A
qualidade, não a quantidade, é o que determina a perfeição de uma vida. Será que sua
vida é completa?
Alexander Maclaren

11 de Março
Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus.
Judas 21
A fruta que amadurece ao sol é mais doce.
Selecionado

12 de Março
Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis
testemunhas.
Atos 1.8
Veja isso! Pense nisso! Cento e vinte pessoas sem patrocínio, sem nenhuma
promessa de algum favor terreno, sem verba, sem riquezas - um grupo de pessoas que

precisa manter-se por meio da labuta do dia-a-dia, e se ocupa de todas as tarefas caseiras
da vida normal -mesmo assim, elas estão para iniciar as conquistas do Cristianismo! A
elas é entregue uma tarefa que vai virar o mundo de cabeça para baixo. Nada muito
exaltado. Mas a influência desse grupo humilde alcançá-lo-á, a ponto de o trono de
César ser reclamado para Cristo. Nada muito distante, mas o poder desse pequeno bando reunido num cenáculo estender-se-á até ele, a ponto de todo o mundo formar uma
irmandade! Não são poucas as forças existentes no mundo, tanto de homens como de
demônios, mas o grupo irá superá-las, até que todo joelho confesse que Ele é Senhor.
Uma coisa impossível, absurda. Qualquer que seja o modo como você a encare,
até que você admita o seguinte: esses homens serão cheios do Espírito Santo. Então as
dificuldades derretem-se no vazio. Então não há limites para suas esperanças, porque
não existe limites para seu poder. A força deles não é apenas "a força de dez", mas a
força do Todo-poderoso.
Essa é a idéia que Cristo tem do Cristianismo: não a idéia do homem - é
infinitamente mais sublime - é a idéia de Deus!
Mark Guy Pearse

13 de Março
Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto;
porque sem mim nada podeis jazer.
João 15.5
Demasiadamente ocupados com nosso trabalho, podemos esquecer nosso
Senhor; é possível ter as mãos cheias e o coração vazio. Ocupados com nosso Senhor,
não conseguimos esquecer nosso trabalho; se o coração estiver preenchido com seu
amor, como será possível que as mãos não estejam ativas em seu serviço?
Adolphe Monod

14 de Março
Quem de mim se alimenta,
também viverá por mim.
João 6.57
Alimentarmo-nos de Cristo é tomar sua força para dentro de nós, para que se
torne nossa força. Você se alimenta do milharal, e a força do milharal entra em você,
transformando-se em sua força. Você se alimenta de Cristo, e viverá sua vida; então, é
Cristo que vive sua vida. E, assim, você ajuda o pobre, fala a verdade, luta nas batalhas
e conquista a coroa.
Phillips Brooks

15 de Março
Busquei-o, e não o achei.
Cantores de Salomão 3-1
Diga-me onde você perdeu a companhia de Cristo, e eu lhe direi o lugar mais
provável para encontrá-lo. Você perdeu Cristo no escritório, por ter diminuído a oração?
Então é ali que deve buscá-lo e encontrá-lo. Você perdeu Cristo por causa do pecado?
Você não vai encontrá-lo de nenhuma outra forma, a não ser desistindo do pecado.
Então, procure, pelo Espírito Santo, mortificar a parte do corpo em que a luxúria habita.
Você perdeu Cristo por ter desprezado as Escrituras? Então é preciso procurá-lo nas

Escrituras. O provérbio é verdadeiro: "Procure a coisa no lugar em que você a perdeu:
ela está ali". Assim, procure por Cristo onde você o perdeu; Ele não saiu de lá.
Spurgeon

16 de Março
Nenhum dom vos falta.
1 Coríntios 1.7
As Escrituras identificam os cristãos, usando quatro nomes tomados das quatro
graças cardinais, tão essenciais à salvação humana: santos, pela sua santidade; crentes,
pela sua fé; irmãos, pelo seu amor; discípulos, pelo seu conhecimento.
Thomas Fuller

17 de Março
Não descansam nem de dia nem de noite.
Apocalipse 4.8
Ó descanso abençoado! Não podemos descansar nem de dia nem de noite. À
semelhança dos santos vistos por João, clamemos: "Santo, Santo, Santo é o Senhor
Deus, o Todo-poderoso!" Abandonemos o pecado, jamais a adoração. E que o
sofrimento e a dor sirvam-nos de alegria! Ó dia abençoado, quando descansarei com
Deus; quando descansarei no conhecimento, no amor, no gozo, no louvor; quando
juntos, minha alma e meu corpo perfeitos, gozarão perfeitamente do Deus mais perfeito;
quando Deus, que é amor, me amará perfeitamente e descansará em seu amor por mim,
e eu descansarei em meu amor por Ele; quando Ele se regozijará por mim com alegria, e
se alegrará por mim com cânticos, e eu me regozijarei nEle!
Baxter

18 de Março
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas
como águias: correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão.
Isaías40.31
A águia que paira nos mais altos ares não se preocupa com o cruzamento dos
rios.
Selecionado

19 de Março
Os olhos deles estavam como que fechados.
Lucas 24.16
Abriram-se-lhes então os olhos. Lucas 24.31 Há um significado muito precioso
nisso. Muitas vezes, o Senhor está presente em nossas vidas, nas coisas em que, nem
por sonho, pensamos haver algum significado. Estamos falando com Deus a respeito de
alguma coisa que necessite de sua ação poderosa, e o próprio instrumento por
intermédio do qual Ele irá atuar está ao nosso lado, talvez há semanas e meses e anos,
totalmente anônimos, até que algum dia ele cresce, luminoso e glorioso, com a presença
do Senhor, tornando-se um instrumento cheio de poder em seu trabalho vitorioso. Ele
tem prazer em mostrar sua mão por meio do inesperado. Muitas vezes, ele não nos deixa
ver seu caminho até o último instante, antes de abri-lo. E, então, assim que o descerra,

descobrimos que Ele estava andando ao nosso lado em todos os passos, muito antes de
ao menos desconfiarmos do significado disso.
A B. Simpson

20 de Março
Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
Romanos 8.28
Se nossas circunstâncias nos encontrarem em Deus, encontraremos Deus em
todas as nossas circunstâncias.
Selecionado

21 de Março
Guia-me pelas veredas da justiça,
por amor do seu nome.
Salmos 23.3
Ele sempre tem um propósito ao nos dirigir. Ele sabe onde estão as porções
verdes dos pastos e dirige seu rebanho até lá. O caminho talvez seja duro, mas é o
caminho certo que leva à pastagem. As "veredas da justiça" podem não ser retas, mas
são veredas que conduzem a algum lugar - para o lugar certo. Muitas veredas dos
desertos são enganosas. Elas começam limpas e planas, mas logo se perdem na areia.
Vão a lugar nenhum. Mas as veredas da justiça têm um alvo e a eles se dirigem sem
erro.
J. R. Miller

22 de Março
Ele porém disse: Ah! Senhor! envia por mão daquele a quem tu hás de enviar.
Êxodo 4.13
Era um assentimento muito relutante. Era quase como dizer: "Já que tu
determinastes enviar-me, e preciso assumir a missão, que assim seja; mas eu preferia
que fosse outro, e só irei porque sou compelido". Fugimos tantas vezes do sacrifício ou
da obrigação a que Deus nos chama, que até pensamos estar caminhando para nossa
destruição. Procuramos todas as razões para escapar da vontade divina, sem perceber
que Ele está nos lançando fora de nossos lares tranqüilos, para uma carreira que inclui,
entre outras coisas, uma canção de vitória às margens do mar Vermelho; dois períodos
de quarenta dias de peregrinação solitária em conversa com Deus; um rosto brilhante;
uma visão da glória; um sepultamento pela mão de Miguel; e a honra suprema de estar
ao lado do Senhor no monte da Transfiguração.
F. B. Meyer
23 de Março
Vede prudentemente como andais.
Efésios5-15
Não existe o que se possa chamar de influência passiva. Somos totalmente ativos
no lugar que ocupamos, tornando o mundo melhor ou fazendo-o pior.
T. DeWitt Talmage

24 de Março
Tomou uma arca de juncos... e, pondo o menino, a pôs nos juncos à borda do
rio.
Êxodo 2.3
A mãe de Moisés deixou o menino nos juncos à borda do rio. Mas antes disso,
ela o colocou no coração de Deus! Ela não teria sido tão corajosa, deixando-o sobre o
Nilo, se, primeiro, não o tivesse devotado ao cuidado e ao amor divino.
Muitas vezes ficamos surpresos com a calma externa de pessoas que são
chamadas a realizar tarefas desagradáveis, das mais difíceis; mas se pudéssemos vê-las
em secreto, ficaríamos sabendo da preparação moral a que se submeteram antes de
aparecerem às vistas dos homens. Seja correto no santuário se quiser ser correto no
mercado. Seja firme na oração se quiser ser calmo na aflição. Comece sua corrida no
trono de Deus se quiser correr bem e ganhar o prêmio.
Joseph Parker

25 de Março
Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
Gaiatas 6.2
Levando as cargas dos outros, reduzimos o peso da nossa.
Selecionado

26 de Março
Consumei a obra que me deste afazer.
João 17.4
Será que o trabalho do Mestre realmente foi feito? Será que a colheita ainda não
estava por vir? Ele ainda não havia se defrontado com a terrível hora da morte. Por que
Ele disse que seu trabalho havia sido feito? É porque sabia que, quando a vontade é
batida, a batalha termina. Ele estava apenas nas sombras do jardim; mas vencer essas
sombras era vencer tudo, Aquele que se dispõe a morrer já triunfou sobre a morte. Tudo
o que lhe resta é apenas a casca externa, a concha.
O cálice que o Pai nos dá para beber é um cálice para a vontade. É fácil para os
lábios sorvê-lo quando o coração já o aceitou. O cálice é apresentado, não nas alturas do
Calvário, mas nas sombras do Getsêmani. O ato é fácil depois que a escolha está feita.
O verdadeiro campo de batalha está no silêncio do espírito. Vença ali, e você receberá a
coroa.
George Matheson

27 de Março
Uma grande multidão... estavam diante do trono. Apocalipse 7.9
Um lugar em pé diante do trono, no Céu, é a conseqüência de estar sempre de
joelhos, diante do trono, na terra.
Selecionado

28 de Março
Viu Deus que era boa a luz; e fez Deus separação entre a luz e as trevas.
Gênesis 1.4
Assim que surge uma coisa boa sobre a terra, torna-se necessária uma divisão. A
luz e a escuridão não se combinam: Deus as dividiu, para que não as confundíssemos.
Os filhos da luz não devem ter comunhão com as obras, as doutrinas ou os enganos das
trevas. Os filhos do dia devem ser sóbrios, honestos e firmes no trabalho de seu Senhor,
deixando as obras das trevas àqueles que nelas habitarão para sempre.
Precisamos separar a luz das trevas, mantendo-nos distantes do mundo. No
julgamento, na ação, no ouvir, no ensinar, nas associações, precisamos discernir entre o
que é precioso e o que é vão. mantendo a distinção que o Senhor fez no primeiro dia do
mundo.
Ó Senhor Jesus, sê nossa luz durante todo este dia, pois tua luz é a luz dos
homens.
Spurgeon

29 de Março
A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até
ser dia perfeito.
Provérbios 4.18
Comecei agora nessa vereda de amor e conhecimento celestial? Estou nela
progredindo? Estou vendo alguns raios da luz celeste, garantias e antepastos do dia
pleno de glória? Que todos os procedimentos de Deus sirvam para me apressar no
caminho. Que cada influência que Ele se compraza em enviar seja como a coluna de
nuvem de outrora, dirigindo-me a levar minha tenda adiante, dizendo: "Levantai-vos e
parti, pois este não é vosso descanso". Que eu sempre esteja pousado sobre os mais altos
montes da fé, esperando pelo "dia do Senhor" - o sol nascente que jamais se porá sob
nuvens de choro. Que progresso maravilhoso! Como todos os ensinos da terra, seus
exaltados avanços e suas filosofias de ponta encolhem-se em balbucio infantil,
comparados a esse conhecimento humano! O Céu será o verdadeiro "excelsior", com
seu "cântico dos degraus", Jesus liderando seu povo à glória, cada vez mais alto,
dizendo como disse a Natanael: "Coisas maiores do que estas verás!"
Macduff

30 de Março
Apanhai-me as raposas, as raposinhas,
que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor.
Cantares de Salomão 2.15
Como são numerosas as raposinhas! Pequenas concessões ao mundo;
desobediência à consciência nas pequenas coisas; pequenas indulgências para com a
carne às custas das obrigações; pequenos lances de esperteza; atos maus nas pequenas
coisas, para que resulte em bem; e os frutos da vinha são sacrificados!
Hudson Taylor

31 de Março
Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus.
Mateus 5.45
O melhor nome pelo qual podemos pensar em Deus é Pai. É um nome amoroso,
profundo, doce, tocante, pois o nome de pai é, por natureza, repleto de doçura e conforto
inato. Assim, também precisamos confessar que somos filhos de Deus, porque por esse
nome tocamos nosso Deus de forma mais profunda, já que não existe som mais doce ao
pai do que a voz do filho.
Martinho Lutero

ABRIL
1º de Abril
E veio a mim a palavra do Senhor, pela manhã.
Ezequiel 12.8
Uma hora tranqüila, gasta a sós com Deus no início do dia, é o melhor começo
para as labutas, cuidados e agitações. Um breve período de oração que espera a
sabedoria, a graça e o poder do alto, buscando um derramamento do Espírito Santo,
ajuda-nos a levar a religião para os trabalhos diários. Traz a alegria e a paz para o
coração. E quando depositamos todas as nossas preocupações no cuidado e no sustento
do Senhor, esforçando-nos fielmente por cumprir-lhe a vontade, constatamos que,
embora possam surgir situações sombrias e desencorajadoras, a mão de nosso Pai está
guiando todas as coisas. Somente ela pode orientar-nos sabiamente em todas as nossas
lidas.
Selecionado

2 de Abril
Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e
soprou em seus narizes o fôlego da vida; e o
homem foi feito alma vivente.
Gênesis 2.7
Assim, essa minha alma é composta de dois mundos - pó e deidade! Ela toca a
linha limítrofe de dois hemisférios. De um lado, alinha-se com o divino; do outro, com
as feras do campo. Seu começo é embaixo, mis seu cume, em cima; pane do pó do chão,
mas termina no sopro de Deus.
Estás, ó minha alma, vivendo à altura dessa tua origem dupla? Estás te
lembrando de tua dupla filiação e, portanto, de tua dupla obrigação? Tens uma
obrigação para com Deus, pois o fôlego dEle está em ti; tens uma obrigação para com a
terra, pois dela fostes criada.
George Matheson

3 de Abril
Sempre alegres.
2 Coríntios 6.10
Nenhum cristão jamais saberá o que significam estas duas pequenas palavras
"sempre alegres", a não ser que carregue sua cruz e siga a Jesus.
W. Hay Aitken

4 de Abril
Toda esta terra que vês, te hei de dar a ti,
e à tua semente, para sempre.
Gênesis 13.15
As promessas de Deus sempre estão em escala ascendente. Uma leva a outra,
mais completa e abençoada. Na Mesopotâmia, Deus disse: "Sai-te... para a terra que eu
te mostrarei". Em Betel, "à tua semente darei esta terra". Aqui, "toda esta terra que vês,

te hei de dar a ti... E farei a tua semente como o pó da terra". E, assim mesmo, veremos
que todas elas serão eclipsadas.
E dessa forma que Deus seduz à santidade. Não nos dando nada antes que
ousemos agir - para nos testar. E sempre mantendo à mão uma reserva infinita de
bênçãos. Oh, as sobras inexploradas de Deus! Quem jamais viu sua última estrela?
F. B. Meyer

5 de Abril
Naquele noite nada apanharam.
João 21.3
Deus pode permitir que o mundo seja bem sucedido em suas tramas escusas.
Todavia, não permite que seus escolhidos prosperem no caminho que os leva para fora
de sua santa vontade! Ele possui uma tempestade para enviar atrás de cada Jonas, e uma
rede vazia para cada Simão descrente e inconstante.
A B. Simpson

6 de Abril
E me puseram por guarda de vinhas; a vinha que me pertence não guardei.
Cantares de Salomão 1.6
Nossa atenção é atraída para um perigo característico desta época: a atividade
intensa de nosso tempo pode levar-nos a zelar pelo serviço, negligenciando nossa
comunhão pessoal. Mas tal negligência não apenas diminui o valor do serviço, como vai
incapacitando-nos a serviços mais altos.
Hudson Taylor

7 de Abril
Fomos à terra a que nos enviaste... ali vimos os filhos de Anaque.
Números 13.27, 28
É quando estamos no caminho da obrigação que encontramos gigantes. Foi
quando Israel estava indo para a frente, que os gigantes começaram a aparecer. Quando
voltaram para o deserto, não encontraram nenhum.
Selecionado

8 de Abril
Cada um ao parecer, como filhos dum rei.
Juizes 8.18
Se o Rei for de fato nosso parente próximo, a semelhança com Ele será evidente.
Francês Ridley Harergal

9 de Abril
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranqüilas.
Salmos 23.2
Esta é uma referência ao descanso a que o nosso Bom Pastor conduz seu
rebanho. A vida não é apenas trabalho pesado. Deus nos dá muitos lugares tranqüilos de
descanso em nossa caminhada peregrina.

A noite é um deles. Após o labor, a luta e o cansaço do dia, somos levados para
outro lugar. As cortinas são fechadas para afastar o barulho, e Ele nos dá seu bendito
sono, concedendo-nos as maravilhosas bênçãos da renovação.
O domingo é outro desses lugares de descanso. Deus nos livra de nossas tarefas
mundanas para termos um dia de refrigério para o corpo e para a alma... Encontros
fraternos também são lugares de descanso, em que corações têm comunhão com
corações, e Jesus chega invisível, dando-nos sua bênção. Todas as ordenan-ças da
adoração cristã - tempos de oração e devoção, horas de comunhão com Deus - são
lugares tranqüilos de descanso.
É muito grande a necessidade que temos dessas horas tranqüilas. E a
necessidade cresce à medida que a vida fica mais corrida.
J. R. Miller

10 de Abril
A porção de cada dia no seu dia.
2 Reis 25:30
O cajado ajuda o viajante, mas um feixe de cajados torna-se um fardo pesado.
Spurgeon

11 de Abril
Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
Gálatas 6.2
Por mais perplexo que estejas em relação a alguma questão ligada à verdade,
sempre terás à mão um refúgio: podes fazer alguma coisa por alguém. Ainda que não
consigas ver a Deus, tens esta sagrada possibilidade: mostrar Deus. É através do amor e
da bondade que os homens percebem a realidade divina, quer a reconheçam, quer não.
Guarda, portanto, isto: pode haver tempos em que não consigas encontrar ajuda,
mas não existe tempo em que não possas oferecer ajuda.
George Merrian

12 de Abril
Operai a vossa salvação com temor e tremor;
porque Deus é o que opera em vós tanto o querer
como o efetuar, segundo a sua boa vontade.
Filipenses 2:12.13
Não é minha função, nem a sua, descobrir se chegaremos ao Céu; nem estudar se
devemos ser bons. Nossa tarefa é estar sempre no centro da vontade de Deus, e ter o
privilégio indizível de realizar uma parte do seu trabalho nesses poucos anos que temos
sobre a terra.
Phillips Brooks

13 de Abril
Deus... resplandeceu em nossos corações, para
iluminação do conhecimento da glória de Deus,
na face de Jesus Cristo.
2 Coríntios 4.6

Cristão! Não descanses até conhecer o brilho pleno e contínuo de Deus em teu
coração. Para isso, humilha-te sempre que algum movimento desse brilho mostrar-te um
mal não vencido ou, talvez, invencível. Simplesmente traze-o à luz: deixa que a luz
brilhe sobre ele, expulsando-o. Espera pelo Senhor, mais do que os vigias esperam pela
manhã, pois "a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais
até ser dia perfeito".
Conta com o fato de que Deus deseja encher-te com a luz da sua glória; espera
por Ele, mais do que os vigias esperam pela manhã. "Espera, pois, no Senhor". Andrew
Murray

14 de Abril
Ó minha alma, espera somente em Deus.
Salmos 62.5
Já lhe ocorreu que, se você não ouve a resposta de Deus à sua oração, não é
porque Ele seja mudo, mas porque você está surdo? Não é porque Ele não tenha
nenhuma resposta, mas porque você não a ouviu? Estamos tão ocupados com nossas
lidas, tão ocupados com nosso trabalho e, às vezes, tão ocupados com nossa oração, que
não nos ocorre que deveríamos parar tudo para ouvir se Deus tem alguma resposta a
dar-nos através da "voz da consciência". Deveríamos ficar quietos e receptivos à espera
de sua voz. "Espera somente em Deus", diz o salmista; e, de novo: "Espera no Senhor".
Selecionado

15 de Abril
Nem uma hora pudeste velar comigo?
Mateus 26.40
Ó, vós que suspirais e ansiais e pranteais por vossa falta de poder,
Considerai este sussurro suave: "Nem uma hora pudestes velar comigo?"
Não há "caminho majestoso" que conduza aos frutos e à bênção;
O poder para o serviço santo é o relacionamento com Deus.
Selecionado

16 de Abril
A minha comida é fazer a vontade
daquele que me enviou.
João 4.34
Busque o alimento da sua vida no trabalho da sua vida.
Phillips Brooks

17 de Abril
Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa
vontade.
Filipenses 2.13
A salvação plena é perceber que tudo o que vemos em Cristo, nosso exemplo,
pode ser nosso. Não pode haver imitação, mas reprodução.
Selecionado

18 de Abril
Eis que estou convosco todos os dias.
Mateus 28.20
"Todos os dias" - nos dias de inverno, quando as alegrias fogem; nos dias sem
sol, quando as nuvens voltam outra vez; e, mais uma vez, após a chuva; nos dias de
enfermidade e dor; nos dias de tentação e perplexidade, tanto quanto nos dias em que o
coração está repleto de gozo como os bosques acham-se repletos de canções na
primavera.
Não há dia em que o Senhor Jesus não esteja ao lado de seus santos. O amado e
o amigo podem estar distantes, mas Ele caminha ao lado deles por entre as chamas;
vadeia com eles os rios; coloca-se ao lado deles quando enfrentam o leão. Nunca
conseguimos estar sozinhos. Sempre precisamos adicionar seus recursos aos nossos ao
traçar nossos planos.
F. B. Meyer

19 de Abril
Tendo... ousadia para entrar no santuário,
pelo sangue de Jesus...
Cheguemo-nos com verdadeiro coração.
Hebreus 10.19, 22
Oh, a glória da mensagem! Por quinze séculos, Israel teve um santuário com um
Santo dos Santos, no qual, sob risco de morte, ninguém podia entrar. Seu único
testemunho era: o homem não pode viver na presença de Deus, não pode permanecer
em sua comunhão. E como tudo isso é transformado! Antes, a advertência que soava
era: "Proibido! Não entre!", agora, o convite ressoa: "Entre! o véu foi rasgado; o Santo
dos Santos está aberto; Deus está à espera para recebê-los em seu seio; daqui em diante
viva com Ele". Esta é a mensagem. Filho, seu Pai deseja que você entre, permaneça e
não saia, nunca mais.
Andrew Murray

20 de Abril
Esta mesma noite o anjo de Deus... esteve comigo,
dizendo: Paulo, não temas... Deus te deu todos
quantos navegam contigo. Portanto... tende bom
ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer
assim como a mim me foi dito.
Atos27.23-25
A fé ativa consegue agradecer por uma promessa, mesmo que ela ainda não
tenha se cumprido, sabendo que as promissórias de Deus são tão boas quanto dinheiro
vivo.
Matthew Henry

21 de Abril
As vossas petições sejam em tudo
conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas,
com ação de graças.
Filipenses 4.6

A tentação natural em cada dificuldade é de planejar para conseguir afastá-la do
nosso caminho por nós mesmos. Mas pare com todo seu planejamento, suas idéias, seus
temores, e fale para Ele! "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem
cuidado de vós". Talvez você não consiga fazer isso em um segundo ou dois. Então,
continue suplicando, até perceber que Ele está cuidando, e a oração transformar-se em
louvor. Descanse, confie e espere, e veja como Ele faz aquilo que você queria fazer,
deixando-o tão preocupado. "Estai quietos e vede o livramento do Senhor".
A. E. Funk

22 de Abril
Os que esperam no Senhor... subirão com asas como águias.
Isaías 40.31
Todas as criaturas que têm asas podem escapar de todas as armadilhas que são
colocadas para elas; basta que voem alto o suficiente. E a alma que usa suas asas sempre
consegue encontrar uma "via de escape" segura de tudo o que a possa machucar ou
perturbar.
Smith

23 de Abril
O perfeito amor lança fora o temor.
1 João 4.18
O temor e o amor levantam-se em antagonismo, um contra o outro, como
aspectos da vida, como aqueles dois montes de onde se pronunciavam respectivamente
as bênçãos e as maldições da antiga Lei - o monte da Maldição, todo estéril, pedregoso,
sem vegetação e sem água; o monte da Bênção, verde e alegre, com muitas flores, e
abençoado com vários córregos. O medo é estéril. O amor é frutífero. Um é escravo, e
seu trabalho tem pouco valor. O outro é livre, e seus feitos são grandes e preciosos. Do
cume amaldiçoado da montanha que gera a escravidão, pode-se ouvir as palavras da
Lei; mas o poder para cumprir todas essas leis precisa ser procurado nas escarpas
ensolaradas onde a liberdade habita em amor e fornece energia para a obediência.
Portanto, se você for usar em sua própria vida o maior poder que Deus nos deu para
nosso crescimento na graça, procure seus argumentos, não no temor, mas no amor.
Alexander Maclaren

24 de Abril
Porque o amor de Cristo nos constrange.
2 Coríntios 5-14
O amor de Cristo é muito amplo para caber em algum coração. Ele vai
transbordar para outros corações; vai se dar, vai se doar, para o enriquecimento de
outras vidas. Paga-se caro para ter o coração de Cristo. O coração de Cristo levará
aqueles que o têm aos lugares a que Cristo foi levado. Se o preço para Ele foi a cruz,
para nós, não custará menos.
J. M. Campbell

25 de Abril
Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo-. Não temas, que

eu te ajudo.
Isaías 41.13
Não tente tomar a mão de Deus: deixe-o tomar a sua. Deixe-lhe a tarefa de
segurar e cumpra você a de confiar.
H. W. Webb-Peploe

26 de Abril
Vede quão grandiosas cousas vos fez.
1 Samuel 12.24
Reexamina todo o caminho pelo qual Deus te conduziu. Vês que ele está
pontuado por milhares de bênçãos disfarçadas? Traze à mente o socorro necessário
enviado no momento crítico; o caminho certo escolhido para ti, em lugar do caminho
errado que havias escolhido; o objeto danoso a que teu coração tanto se apegava,
removido de teu caminho; uma pausa, de que teu espírito provado e agitado precisava,
exatamente no momento necessário. Oh, Jesus não estava a teu lado quando não sabias?
O Amor infinito não estava circundando cada acontecimento com seus braços eternos e
iluminando cada nuvem com seus contornos bondosos? Oh. relembra teus passos e
marca suas pegadas em cada um deles! Agradece-lhe por todas elas e aprende a lição
necessária de simplesmente confiar mais em Jesus.
F. Whitfield

27 de Abril
Disse:... escondi na terra o teu talento... O seu senhor disse-lhe:
Mau e negligente servo.
Mateus 25.24-26
Entre as grandes coisas que não conseguimos fazer e as pequenas coisas que não
queremos fazer, o perigo é que não façamos nada.
Monod

28 de Abril
A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade.
2 Pedro 3:18
Crente, estás antegozando o tempo em que te juntarás aos santos lá em cima,
dando toda a glória a Jesus; mas, estás glorificando-o agora? As palavras do apóstolo
são: "A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade".
C. H. Spurgeon

29 de Abril
Saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão
confundidos.
Isaías 49.23
Uma espera silenciosa perante Deus pode livrar de muitos erros e muitas dores.
J. Hudson Taylor

30 de Abril
Seja isso feito para contigo como tu desejas.
Mateus 15.28
Oh, as vitórias da oração! São os pontos culminantes da Bíblia. Elas nos levam
de volta às planícies do Manre, ao vale de Peniel, à prisão de José, aos triunfos de
Moisés, às vitórias transcendentes de Josué, aos livramentos de Davi, aos milagres de
Elias e Eliseu, a toda a história do Mestre da vida, ao segredo do Pentecoste, à tônica do
ministério singular de Paulo, às vidas dos santos e às mortes dos mártires, a tudo que é
mais sagrado e doce na história da Igreja e na experiência dos filhos de Deus. E quando,
para nós, o último conflito houver passado, e o genuflexório der lugar à harpa de louvor,
os pontos do tempo que serão iluminados com o fulgor mais celestial e eterno serão
aqueles que muitas vezes estão ligados à dor mais profunda e à noite mais escura, sobre
as quais repousa a inscrição: "Jeová-Shammá: O Senhor esteve aqui".
A. B. Simpson

MAIO
1º de Maio
Tu és o meu Deus; de madrugada te buscarei.
Salmos 63-1
Num mundo em que há tanto para inflar as plumas do espírito, como é útil
aquela entrada no pavilhão secreto de Deus! Só ela pode levar de volta à serenidade e à
paz! Num mundo em que há tanto para entristecer e deprimir, como é abençoada a
comunhão com aquEle em quem está a única nascente e fonte verdadeira de toda
gratidão verdadeira e todo gozo permanente! Num mundo em que há tantas coisas
sempre tentando profanar nossos espíritos, para torná-los comuns e ímpios, como é
grande o privilégio de consagrá-los novamente em oração à santidade e a Deus!
Arcebispo Trench

2 de Maio
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
João 1.4
Vós sois a luz mundo.
Mateus 5.14
Na luz, podemos andar e trabalhar. Andamos na luz e nos tornamos totalmente
filhos da luz. Deixamos nossa luz, a luz de Deus, brilhar, de modo que os homens vejam
nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai celeste. De forma gentil, silenciosa e
amorosa, nos dispomos sem cessar a transmitir a luz e o amor que Deus faz brilhar
dentro de nós tão incessantemente. Nosso único trabalho é esperar e consentir, e, então,
transmitir a luz de Deus em Cristo.
Andrew Murray

3 de Maio
Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor.
1 Coríntios 15-58
A presteza em fazer o bem é a receita para sermos cristãos alegres: é como um
exercício para o corpo, e mantém a alma saudável.
Bispo Ryle

4 de Maio
Levantando os olhos ao céu, suspirou.
Marcos 7.34
É muito comum suspirarmos e olharmos para dentro; Jesus suspirou e olhou para
fora. Nós suspiramos e olhamos para baixo; Jesus suspirou e olhou para cima. Nós
suspiramos e olhamos para a terra; Jesus suspirou e olhou para o céu. Nós suspiramos e
olhamos para o homem; Jesus suspirou e olhou para Deus.
Stork

5 de Maio
Também nos gloriamos nas tribulações.

Romanos 5.3
Você já pensou que vai chegar um dia em que nunca mais haverá alguma coisa
para tentá-lo, nem alguém para irritá-lo novamente?
A. B. Simpson

6 de Maio
Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra.
Colossenses 3:2
Aquele que pensa nas coisas do alto é como o que se pendura nos céus;
segurando-se firme neles, poderia dizer, mesmo vendo o mundo rodar para longe, sob os
pés: "Meu coração está seguro, meu coração está seguro; Oh! Senhor, quero cantar e dar
louvores!"
Guthrie

7 de Maio
Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já
apareceu a Simão.
Lucas 24.34
De bom grado receberam a sua palavra; e naquele dia agregaram-se quase três
mil almas. Atos 2.41
Antes de o Senhor poder nos usar em seu serviço, precisamos ter um encontro
pessoal, íntimo, com Ele. O Senhor sempre tem algo secreto a fazer com aquela alma
que tenciona usar para abençoar outras pessoas.
Você quer falar de Jesus aos que estão à sua volta? Então, precisa procurar sua
mensagem na própria pessoa de Jesus. O que você diz sobre Jesus precisa vir de Jesus.
Oh! quantas respirações caem, sem forças, por todos os lados, porque não foram
inspiradas no santuário! Precisamos de mais encontros secretos com o Deus vivo.
Corremos sem ter sido enviados; falamos antes que Deus nos fale. Não é à toa que
falhamos tantas vezes! Oh! de quanta oração secreta e de disciplina esquadrinhadora
precisa o coração, antes que"Deus possa usá-lo!
F. Whitfield

8 de Maio
O justo come até que a sua alma esteja satisfeita.
Provérbios 13-25
O cristão precisa se satisfazer. Se não estamos satisfeitos, deve ser porque não
estamos nos alimentando plenamente, simplesmente dEle. A falta não está na provisão
feita.
Francês Ridley Havergal

9 de Maio
O Senhor corrige o que ama.
Hebreus 12.6
Diz-se com razão que "os cuidados terrenos são disciplina celeste", mas são
ainda mais que isso: são carruagens de Deus, enviadas para levar a alma a seus altos
lugares de triunfo. Nos Cantares de Salomão, lemos de uma "carruagem... revestida com

amor". Nem sempre conseguimos enxergar o amor revestindo nossas carruagens muitas vezes, ela nos parece muito desagradável, mas toda carruagem enviada por Deus
precisa necessariamente ser revestida com amor, pois Deus é amor. É seu amor, aliás,
que envia a carruagem.
Portanto, por mais que no momento lhe sejam penosas, veja suas correções
como carruagens de Deus, enviadas para carregar sua alma até os "lugares altos" da
realização e da elevação espiritual, e você verá, por fim, que elas são "revestidas com
amor".
Smith

10 de Maio
O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
1 João 1.1
Aprenda uma lição com os olhos do mineiro que trabalha o dia todo sob a poeira
do carvão. Quando sai à luz do dia, seu rosto pode estar bem sujo, mas os olhos estão
claros e brilhantes, porque a fonte das lágrimas na glândula lacrimal está sempre
despejando suas ondas suaves sobre os olhos, expulsando cada partícula de pó, assim
que ela pousa. Não é desse tipo de milagre de purificação que nossos espíritos
necessitam num mundo como este? E é isso que nosso bendito Senhor está pronto a
fazer por nós, por meio de seu sangue purificador; basta confiarmos nEle.
F. B. Meyer

11 de Maio
Fazei tudo quanto ele vos disser.
João 2.5
Se eu pudesse informá-los acerca de minha vida, seria para mostrar como uma
mulher de habilidades bem comuns tem sido conduzida por Deus através de caminhos
estranhos e incomuns, para fazer em seu serviço o que Ele tem feito no dela. E se eu
lhes pudesse dizer, vocês veriam como Deus tem feito tudo, e eu nada. Tenho
trabalhado duro, muito duro, isso é tudo; e nunca nego nada a Deus.
Florence Nightingale

12 de Maio
Sei... ter abundância.
Filipenses 4.12
É um perigo ser próspero. Para o cristão, a provação da adversidade é uma
experiência menos severa do que o cadinho da prosperidade. A capacidade humana é
insuficiente para carregar com a mão firme o cálice transbordante de gozo mortal; mas
Paulo havia aprendido essa habilidade, pois declara: "Em todas as coisas estou
instruído, tanto a ter abundância como a padecer necessidade". O que acontece muitas
vezes é que, quando estamos muito supridos das dádivas providenciais de Deus, temos
pouco da sua graça; contentes com a terra, ficamos satisfeitos sem o Céu. Com certeza,
é mais difícil saber estar farto do que saber ter fome; porque a natureza humana tem
uma inclinação desesperadora para o orgulho e o esquecimento de Deus. Cuide de orar a
Deus, pedindo que Ele lhe ensine a "ter abundância".
Spurgeon

13 de Maio
Qualquer que a si mesmo se exaltar
será humilhado, e aquele que a si mesmo se
humilhar será exaltado.
Lucas 14.11
Se você quer saber o caminho para a coroa, ele está junto à cruz; para o monte,
está junto ao vale; para a exaltação, está com quem se humilha.
J. H. Evans

14 de Maio
Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na
verdade.
João 17.19
Você se lembra de quando Jesus se assentou com os discípulos, na Última Ceia,
de como Ele levantou a voz e orou, dizendo essas palavras maravilhosas no meio da
oração: "Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados
na verdade"? Existiria algo mais nobre, mais importante em todo o ensino que os
homens ouviram dos lábios de Deus do que isso - dar o melhor de mim, não apenas por
amor a mim mesmo, mas por amor ao mundo? Você pode ajudar seu próximo e deve
fazê-lo, mas o único modo de ajudá-los é sendo a pessoa mais nobre, a melhor pessoa
que você pode ser.
Phillips Brooks

15 de Maio
Melhor é o longânimo do que o
valente, e o que governa o seu espírito do que o
que toma uma cidade.
Provérbios 16:32
Mais caro aos olhos de Deus e seus anjos do que qualquer outra conquista é a
vitória sobre o eu, que cada homem, com a ajuda dos Céus, pode assegurar para si.
Dean Stanley

16 de Maio
Por este menino orava eu; e o Senhor
me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha
pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei,
por todos os dias que viver.
1 Samuel 1.27,28
Deus às vezes concede dádivas apenas para que o amor tenha algo a que
renunciar. E possível que as coisas que Ele coloca em nossas mãos estejam ali para que
tenhamos oportunidade de mostrar o que temos no coração. Oh! Que haja em nós um
amor fervoroso que nos leve a examinar todas as coisas que nos pertencem, verificando
como elas podem se tornar meios para mostrar nosso apego a Cristo.
George Bowen

17 de Maio
Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas.
Mateus 6.33
Precisamos cuidar de só uma coisa: colocar o mais importante em primeiro lugar
a fidelidade a Deus. Então, todas as outras coisas de que necessitamos, neste mundo e
no outro, serão acrescentadas. Deus nunca falhará conosco, mas às vezes nos alegramos
nessa certeza, esquecendo-nos de que precisamos cumprir nossa parte para reclamar a
promessa divina.
Nem sempre será fácil. Amanhã isso poderá significar uma tarefa que lhe cause
desgosto, um serviço desagradável, um sacrifício custoso por alguém que não lhe pareça
digno. A vida é repleta de testes dolorosos para nossa disposição de seguir o Bom
Pastor. Não temos o menor direito de exigir o cumprimento de sua promessa, a não ser
que tenhamos aceito Cristo como o guia de nossa vida.
J. R. Miller

18 de Maio
O seu louvor estará continuamente na minha boca.
Salmos 34:1
Que os teus louvores não sejam transitórios - uma onda de música, para depois o
instrumento ficar pendurado na parede até que um outro dia luminoso de alguma
providência marcante te faça descê-lo. Deus não vem como visitante à casa de seus
santos; vem, sim, para habitar com eles. Davi assumiu isso como tarefa vitalícia:
"Louvarei ao Senhor em todo o tempo".
Gurnall

19 de Maio
Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim.
Números 11.14
É da maior necessidade que todos os servos de Cristo lembrem-se de que quando
o Senhor coloca uma pessoa em posição de responsabilidade, Ele sempre a capacita para
a função e a mantém ali.
É, obviamente, muito diferente se alguém corre, sem ser enviado, para algum
campo de trabalho ou qualquer posto difícil ou perigoso. Nesse caso, podemos esperar
que, cedo ou tarde, certamente haverá um colapso. Mas quando Deus chama uma pessoa
para uma determinada posição, Ele a investe da graça necessária para ocupá-la.
Isso se aplica a todos os casos. Nunca falharemos se nos apegarmos ao Deus
vivo. Nunca ficaremos ressequidos se estivermos recorrendo à fonte. Nossos regatos
minguados logo secarão; mas nosso Senhor Jesus Cristo declara: "Quem crê em mim,
como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre".
C. H. Mackintosh

20 de Maio
Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo!
porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de
impuros lábios: e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos.

Isaías 6.5
Não é a visão de nosso coração pecaminoso que nos humilha, mas a visão de
Jesus Cristo. Vou perecendo porque meus olhos viram o Rei.
Andrew A. Bonar

21 de Maio
Enquanto eu meditava se
acendeu um fogo.
Salmos 39:3
Minha alma, se meditasses mais, o fogo arderia mais. Por que não te retiras com
mais freqüência contigo mesmo? Estarias mais adaptada ao mundo se fosses menos
mundana. Se possuísses mais fogo celestial, terias mais poder terreno.
Não existe um abrigo secreto a que possas ir para te aquecer? Não tens um santo
dos santos onde possas captar um fulgor que sirva de estímulo para tornar-te mais forte?
Não se diz acerca do Filho do Homem que "estando ele orando, transfigurou-se a
aparência do seu rosto"? Sim, foi de sua oração que lhe veio a glória transfigurada. Foi
do fulgor de seu coração que brotou o fulgor de seu rosto. Foi quando estava meditando
que o fogo se acendeu.
Ó minh'alma, não terias tua vida glorificada, embelezada, transfigurada aos
olhos dos homens? Sobe para o lugar secreto da casa de Deus, onde arde o fogo do
amor. A vida brilhará gloriosa para os moradores das planícies. Tuas orações serão
luminosas, elas te iluminarão a face, como a de Moisés, quando ele não sabia que
brilhava. Tuas palavras serão ardentes; elas vão queimar muitos corações que estiverem
viajando para Emaús. Teus caminhos serão radiantes; quando orares na solidão de Elias,
terás a carruagem de fogo do profeta.
George Matheson

22 de Maio
Qualquer que tiver dado só que seja
um copo d'águafria a um destes pequenos,
em nome de discípulo, em verdade vos digo que de
modo algum perderá o seu galardão.
Mateus 10.42
Corremos o perigo de procurar longe demais as oportunidades para fazer o bem
e dividir. A procura de azaléias, pisoteamos as margaridas.
Selecionado

23 de Maio
Esconde-te junto ao ribeiro.
1 Reis 17.3
Não junto ao rio, mas junto ao ribeiro. O rio sempre poderia suprir em
abundância, mas o ribeiro poderia secar a qualquer momento.
O que nos ensina isso? Deus não coloca seu povo em opulência aqui. A
abundância do mundo pode roubar-lhe o amor por Ele. Deus não lhe dá um rio, mas um
ribeiro. O ribeiro talvez esteja correndo hoje, mas pode secar amanhã.

E por que Deus age dessa maneira? Para nos ensinar que não devemos descansar
em suas dádivas e bênçãos, mas nEle. É isso que nosso coração sempre faz: descansar
nas dádivas e não no Doador. Assim, Deus não nos pode colocar perto do rio, pois este,
inconscientemente, toma o lugar daquEle em nosso coração. Diz-se de Israel que,
quando estava farto, esquecia-se de Deus.
F. Whitfield

24 de Maio
O seu reino domina sobre tudo.
Salmos 103.19
O seu Reino domina sobre tudo - portanto, não encontrarás nada que não seja
assunto de louvor, uma vez que não há nada que não seja fruto da permissão, dos planos
ou do controle bondoso do Senhor. Sobre tudo - não há lugar em que possas ficar fora
de seu domínio, nem há nada em que possas estar além de seu cuidado e controle. Sobre
tudo - portanto, recebe tudo como se viesse de Deus, segura tudo como se fosse de
Deus; e, em gratidão, devolve tudo para Deus, completando assim o círculo, tornando-o
o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim de todas as coisas.
Mark Guy Pearse

25 de Maio
Se sofrermos, também com ele reinaremos.
2 Timóteo 2.12
Aquele que dá o lance mais alto para a coroa de glória é o mais humilde que se
veste com a cruz da abnegação.
A. J. Gordon

26 de Maio
Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
Provérbios 4.23
Quem deseja manter o coração limpo e santo precisa plantar uma sentinela em
cada avenida pela qual o pecado possa encontrar acesso a ele, guardando-o de nada mais
do que os chamados "pecadinhos".
O homem de Deus deve guardar seus olhos; assim, Jó diz: "Fiz concerto com os
meus olhos"; sua língua, portanto a exortação: "Guarda a tua língua do mal, e os teus
lábios de falarem enganosamente"; seus ouvidos, assim o aviso: "Cessa, filho meu,
ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento"; seus pés, por isso
diz Davi: "Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra". E,
uma vez que não existe uma barragem para os cinco sentidos, algo que impeça o
inimigo de entrar como um aguaceiro, a não ser que o Espírito levante uma bandeira
contra ele, precisamos guardar cada porta e escrever em cada portal: "Aqui nada entra
para ferir ou para contaminar".
Guthrie

21 de Maio
Quanto fizerdes... fazei tudo em nome do Senhor Jesus.
Colossenses 3.17

Faça as pequenas coisas como se fossem grandes, por causa da majestade do
Senhor Jesus Cristo, que habita em você; e faça as coisas grandiosas como se fossem
pequenas e fáceis, por causa de sua onipresença.
Pascal

28 de Maio
A quem constrangeram a levar a sua cruz.
Mateus 27:32
Há muitos cristãos a quem se aplica essa frase. São constrangidos a levar a cruz,
mas por que isso acontece? Acontece porque estão fugindo dela. Resolvem que não vão
carregar a cruz de Cristo e, quando ela vem, descobrem que vem em sua forma mais
terrível, com um peso muito mais esmagador do que teria, caso simplesmente tivessem
se submetido à orientação divina; pois a cruz vem para todos os que estão preparados
para a glória futura.
W. Hay Aitken

29 de Maio
Nosso Senhor Jesus Cristo...
se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos
livrar do presente século mau.
Gálatas 1.4
Estar ligado a Cristo é o único segredo para estar desligado do mundo.
A.J. Gordon

30 de Maio
Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre um
monte.
Mateus 5.14
As lâmpadas não falam, mas brilham. O farol não toca nenhum tambor, nenhum
sino; mesmo assim em águas bem distantes, seu brilho amigo é visto pelos marinheiros.
Que suas ações brilhem, mostrando sua religião. Que o sermão principal de sua vida
seja ilustrado pela sua conduta.
Spurgeon

31 de Maio
Sem mim nada podeis fazer. João 15-5
Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Filipenses 4.13
A pane dEle, nada podemos fazer. Enquanto permanecemos nEle, nada é
impossível. Portanto, o objetivo de nossa vida deveria ser continuar numa união viva e
intensa com Cristo, guardando-nos de qualquer coisa que possa quebrá-la, empregando
todos os meios para solidificá-la e aumentá-la. E exatamente na proporção em que
fizermos isso, veremos seu poder fluindo em nós em cada emergência. Talvez não
sintamos sua presença, mas perceberemos que está presente sempre que precisarmos

depender dela. Não há tentação a que não possamos resistir, nenhuma privação que não
consigamos suportar com paciência; nenhuma dificuldade que não tenhamos como
enfrentar; nenhum trabalho que não consigamos executar; nenhuma confissão ou testemunho que não possamos dar. Basta que nossa alma esteja vivendo em união saudável
com Jesus Cristo; pois de acordo com nosso dia e hora, assim será nossa força.
F. B. Mexer

JUNHO
1º de Junho
Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio.
João 20.21
Nunca deveríamos deixar nosso quarto antes de ver a face de nosso querido
Mestre, e perceber que estamos sendo enviados por Ele a fazer sua vontade e completar
a obra que Ele nos confiou. AquEle que disse a seus seguidores imediatos: "Assim
como o Pai me enviou, também eu vos envio", diz o mesmo a cada um de nós, assim
como o amanhecer nos convida a viver outro dia. Deveríamos perceber que somos
enviados por Ele como os anjos que cumprem "as suas ordens, obedecendo à voz da sua
palavra". Existe algum plano para o trabalho de cada dia, e Ele no-lo desvendará,
bastando que o busquemos. Uma missão a cumprir, algum serviço a prestar, alguma
lição a aprender com paciência, a fim de que possamos estar aptos a "também alcançar
outros". Quanto aos nossos planos, não precisamos ficar ansiosos, porque aquEle que
nos envia é responsável por montar o plano de acordo com sua infinita sabedoria,
revelando-o a nós, por mais que nossa mente seja lenta e ignorante. Quanto à nossa
suficiência, temos a certeza de que possuímos toda a graça necessária, porque Ele nunca
nos envia sem antes nos sussurrar: "Recebei o Espírito Santo". Sempre há uma
capacitação especial para um poder especial.
F. B. Meyer

2 de Junho
Uma fonte... contra o pecado, e contra a impureza.
Zacarias 13:1
Você, que crê na Fonte, freqüente-a. Cuidado para não considerar nenhum
pecado grande demais; cuidado para não considerar nenhum pecado pequeno demais.
Não há pecado pequeno demais que não possa causar a perdição eterna; não há pecado
tão enorme que uma gota do sangue remidor não lave completamente, como se o
lançasse nas profundezas do mar.
James Hamilton

3 de Junho
Eu sou do meu amado, e ele me tem afeição
Cantores de Salomão 7.10
Nada humilha mais a alma que a comunhão íntima e sagrada com o Senhor;
mesmo assim, há um doce gozo em sentir que Ele sabe tudo. Mas, apesar disso, ainda
nos ama.
J. Hudson Taylor

4 de Junho
Davi consultou ao Senhor.
2 Samuel 5.19
Cristão, se não conheces o caminho da submissão, toma Deus como tua bússola;
se vais navegar por entre ondas escuras, coloca o leme na mão do Todo-poderoso.
Podemos escapar de muitas rochas, se deixarmos nosso Pai assumir a direção; muitos

bancos de areia e areias movediças seriam evitados se deixássemos a escolha e o
comando por conta de sua vontade soberana. O puritano disse: "E mais do que certo que
se um cristão entalhar por si mesmo, cortará os dedos". "Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o
caminho que deves seguir", é a promessa de Deus para seu povo. Levemos todas as
nossas ansiedades a Ele, dizendo: "Senhor, que queres que eu faça?" Não deixes teu
quarto esta manhã, sem consultar o Senhor.
Spurgeon

5 de Junho
Certo varão... o qual nunca tinha andado...
ouviu falar Paulo, que... vendo que tinha fé para
ser curado, disse... Levanta-te direito sobre teus pés.
E ele saltou e andou.
Atos 14.8-10
Se houver fé verdadeira, ela induzirá à obediência; e se ela induzir à obediência,
sempre, de uma forma ou de outra, trará uma bênção.
W. Hay Aitken

6 de Junho
Disse Marta afesus: Senhor... sei que tudo quanto
pedires a Deus, Deus to concederá.
Disse-lhe fesus: Teu irmão há de ressuscitar.
Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na
ressurreição do último dia.
João 11.21-24
Em suas orações, cuide, acima de tudo, de não limitar a Deus, não apenas por
incredulidade como também pensando que você sabe o que Ele pode fazer. Espere
coisas inesperadas, acima de todas as coisas que pedimos ou imaginamos. Sempre que
for interceder, primeiro se aquiete e louve a Deus em sua glória. Pense naquilo que Ele
pode fazer, em como se alegra em ouvir a Cristo, pense na posição que você ocupa junto
a Cristo; e espere grandes coisas.
Andrew Murray

7 de Junho
Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo.
Gálatas 5.21
Não é apenas a justiça de nosso Salvador, a beleza de sua santidade ou as
virtudes de seu caráter que usamos como vestimenta. O próprio Senhor é a nossa
vestidura. Cada cristão não só possui Cristo como se reveste de Cristo. Devemos de tal
forma entrar nEle pela comunhão, sermos tão imbuídos de seu Espírito, que os homens
o vejam quando nos vêem, assim como vêem nossas roupas quando olham para nossos
corpos.
A J. Gordon

8 de Junho
Nunca me lavarás os pés.
João 13.8
O que nos impede de receber uma bênção que Deus deseja nos conceder não é a
humildade, mas a falsa humildade. A humildade genuína nunca sentirá necessidade de
maiores porções de graça, sendo aperfeiçoada na justa medida em que a graça é
concedida. O homem realmente humilde procurará ser preenchido com toda a plenitude
de Deus, sabendo que, estando assim cheio, não haverá o menor lugar para o orgulho ou
para o eu.
George Bowen

9 de Junho
Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustem.
Salmos 55:22
Quem leva seus próprios cuidados sobre si carrega um peso insuportável. 0
medo do que pode acontecer, a expectativa do que acontecerá, o anseio por aquilo que
não virá, e a incapacidade de aliviar toda essa necessidade acaba trazendo-lhe contínuo
tormento. Lançarei meus cuidados sobre Deus: Ele se oferece a mim. Os cuidados não
podem machucá-lo: Ele pode aliviá-los.
Hall

10 de Junho
Bem está, servo bom e fiel... Mau e negligente servo.
Mateus 25.21. 26
Deus nos considera responsáveis não por aquilo que temos, mas por aquilo que
poderíamos ter; não por aquilo que somos, mas por aquilo que poderíamos ser.
Mark Guy Pearse

11 de Junho
Ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco.
Mateus 14.22
Jesus lhes ordenou! Se já houve uma promessa de sucesso numa missão, aí está
ela. Se um fim triunfante foi predito em algum lugar, com plena confiança, é certo que
foi ali. Apesar disso, ali, mais que em qualquer outro lugar, via-se o fracasso. Jesus
enviou os discípulos para uma viagem e eles enfrentaram uma tempestade que nunca
haviam enfrentado.
Deixe-me tecer considerações, pois isso também tem-me ocorrido. Às vezes
sentia-me impelido a agir sob uma influência que parecia estar acima de mim -sendo
levado ao mar. O fato de crer que estava sendo impelido dava-me confiança, a
convicção de que teria uma viagem tranqüila. Mas o resultado aparente era um fracasso.
A calmaria transformava-se em tempestade; o mar se enfurecia, os ventos uivavam, o
barco era arremessado pelas ondas e minha missão ficava arruinada antes de alcançar a
margem.
Fora, então, minha ordem divina uma ilusão?
Não! E a missão também não era um fracasso. Ele me enviara para aquela
viagem, mas não para o meu propósito. Ele tinha um objetivo, e eu, outro. Eu queria

encontrar a calmaria; Ele queria defrontar-me com a tempestade. Meu objetivo era
ganhar o porto do conforto material; o dEle era ensinar-me que existe descanso, mesmo
em mar aberto.
George Matheson

12 de Junho
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como
obreiro que não tem de que se envergonhar, que
maneja bem a palavra da verdade.
2 Timóteo 2.15
Tenha as ferramentas à mão; Deus vai lhe arranjar algo para fazer.
Charles Kingsley

13 de Junho
Saí do meio deles, e apartai-vos.
2 Coríntios 6.17
Tendo o mundo inteiro para escolher, Deus colocou seu antigo povo num lugar
bem característico. Ao norte, ficavam murados pelas cordilheiras nevadas do Líbano;
um deserto árido formava seus limites ocidentais; mais longe, ao sul, estendia-se uma
região estéril, chamada "ermo solitário cheio de uivos" (Dt 32.10); enquanto o mar - não
como agora, a via expressa das nações, facilitando, em vez de impedir intercâmbios ficava a oeste, quebrando-se numa praia com poucos portos e nenhum rio navegável que
servisse de convite a uma parada comercial.
Será que não podemos encontrar uma grande verdade no próprio lugar em que
Deus colocou seu povo escolhido? Com certeza, isso nos ensina que, para sermos
santos, ou santificados, precisamos ser um povo separado - vivendo no mundo, mas não
sendo dele como o óleo, que pode ser colocado na água, mas não se combina com ela.
Guthrie

14 de Junho
Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer
que fores, e te farei tornar a esta terra.
Gênesis 28.15
"Contigo", companheirismo; "guardarei", proteção; "farei tornar", direção.

15 de Junho
Eu te pus... para que sejas de salvação até aos confins da terra.
Atos 13-47
Ser-me-eis testemunhas... até aos confins da terra.
Atos 1.8
Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão questionando se o Cristianismo é, de
fato, a verdadeira religião que traz a salvação ao mundo. Cristãos, nossa tarefa é dar
nossa parte da resposta a essa pergunta. É dada a nós, em quem, neste momento, a Igreja
se incorpora parcialmente, a tarefa de declarar que o Cristianismo, que a fé cristã, que a
humanidade cristã pode fazer pelo mundo aquilo de que ele necessita.
Você pergunta: "Que posso fazer?"

Você pode formar uma vida cristã. Você pode fazer com que sua vida seja tão
fiel em cada obrigação, tão pronta para cada serviço, tão determinada a não cometer
nenhum pecado, que a grande Igreja cristã será mais forte por você viver dentro dela. E,
dessa forma, o problema do mundo será respondido, trazendo, na certa, uma grande paz
sobre esta fase pobre e perplexa de nossa humanidade, quando esta observar a
verdadeira beleza do Cristianismo.
Phillips Brooks

16 de Junho
Eu sei em quem tenho crido.
2 Timóteo 1.12
O conhecimento pessoal de Cristo é uma coisa viva. Como uma árvore que usa
cada hora para crescer, ele floresce ao sol e refresca-se com a chuva - até a tempestade o
faz fixar-se com mais firmeza ao solo, procurando sustentação. Assim, coração
perturbado, diga em todas as experiências: "Isso é para que eu conheça meu Senhor
mais de perto".
Selecionado

17 de Junho
Determinou-lhes... que esperassem a promessa do Pai.
Atos 1.4
Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos
reunidos no mesmo lugar... E todos foram cheios
do Espírito Santo.
Atos 2.1,4
A obediência a uma sugestão divina transforma-a num ganho permanente.
F. B. Meyer.

18 de Junho
Nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem.
1 João 4.16
O segredo para se andar mais peno de Cristo, e ser bem-sucedido ao trabalhar
para Ele, é entender perfeitamente que somos seus amados. Ele coloca seu coração
sobre nós, olha por nós dos Céus com terno interesse, planeja o mistério de nossas vidas
com solicitude e paixão. Ele segue-nos dia após dia, como a mãe segue o bebê que tenta
dar seus primeiros passos. Ele colocou seu amor sobre nós e, apesar de sermos como
somos, prepara-nos para melhores propósitos e bênçãos. Basta lho permitirmos, e então
nada conseguirá nos desencorajar. Em resposta, nosso coração brilhará de amor. Nossa
fé desenvolver-se-á para ir ao encontro de suas poderosas promessas. Nossos sacrifícios
transformar-se-ão em verdadeiro amor por alguém muito querido. "Nós conhecemos, e
cremos no amor que Deus nos tem". E o coração que tem pleno conhecimento disso
encontrou o segredo de uma fé ilimitada e de um serviço cheio de entusiasmo.
A B. Simpson

19 de Junho
Sofre... como bom soldado de Jesus Cristo.
2 Timóteo 2.3
A vida não é vitória, mas batalha. Seja um pouco mais paciente. Logo, um de
cada vez, ouviremos o tiro do pôr-do-sol.
Selecionado

20 de Junho
Qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu
discípulo.
Lucas 14.27
A sombra da cruz sempre repousa sobre o caminho do cristão. Isso é motivo
para você recusar ou não assumir a responsabilidade? Você resolveu que seguirá seu
Mestre a qualquer outro lugar, exceto quando Ele sobe para o caminho que leva à cruz?
Essa é a sua religião? Quanto mais cedo você trocá-la, melhor. A religião do Senhor
Jesus Cristo é a religião da cruz e, a menos que tomemos nossa cruz, nunca poderemos
segui-lo.
W. Hay Aitken

21 de Junho
Estes... têm alvoroçado o mundo.
Atos 17.6
A beleza serena de uma vida santa é a influência mais vigorosa no mundo,
depois do poder de Deus.
Pascal

22 de Junho
O que eu faço não o sabes
tu agora, mas tu o saberás depois.
João 13:7
Deus mantém uma escola para seus filhos aqui na terra, e um de seus melhores
professores é o Desapontamento. Meu amigo, quando você e eu chegarmos à casa de
nosso Pai, olharemos para trás e veremos que o professor de voz ríspida, semblante
rude, o Desapontamento, foi um de nossos melhores guias para nos treinar para
estarmos nela. Ele nos passava lições difíceis; muitas vezes usava a palmatória; com
freqüência nos conduzia por caminhos cheios de espinhos; às vezes arrancava de nós
uma série de vaidades; mas isso só nos fazia viajar com maior liberdade e rapidez rumo
ao Céu. De quando em quando fazia-nos descer ao vale da sombra da morte; mas as
promessas nunca pareciam mais doces do que quando lidas com os olhos da fé,
exatamente naquele vale. A nenhum outro lugar nos levava com maior assiduidade, em
nenhum lugar nos ensinava lições mais sagradas do que na cruz de Cristo. Velho
professor, querido, de mãos rudes! Ainda vamos erigir-lhe um monumento com a
inscrição: "Bendita seja a memória do Desapontamento!" e coroá-lo com guirlandas.
Theodore Cayler

23 de Junho
A tua força será como os teus dias.
Deuteronômio 33-25
Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Filipenses 4.13
Ele não irá impor-lhe um peso desnecessário. Não exigirá mais do que a sua
força é capaz de suportar.
Não pedirá que Pedro venha até si sobre as águas, sem, ao mesmo tempo, lhe
emprestar força e apoio nas ondas instáveis. Não lhe pedirá que puxe a água, se o poço
for profundo demais; nem que arraste a pedra, se por demais pesada. Mas, ao mesmo
tempo, também não admitirá que se considere impossível aquilo que você, sendo agente
livre e responsável, é capaz de evitar. Ele não há de nos eximir de nossas
responsabilidades.
Macduff

24 de Junho
O teu coração não é reto diante de Deus.
Atos 8.21
A pior de todas as imitações é uma religião que não muda o coração: uma
religião que tem tudo, menos o amor de Cristo entronado na alma.
F. Whitfield

25 de Junho
Disse o Espírito Santo-. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os
tenho chamado.
Atos 13:2
Temos um cantinho muito tranqüilo, sombreado, na vinha, lá entre as uvas
tenras, lugar muito fácil de aguar e cuidar das ervas daninhas. Aí vem o Senhor, e nos
leva para o trabalho pesado, colocando-nos numa parte do campo a que nunca havíamos
pensado em ir e pondo em nossas mãos ferramentas maiores, para que cada movimento
renda mais. E sabemos que não somos suficientes para essas coisas; que as próprias
ferramentas são pesadas demais para nós; o sol, muito forte; e as videiras, muito altas.
Mas vamos desperdiçar o tempo e desistir? Nesse caso, Ele não ficaria conosco no canto
sombreado, porque para levar-nos adiante, andou à nossa frente; e a única forma de
permanecermos com Ele é seguindo-o bem de perto.
Frances Ridley Havergal

26 de Junho
Coisas pequenas.
Zacarias 4.10
São as pequenas palavras que você diz, os pequenos pensamentos que tem, as
pequenas coisas que faz ou deixa de fazer, os pequenos momentos que perde ou usa
com sabedoria, as pequenas tentações que o derrotam ou são derrotadas - as pequenas
coisas do dia-a-dia que estão formando ou estragando sua vida futura.
Selecionado

21 de Junho
Sede perfeitos, sede consolados.
2 Coríntios 13.11
Uma rápida olhada nas palavras é suficiente para nos fazer sentir como elas são
contraditórias. Sede perfeitos - são palavras que nos jogam em desespero; logo estamos
longe de nosso pobre ideal e ainda muito mais longe do ideal divino para nós. Sede
consolados - ah, isso é bem diferente! Parece dizer: "Não se atormente, não tema.
Talvez você não seja aquilo que deveria ser, mas deve ser grato por aquilo que é".
Agora a pergunta é: Como conciliar ambas as idéias?
O que as concilia é só a religião de Jesus Cristo. Ele se coloca em nosso meio e,
com a mão direita de sua justiça, aponta para cima, dizendo: "Seja perfeito". Não há
lugar de descanso sem isso. Mas com a mão esquerda de seu amor, abraça-nos dizendo:
"Alma, seja consolada; pois é isso que vim fazer por você".
Mark Guy Pearse

28 de Junho
Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.
Mateus 5:48
Buscando o auxílio do Espírito Santo, almejemos a perfeição. Que cada dia veja
algum pecado crucificado, alguma batalha travada, algum bem concretizado, alguma
vitória conquistada; que cada queda seja seguida de um recomeço, e que cada passo
dado não dê lugar a um descanso, mas seja um novo ponto de partida, rumo a um
progresso ainda maior e mais alto.
Guthrie

29 de Junho
Dormi agora e descansai.
Marcos 14.41
Os discípulos jamais voltariam a ter aquela santa oportunidade de vigiar com
Cristo. Perdida ali, ficou perdida para sempre. E, agora que Jesus ainda está enfrentando
a luta de sua alma pela redenção do mundo, se você não conseguir ficar com Ele,
vigiando pelas almas como se tivesse de prestar conta delas, lembre-se de que a
oportunidade nunca voltará. "Vigiai, pois", diz nosso Senhor, "para que, vindo de
improviso, não vos ache dormindo."
A.J. Gordon

30 de Junho
Não durmamos como os demais.
1 Tessalonicenses 5:6
Há várias maneiras de promover a vigilância cristã. No meio do descanso, deixeme advertir com firmeza, os cristãos devem conversar a respeito dos caminhos do
Senhor. Cristão e Esperança conversam enquanto viajam rumo à Cidade Celestial: "Para
evitar a sonolência neste lugar, entremos num bom discurso".
Os cristãos que se isolam e andam sozinhos estão muito sujeitos a ficar
sonolentos. Tenha companheiros cristãos, e isso vai mantê-lo acordado, renovado e
encorajado a progredir mais depressa no caminho para o Céu.
Spurgeon

JULHO
1o de Julho
Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas.
Apocalipse 1.17
Um dos oficiais de Wellington, ao receber ordens para cumprir perigosa missão,
hesitou um momento, como que temeroso, e depois disse: "Deixe-me ter um aperto de
sua mão vencedora antes de ir, então serei capaz de cumprir minha missão".
Busque o aperto da mão de Cristo antes de cada trabalho, tarefa difícil, batalha,
boa ação. Curve a cabeça no orvalho refrescante de cada manhã, antes de seguir para as
tarefas e perigos do dia, e espere pela bênção de Cristo quando Ele colocar a mão sobre
você. São mãos de bênçãos. O toque delas lhe inspirará coragem e força e um viver belo
e nobre.
J. R. Miller
2 de Julho
Sendo visto por eles por espaço de quarenta dias, e falando do que respeita ao
reino de Deus.
Atos 1.3
Essa espera de quarenta dias é a maior prova do terno cuidado de Cristo em
relação a seu pequeno rebanho. Aquele que dera a vida por eles reluta em deixá-los.
Apesar de o terem traído e duvidado dEle, não haviam enfraquecido nem esgotado seu
amor. Ele permanece para cuidar deles outra vez, e mais outra, e ainda outra, como se
estivesse voltando atrás para abençoá-los. Isso está de pleno acordo com sua vida de
amor. Em todos os lugares, vai ao encontro deles sem nenhuma insinuação de censura,
sem fazer nenhuma referência ao amargo sofrimento, revelando-se aos discípulos com
uma brandura e bênção indescritivelmente belas.
Como partir, sem antes consolar o coração machucado de Madalena? Precisa
ficar até que o pobre Pedro se arrisque a aproximar-se para obter a certeza do perdão.
Precisa permanecer para reforçar a fé de Tome. Precisa demorar-se entre eles até fazêlos sentir que continua sendo o mesmo Jesus, amigo e irmão que sempre foi, cuidando
deles no trabalho, observando-os com terna compaixão, inclinando-se para acender um
fogo que sirva para aquecê-los e assar-lhes os peixes da refeição, e depois convidandoos a vir e comer.
Mark Guy Pearse

3 de Julho
Jesus... cansado do caminho,
assentou-se junto da fonte... Porque
seus discípulos tinham ido à cidade comprar
comida... E muitos dos samaritanos daquela
cidade creram nele, pela palavra da mulher, que
testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito.
João 4.6,8,39
Os pequenos momentos de trabalho à beira da estrada são muito doces. Os
pequenos momentos que sobram, depois de tudo feito, tornar-se-ão realmente maiores
do que as horas aparentemente mais grandiosas!... É bom saber que os servos do Rei
sempre estão trabalhando, mesmo quando podem ficar parados, esperando.
Francês Ridley Havergal

4 de Julho
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou... Não se turbe o vosso coração, nem se
atemorize.
João 14.27.
Horas negras chegam para todos; e se, ligando-nos à paz, não tivermos uma
corda firme que consiga passar intacta por suas sombras tenebrosas, estaremos num
estado de medo contínuo. Qualquer pedra lançada por um viandante pode acabar com a
limpidez cristalina do lago da Paz, formando ondas perturbadoras, a menos que
tenhamos aprendido a confiar na presença perpétua daquEle que pode formar e manter
uma grande tranqüilidade dentro da alma. Basta não permitir que algo chegue até você,
sem que seja imediatamente repassado para Ele - todos os temores insignificantes, todas
as dificuldades arrasadoras, toda a falta de capacidade para crer.
F. B. Meyer

5 de Julho
Habitava Isaque junto ao poço Laai-Roi.
Gênesis 25.11.
Isaque habitava ali e tinha como sua fonte de constante sustento o poço do Deus
vivo, que vê todas as coisas. O ambiente em que uma vida humana costuma ficar, o
lugar em que habita sua alma, é o verdadeiro teste de seu estado. Aprendamos a viver na
presença do Deus vivo. Oremos ao Espírito Santo para que neste dia, e em todos os
outros, possamos sentir: "Tu, Deus, tens olhado por mim". Que o Senhor Jeová seja
como um poço para nós - cheio de prazer e conforto, jorrando, sem falhar, para a vida
eterna. Os cantis das criaturas quebram-se e se esgotam, mas o poço do Criador nunca
falha. Feliz o homem que habita junto ao poço, tendo suprimento abundante e constante
à mão. Senhor glorioso, compele-nos a jamais deixar-te, a habitar junto ao poço do
Deus vivo!
Spurgeon

6 de Julho
Judas Iscariotes... tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava.
João 12.4, 6
De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10.8 Se examinássemos essa questão
com cuidado, será que não descobriríamos que muitos de nós são culpados, de uma
forma modificada mas ainda suficientemente alarmante, de trair os pobres? Será que
nós, alguns de nós, não lhes somos enviados com atos de bondade que nunca os
alcançam, e só não temos consciência do pecado porque estamos muito acostumados a
ver os bens como algo nosso, embora a Palavra de Deus revele claramente que esses
bens estão endereçados aos pobres e necessitados?
George Bowen

7 de Julho
Veja cada um como edifica sobre ele.
1 Coríntios 3.10
Nossa função não é construir depressa, mas construir sobre o fundamento

correto e com o espírito correto. A vida é mais que uma simples competição entre um
homem e outro; não é quem termina primeiro, mas quem trabalha melhor; não é quem
consegue chegar mais alto em menos tempo, mas quem está trabalhando com maior
paciência e amor, de acordo com os desígnios de Deus.
Joseph Parker

8 de Julho
A tua força será como os teus dias.
Deuteronômio 33-25
Nenhum dia sem trabalho, nenhum trabalho sem a força para executá-lo.
Selecionado

9 de Julho
Na verdade o Senhor está neste lugar; e eu não sabia.
Gênesis 28.16
"Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia". Minha alma, é isso que
também experimentas! Quantas vezes disseste em tua dor: "Verdadeiramente és um
Deus que te escondes!" Quantas vezes dormiste porque tinhas o coração pesado, e não
querias levantar-te de novo! E quando te levantavas, eis que a escuridão não passava de
sonho! A visão de ontem era uma ilusão. Deus havia estado contigo toda a noite, com
aquele brilho que dispensava o sol.
Ó minha alma, não é só pelo futuro que deves aspirar; deves aspirar por ver a
glória de teu passado. Precisas encontrar a glória daquele caminho pelo qual Deus vem
te conduzindo, precisas ser capaz de, mesmo sofrendo, dizer: "Esta é a porta dos céus".
George Matheson

10 de Julho
A minha comida é fazer a vontade
daquele que me enviou.
João 4.34
O verdadeiro segredo de uma vida insatisfeita está muitas vezes no fato de a
vontade não ter se rendido.
J. Hudson Taylor

11 de Julho
Pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude.
2 Pedro 1.5
Você descobrirá que é mais difícil desarraigar as falhas do que sufocá-las
adquirindo virtudes. Não pense nas suas falhas, muito menos nas dos outros; em cada
pessoa que se aproximar de você, procure o que seja bom e forte; honre esses pontos;
alegre-se por eles e, na medida do possível, tente imitá-los; então suas falhas cairão
como folhas mortas quando vier o tempo.
John Ruskin

12 de Julho
Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul:
assopra no meu jardim, para que
se derramem os seus aromas.
Cantares de Salomão 4.16
Às vezes Deus envia vendavais severos de provação sobre seus filhos para
desenvolver suas virtudes. Assim como as tochas queimam-se com mais brilho quando
balançadas violentamente para frente e para trás, assim como o zimbro desprende um
aroma mais doce quando lançado nas chamas, muitas vezes as qualidades mais ricas do
cristão aparecem sob o verto norte do sofrimento e da adversidade. Muitas vezes,
corações machucados emitem a fragrância que Deus gosta de aspirar. Quase todas as
experiências dos verdadeiros crentes contêm a recordação de provações que foram
enviadas com propósito de agitar a árvore aromática.
Theodore Cuyler

13 de Julho
Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul.
assopra no meu jardim, para que se
derramem os seus aromas.
Cantares de Salomão 4.16
Essa linda oração menciona dois ventos. Deus pode enviar um ou ambos, de
acordo com seu parecer. Pode enviar o vento norte da condenação, para nos levar ao
arrependimento, ou pode enviar o vento sul do amor, para nos derreter em gratidão e
gozo santo. Se sempre precisamos de seus ventos cortantes de provação para
desenvolver nossas virtudes, será que não precisamos também do calor das brisas
sulinas de sua misericórdia? Será que não precisamos de uma nova percepção da
presença de Cristo em nosso coração e das alegrias do Santo Espírito? Será que não
precisamos ser derretidos, sim, ser dominados pelo amor de Jesus?
Theodore Cuyler

14 de Julho
Eis aqui o homem.
João 19.5
"Eis aqui o homem" - era a zombaria de Pilatos. Isso é o que todas as eras vêm
fazendo desde então, e a visão tem se tornado cada vez mais gloriosa. À medida que
olham, a coroa de espinhos vai se transformando numa coroa de ouro reluzente, e a capa
rejeitada brilha como as vestes que usava no dia da transfiguração. Mártires têm sorrido
nas chamas, diante dessa visão. Pecadores têm-se voltado para uma nova vida.
Criancinhas têm visto a cena, sendo despertadas por suas vagas recordações, para o Lar
celestial. Por ela, sempre suspira a alma dos homens.
Robert E. Speer

15 de Julho
E, [João] vendo passar a Jesus, disse:
Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos
ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus.

João 1.36,37
Conhecer Cristo significa conhecer a presença de um verdadeiro Cristo pessoal
entre nós, e segui-lo.
Phillips Brooks

16 de Julho
Não comereis dele.
Gênesis 3-3
O pecado do Paraíso era comer da árvore do conhecimento, antes de comer da
árvore da vida. A vida sempre precisa vir primeiro. Conhecer sem ser, ouvir sem fazer,
admirar sem possuir, é tudo luz sem vida.
Selecionado

17 de Julho
Tenha a paciência a sua obra perfeita,
para que sejais perfeitos e completos,
sem faltar em coisa alguma.
Tiago 1.4
Você está onde Deus deseja que você esteja? Caso contrário, saia, e depressa.
Mas caso esteja, não reclame das circunstâncias ordenadas por Deus com o propósito de
formar em você a verdadeira imagem e semelhança de seu filho.
Mark Guy Pearse

18 de Julho
Bem-aventurados vós os que
semeais sobre
todas as águas.
Isaías 32.20
Não se preocupe com o lugar em que está seu trabalho. Não se preocupe se é ou
não visível. Não se preocupe se seu nome está associado a ele. Talvez você nunca veja
os resultados de sua labuta. Você está trabalhando para a eternidade. Se não conseguir
ver os resultados aqui, num dia quente de trabalho, as frescas horas da noite logo
chegarão. Aí, você poderá descansar de suas lutas, e os resultados não tardarão. Portanto, faça o seu serviço e confie em Deus, pois Ele dará à semente que você plantar "um
corpo conforme lhe apraz".
Alexander Maclaren

19 de Julho
Sustenta-me, e serei salvo.
Salmos 119.117
Não estrague a harmonia dos sinos desta manhã, tocando apenas metade do
carrilhão. Não diga "sustenta-me", parando nisso ou acrescentando: "de qualquer forma,
vou tropeçar e cair!" Termine o carrilhão com a própria música de Deus - as palavras
brilhantes de fé que Ele coloca em seus lábios: "Sustenta-me, e serei salvo".
Frances Hidley Havergal

20 de Julho
Senhor, o meu criado jazem casa paralítico, e violentamente atormentado.
Mateus 8.6
Nesta era da Igreja, estamos na posição daquele servo doente em Cafarnaum.
Para os olhos da carne, estamos separados do Salvador. Não o vemos; não podemos
tocá-lo; não podemos nos insinuar para dentro da multidão a fim de tocar a orla de suas
vestes; não podemos ouvir seus passos amados, como antes, em nossas soleiras. Mas a
fé penetra no invisível. O mensageiro - a oração - encontra-o nas ruas da Nova Jerusalém; e as gêmeas enviadas pela sua Igreja, lá embaixo, a fé e a oração, Ele nunca as
devolve vazias.
Macduff

21 de Julho
Operai a vossa salvação com temor e tremor;
porque Deus é o que opera em vós tanto o querer
como o efetuar, segundo a sua boa vontade.
Filipenses 2.12, 13
Como essas palavras incitam o pensamento! Espera, minha alma, e maravilha-te
com o fato de que o Deus Eterno se rebaixa para trabalhar dentro de teus limites
estreitos. Não é mesmo uma maravilha que Ele, a quem o céu não pode conter e para
quem esse céu não é imaculado, trabalhe com um material tão pouco promissor, em
circunstâncias tão desfavoráveis?
Deveríamos tomar o máximo cuidado para torná-lo bem-vindo e para não
colocar nenhum obstáculo em seu caminho! Com que afinco deveríamos guardar até os
menores movimentos de sua operação bondosa, como o maquinista conserva a força de
seu motor, e como o ourives, com cuidado minucioso, cata todos os fragmentos da folha
de ouro! Com certeza, deveríamos sentir um temor de reverência santa e um tremor de
ansiedade quando externamos, na vida e nas ações diárias, tudo o que Deus o Pai está
"internando" em nós.
F. B. Meyer

22 de Julho
... pecadores; dos quais eu sou o principal...
Ora, ao Rei dos séculos, imortal,
invisível, ao único Deus seja honra e glória para
todo o sempre. Amém.
1 Timóteo 1.15. 11
Somente aqueles que alcançaram o mais profundo grau de penitência podem
alcançar o mais alto grau de louvor.
A. J. Gordon

23 de Julho
Bem-aventurado o homem...
que se guarda de profanar o sábado.
Isaías 56.2
Os judeus guardavam o sábado. Quanto a nós, cristãos, observamos o domingo.
Foi no primeiro dia da semana que o Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos. Nesse

dia, portanto, aproveitemos para testemunhar de sua graça e misericórdia. Se o Pai
trabalha até agora, por que iríamos nós cruzar os braços?

24 de Julho
Expurga-me tu dos [erros] que me são ocultos.
Salmos 19.12
O mundo carece de homens livres dos erros secretos. O mundo consegue vestir
uma bondade exterior e progredir muito em integridade e moralidade, mas espera que o
cristão vá além, livrando-se de falhas ocultas. Um pequeno defeito estraga o tilintar da
moeda... O mundo espera, certamente, que o cristão seja mais gentil, paciente e
generoso do que a pessoa que não alega ser discípulo do Senhor Jesus. Por amor àqueles
que obtêm de nossa vida sua idéia do que seja religião, precisamos orar ansiosamente:
"Expurga-me tu dos [erros] que me são ocultos".
Mark Guy Pearse

25 de Julho
Faze o que for bom aos teus olhos.
2 Reis 10.5
Mantenha à sua volta o mínimo possível de boas intenções. Elas são como
fantasmas assombrando uma casa. O modo de exorcizá-las é encontrar corpos para elas.
Quando se encarnam em atos concretos, elas deixam de ser perigosas.
William Arnot

26 de Julho
Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
2 Pedro 3.18
A graça tem seu amanhecer assim como o dia; a graça tem sua folha verde e,
mais tarde, seu grão maduro na espiga; a graça tem seus bebês e seus homens em Cristo.
Com a obra de Deus ali, assim como em toda as suas obras, "em todos os lugares do seu
domínio", o progresso é tanto o prelúdio da perfeição como o caminho para ela. Assim,
somos exortados a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo, a prosseguir para a perfeição, dizendo como Paulo: "Não julgo que o haja
alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e
avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus".
Guthrie

21 de Julho
O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou.
Romanos 7.11
Cristão, cuida-te para não fazeres pouco do pecado. Toma cuidado para não
caíres aos poucos. O pecado, um detalhe? Não é um veneno? Quem conhece seus
efeitos mortais? O pecado, um detalhe? As raposinhas não estragam as uvas? Não é
verdade que o pequeno coral forma uma rocha que destrói uma armada? Pequenos
golpes não abatem grandes carvalhos? Pequenos pingos d'água não desgastam pedras?
O pecado, um detalhe? Foi o que feriu a cabeça do Redentor com espinhos e lhe

dilacerou o coração! Foi o que o fez sofrer angústia, amargura e pesar. Se pudesses
medir o menor dos pecados com a régua da eternidade, fugirias dele como de uma
serpente, e abominarias a mais leve aparência do mal. Considera cada pecado como se
fosse o que crucificou o Salvador, e verás que ele é "excessivamente pecaminoso".
Spurgeon

28 de Julho
Vosso Pai celestial bem sabe.
Mateus 6.32
O patrão julga pelo resultado, mas nosso Pai julga pelo esforço. Fracasso nem
sempre significa falha. Ele sabe quanto custam as coisas e as pesa, enquanto outros
apenas medem. Vosso Pai! Pensai no grande estoque ajuntado por seu amor, por meio
das pobres iniciativas dos pequeninos, por mais desajeitados e insignificantes que
pareçam aos outros. Tudo isso está nesse relacionamento abençoado, e infinitamente
mais. Não temais em vos apropriardes de tudo isso.
Mark Guy Pearse

29 de Julho
Estais mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Colossenses 3.3
Não é o talento, nem o poder, nem os dons que fazem a obra de Deus, mas
aquilo que se coloca dentro da força do mais humilde: é a vida simples, séria, escondida
com Cristo em Deus.
F. W. Robertson

30 de Julho
A mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho.
Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo?
ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse
aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser.
João 2.3-5
Ao pedir por bênçãos temporais, a verdadeira sabedoria está em colocar a
questão nas mãos do Senhor e ali deixá-la. Ele conhece nossas dores; assim, se perceber
que é bom para nós que a água se transforme em vinho, assim faz. Não nos cabe
ordenar. Ele vê o que é melhor para nós. Quando pedimos prosperidade, talvez o que
devamos receber seja provação. Quando queremos ser libertados de um "espinho na
carne", Ele sabe que precisamos é de uma compreensão do fato de que sua graça nos é
suficiente. Desse modo, somos colocados em sua escola e precisamos aprender as lições
que nos ensina.
W.Hay Aitken

31 de Julho
Aquele pois que cuida estar em pé, olhe que não caia.
1 Coríntios 10.12
Anjos caíram no céu; Adão, no paraíso; Pedro, na presença de Cristo.
Theophilus Polwheile

AGOSTO
1º de Agosto
Perseverai em oração.
Colossenses 4.2
O maior e melhor talento que Deus dá a qualquer pessoa neste mundo é o talento
para a oração. E os melhores juros que qualquer pessoa devolverá a Deus, quando Ele
vier ajustar as contas no fim deste mundo, é uma vida de oração. E os servos que
aplicam melhor o dinheiro de seu Senhor são os que acordam cedo e deitam-se tarde
enquanto estão neste mundo, sempre procurando e sempre seguindo métodos de oração
cada vez melhores, e sempre formando hábitos de oração mais secretos, mais
determinados e mais frutíferos em termos espirituais, até que orem literalmente sem cessar, até que se envolvam continuamente em novas aventuras, novas conquistas, novas
riquezas na oração.
Alexander Whyte

2 de Agosto
Entrando num dos barcos... assentando-se, ensinava.
Lucas 5:8
Quando Jesus assenta-se no barco, tudo fica no seu devido lugar. A carga fica no
porão, não no coração. Cuidados e lucros, temores e perdas, fracasso de ontem e sucesso
de hoje não se intrometem entre nós e sua presença. O coração apega-se a Ele. "A
bondade e a misericórdia me seguirão", cantou o salmista. Ai de nós, quando a bondade
e a misericórdia andam à nossa frente, e nossas bênçãos nos tiram Jesus de vista! Essa é
a ordem abençoada: o Senhor, sempre na frente, eu a segui-lo, sua bondade e
misericórdia a me seguirem.
Mark Guy Pearse

3 de Agosto
Agora sois luz no Senhor: andai como filhos da luz.
Efésios 5.8
Não percebemos a importância da parte inconsciente do ministério de nossa
vida. Ela avança continuamente. Em cada cumprimento trocado na rua, em cada
conversa, em cada carta que escrevemos, em cada contato com outras vidas, há uma
influência sutil que parte de nós e muitas vezes vai além, deixando uma impressão mais
profunda do que a causada por aquilo que estamos fazendo no momento. O que produz
resultados e impressões espirituais não é tanto o que fazemos neste mundo, mas o que
somos.
J. R. Miller

4 de Agosto
Criados em Cristo Jesus para as boas obras.
Efésios 2.10
Pecamos a Ele que trabalhe em nós, de modo que desejemos aquelas boas obras;
de modo que nossa vontade, sem ser prejudicada em sua livre ação, possa ser permeada
e moldada por sua vontade, exatamente como a luz inunda a atmosfera sem desalojá-la.
Também esperemos que Ele nos impregne com força suficiente de modo que sejamos

capazes de fazer sua vontade com todo o prazer. Assim, dia após dia, nossa vida será
uma manifestação daquelas vontades santas e dos atos de amor que atestarão a
habitação e o trabalho de Deus em nosso coração. E os homens verão nossas boas obras
e glorificarão a nosso Pai, que está nos Céus.
F. B. Meyer

5 de Agosto
Vai nesta tua força ... não te enviei eu?
Juizes 6.14
Deus nunca deixa seus filhos falharem quando andam no caminho da
obediência.
Theodore Cuyler

6 de Agosto
Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra.
Colossenses 5.2
Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças.
Eclesiastes 9.10
Se devemos viver separados do mundo, como vamos executar corretamente as
tarefas seculares, comuns da vida, uma vez que os homens só fazem direito aquilo que
fazem com vontade? Se nosso coração está repleto de coisas celestiais, como
obedeceremos a este outro mandamento igualmente divino: "Tudo quanto te vier à mão
para fazer, faze-o conforme as tuas forças"?
Eles se harmonizam perfeitamente. O homem que se coloca entre o mundo
celestial e o terreno está ligado a ambos; ele não se parece com a flor, que brota do pó e
para lá retorna; nem com a estrela, que brilhando muito longe da esfera terrena, pertence
totalmente aos céus. Em vez disso, nosso coração pode ser ligado ao arco-íris que,
alçando-se ao céu mas repousando na terra, relaciona-se tanto com o solo dos vales
quanto com as nuvens do céu.
Guthrie

7 de Agosto
Deixemos todo embaraço, e o
pecado que tão de perto nos rodeia,
e corramos com paciência a carreira
que nos está proposta-, olhando para Jesus.
Hebreus 12.1. 2
Pense, aí sentado, em qualquer coisa de errado que você esteja fazendo, em
qualquer hábito de sua vida, em sua complacência consigo mesmo ou naquele grande
hábito impregnado em sua vida, que lhe faz ser uma criatura do presente e não da
eternidade, uma criatura do mundo material e não dos céus gloriosos. Procure em você
qualquer hábito que pertença à sua própria vida e coloque-o frente a frente com Jesus
Cristo.
Phillips Brooks

8 de Agosto
Tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus.
Atos 4.13
Se penso no mundo, ganho a marca do mundo; se penso em minhas provações e
sofrimentos, ganho a marca de minhas provações e sofrimentos; se penso em meus
fracassos, ganho a marca de meus fracassos; se penso em Cristo, ganho a marca de
Cristo.
Selecionado

9 de Agosto
Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou.
João 13:13
Que maravilhoso professor temos! Às vezes o procuramos em casa, mas não
está. Continuamos a procura e o encontramos talvez no deserto ou num monte, orando;
ou conduzindo algum pobre cego pela mão ou comendo com publicanos e pecadores; ou
dormindo na tempestade ou conversando com uma samaritana; ou rodeado de homens
irados; ou carregando uma cruz. Não são apenas as suas palavras que instruem. Seu lugar, sua ocupação, suas companhias, seu ambiente, sua roupa, seu silêncio, sua
submissão - todos estão repletos de ensinos. E aqueles que aprendem dEle tornam-se
parecidos com Ele.
George Bowen

10 de Agosto
O Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo.
1 João 4.14
É lindo pensar que Jesus Cristo não veio sem a permissão, a autoridade, o apoio
e a assistência de seu Pai. Ele foi enviado pelo Pai para que fosse o Salvador dos
homens... Você já considerou alguma vez a profundidade do amor no coração de Jeová,
quando Deus, o Pai, equipou seu Filho para a grande obra de misericórdia? Se não, seja
essa a meditação deste dia. O Pai o enviou! Considere essa idéia. Pense em como Jesus
cumpriu a vontade do Pai. Nas feridas do Salvador à morte, veja o amor do grande EU
SOU. Também associe cada pensamento de Jesus ao Deus eterno, eternamente bendito.
Spurgeon

11 de Agosto
Os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças.
Isaías 40.31
Senhor, quanta renovação em nós uma curta hora passada em Tua presença
realiza!
Quantos pesados fardos tira de nosso peito!
Quantas terras ressequidas renovam-se como num aguaceiro!
Ajoelhamo-nos - e tudo em redor parece diminuir.
Levantamo-nos - e tudo, distante e perto, Enfileira-se radiante, nítido e bravo.
Ajoelhamo-nos - tão fracos; levantamo-nos – tão cheios de poder.
Por que, então, cometemos contra nós esse erro

Ou outros - de modo que nem sempre somos fortes;
Às vezes somos dominados por preocupações; de modo que às vezes somos
fracos ou impiedosos,
Ansiosos ou agitados, quando conosco está a oração, E a alegria, e a força, e a
coragem estão em ti?
Arcebispo Trench

12 de Agosto
Porém a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa.
Deuteronômio 18.14
Que pedra de apoio! Damos graças, muitas vezes com voz chorosa, hesitante,
por nossas graças espirituais positivas; mas há um campo quase infinito para as graças
negativas! Nem conseguimos imaginar tudo o que Deus não nos permite ser, fazer.
Frances Ridley Havergal

13 de Agosto
Jesus, saindo, viu uma grande
multidão, e possuído de intima compaixão
para com ela, curou os seus enfermos...
E, despedida a multidão, subiu ao monte para
orar aparte. E, chegada já a tarde, estava ali só.
Mateus 14.14, 23
Será que combinamos, como Ele, os dois grandes elementos do caráter humano?
Será que nossos deveres públicos - os cuidados e os negócios, e as preocupações do
mundo - são bem temperados e abençoados por um caminhar secreto com Deus? Se o
mundo nos fosse seguir, deixando suas avenidas congestionadas, seguiria-nos até nossos
altares familiares e meditações escondidas?
Ação e meditação constituem os dois grandes componentes da vida cristã, e a
perfeição do caráter religioso está em encontrar os dois em uníssono e harmonia.
Macduff

14 de Agosto
Deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas.
1 Pedro 2:21
Há muito deixei de orar: "Senhor Jesus, tenha compaixão deste mundo perdido!"
Lembro-me do dia e da hora em que me pareceu ouvir o Senhor reprovando-me por
fazer tal oração. Era como se dissesse: "Eu estou tendo compaixão desse mundo
perdido, e agora cabe a você ter compaixão".
A. J. Gordon

15 de Agosto
Não terás outros deuses diante de mim.
Êxodo 20.3
Se você perceber que está começando a amar qualquer prazer mais que suas
orações, qualquer livro mais que sua Bíblia, qualquer casa mais que a de Deus, qualquer
mesa mais que a do Senhor.qualquer pessoa mais que a alma desta, alguma concessão

terrena mais que a esperança do Céu -cuidado!
Guthrie

16 de Agosto
Sede meus imitadores, como também sou eu de Cristo.
1 Coríntios 11.1
Quando as tropas estavam vacilantes, durante a Guerra do México, um general
levantou-se em seu estribo e arremessou-se contra a linha inimiga gritando: "Homens,
sigam-me!" Estes, vendo sua coragem e disposição, arremessaram-se atrás dele, obtendo
vitória.
O que os homens desejam para animá-los a lutar por Deus é um exemplo que os
lidere. Todas as suas ordens para fazer os outros avançarem acabam em nada enquanto
você permanece atrás. Para conduzi-los corretamente, você precisa começar a lutar pelo
céu, olhando para trás apenas para dar o brado de estímulo: "Sigam-me!"
T. De Witt Talmage

17 de Agosto
Servindo ao Senhor com toda a humildade.
Atos 20.19
Há uma lenda sobre um artista que andou por longo tempo à procura de um
pedaço de sândalo onde desejava esculpir Maria. Estava para desistir, sem esperança,
sem cumprir a visão de sua vida, quando num sonho foi induzido a esculpir numa tora
de carvalho que estava destinada ao fogo. Ele obedeceu, produzindo uma obra-prima a
partir de uma lenha comum.
Muitos de nós perdem grandes oportunidades na vida, esperando encontrar o
sândalo para suas esculturas. Enquanto isso, elas continuam escondidas nas toras
comuns que acabamos queimando.
Orison Swett Marden

18 de Agosto
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
2 Coríntios 12.9
Deus não responde as orações de seu povo removendo as pressões, mas
aumentando-lhes a capacidade de suportá-las. Em geral, a pressão é a cerca entre o
caminho estreito da vida e o caminho largo da ruína; e se nosso Pai celeste fosse
removê-la, talvez sacrificasse o Céu. Ah, se Deus tivesse removido aquela cerca espinhosa, respondendo a orações muitas vezes sérias, quantos de nós não teriam
naufragado! Quantas canções de muitos santos hoje na glória teriam sido caladas!
Quantas harpas ficariam sem cordas! Quantos quartos da casa do Senhor ficariam
desabitados! Se Deus respondesse a todas as orações que elevamos ao Céu, não
precisaríamos de outro açoite. A bênção é que temos alguém que, de tanto amor, nos
guarda daquilo que pedimos com tamanha ousadia.
F. Whitfield

19 de Agosto
Estai em mim, e eu em vós, como
a vara de si mesma não pode dar fruto,
se não estiver na videira, assim também vós, se
não estiverdes em mim.
João 15.4
A cada momento, a cada hora, a natureza interna do homem deve ser
continuamente sustentada pela vida divina. É apenas quando recebo sua plenitude
continuamente em meu vazio, que estou de fato vivendo - na verdadeira, plena,
profunda acepção da palavra - a vida eterna, que agora é meu privilégio e mais tarde
será minha glória.
W. Hay Aitken

20 de Agosto
Pela fé Noé... para salvação da sua família, preparou a arca.
Hebreus 11.7
Que esfera humilde, modesta, para o exercício da fé! Poder-se-ia dizer que o
propósito era um tanto desproporcional ao trabalho. A arca era um grande empreendimento, mas para quê? Para salvar sua própria família. Será que uma esfera tão
restrita é digna de ser objeto de fé? Um cenário tão comum como o da vida de uma
família é apropriado para ser um templo a serviço de Deus?... Minha alma, quando
terminares tuas preces e encerrares tuas meditações, não digas que deixaste a casa de
Deus. Para ti, todos os lugares devem ser a casa de Deus, e tua casa deve fazer pane
dela. Deves sentir que todas as tarefas desse lugar são consagradas, que não é outra
coisa senão a casa de Deus e uma das portas do Céu. Deves sentir que cada uma de suas
tarefas é um ato de grande comunhão. Portanto, empenha-te para fazer de tua casa a
casa do Senhor. Empenha-te para consagrar cada palavra, olhar e ato na vida social do
lar. Empenha-te para construir tua arca de refúgio para as necessidades do cotidiano; de
fato, teu trabalho de amor deve ser considerado um ato de fé.
George Matheson

21 de Agosto
Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as
boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Efésios 2.10
Ninguém nasce no mundo sem que nasça com ele seu trabalho. Sempre há
trabalho e ferramentas com as quais trabalhar, para aqueles que o desejam.
J. R. Lowell

22 de Agosto
Começou a lavar os pés aos discípulos.
João 13.5
Esquecemos que Jesus Cristo é hoje, assentado no trono, exatamente como era
ontem, quando percorreu os caminhos de nosso mundo. E quanto perdemos com esse
esquecimento! O que era, isso Ele é. O que disse, isso Ele diz. Os evangelhos são meras
amostras da vida que Ele continua vivendo; são folhas arrancadas do diário de sua
existência imutável. Hoje, Ele está incumbindo-se de lavar os pés de seus discípulos,

empoeirados por causa das viagens pelos desertos. Sim, aquele incidente fascinante está
sendo cumprido em ti, meu amigo, basta que não recuses os humildes serviços de amor
daquEle a quem chamamos Mestre e Senhor, e que ainda se cinge para nos servir. E
precisamos dessa purificação incessante para nos mantermos corretos. Não é suficiente
nos relembrarmos de certa hora no passado em que pela primeira vez nos ajoelhamos
aos pés do Filho de Deus, pedindo perdão e ouvindo-o dizer: "Os seus muitos pecados
lhe são perdoados". Precisamos ser purificados todos os dias, a todo instante - dos pecados que cometemos todos os dias, a todo instante.
F. B. Meyer

23 de Agosto
Eu, o Senhor, não mudo.
Malaquias 3.6
Nossa esperança não está pendurada num cordão simples do tipo "é o que
imagino" ou "é provável"; mas o cabo, a corda resistente que segura nossa âncora, é o
juramento e a promessa daquEle que é a Verdade eterna. Nossa salvação é atada com a
própria mão de Deus e com a própria força de Jesus, na estaca resistente da natureza
imutável de Deus.
William Rutherford

24 de Agosto
Farei descer a chuva a seu tempo-.
chuvas de bênção serão.
Ezequiel 34.26
Qual é a tua estação nesta manhã? É a estação da seca? Então, é a estação das
chuvas. É a estação de aflições e nuvens escuras? Então, é a estação das chuvas. "A tua
força será como os teus dias". "Farei descer... chuvas de bênçãos". A palavra está no
plural. Deus enviará todos os tipos de bênçãos. As bênçãos de Deus seguem todas
juntas, como elos de uma corrente de ouro. Se Ele dá bênçãos secretas, também dará
bênçãos confortadoras. O Senhor enviará "chuvas de bênçãos". Volta-te para cima, ó
planta ressecada, e abre tuas folhas e flores para a irrigação celestial.
Spurgeon

25 de Agosto
Mas, sobre tua palavra...
Lucas 5.5
Oh, que fórmula abençoada para nós! Essa minha vereda é escura, misteriosa,
desconcertante; mas, sobre tua palavra, prosseguirei. Essa minha provação é cortante,
dolorosa para a carne e para o sangue. É penoso murmurar através de um coração
rasgado, "Seja feita a tua vontade". Mas, sobre tua palavra, direi: "Pai, assim seja!" É
difícil crucificar este meu hábito persistente, ou enfermidade, ou pecado. Faz parte de
mim - uma segunda natureza; livrar-me disso seria como amputar a mão direita ou vazar
o olho direito; mas, sobre tua palavra, colocarei de lado todo o peso; vou abolir
completamente esse ídolo. É duro ignorar esta justiça própria; pensando em todas essas
virtudes, gentilezas e dons naturais, é difícil acreditar que não devo ousar, de forma
alguma, misturá-las à questão da minha salvação, que devo receber tudo, do começo ao
fim, como um presente de Deus, por meio de Jesus Cristo meu Senhor. Mas, sobre tua

palavra, terei também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de
Jesus Cristo.
Macduff

26 de Agosto
Se sofrermos, também com ele reinaremos.
2 Timóteo 2.12
O fotógrafo precisa de um negativo para lhe prover um retrato. Assim, a cruz
terrena é o negativo do qual se faz a coroa celeste; o sofrimento e a dor do presente
determinam a glória, a honra e a imortalidade da vida por vir.
A. J. Gordon

27 de Agosto
A palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre.
1 Pedro 1.23
A Palavra permanece. O judeu a odiou - mas ela sobreviveu, enquanto o véu era
rasgado no santuário que a Shequiná havia deixado, e enquanto a própria Jerusalém era
destruída. O grego a desprezou - mas ela viu sua filosofia estéril e sua Acrópole em
ruínas. O romano a lançou às chamas - mas ela levantou-se das cinzas e arrebatou a
águia que caía. O argumentador jogou-a na fornalha que sua própria negligência havia
aquecido "sete vezes mais do que se costumava aquecer" - mas ela saiu sem cheiro de
fogo. O formalista soltou serpentes em sua volta, a fim de envenená-la - mas ela as
sacudiu, sem sofrer dano algum. O infiel jogou-a do convés numa tempestade de
sofismas e sarcasmo - mas ela caminhou bravamente por sobre a crista das águas
orgulhosas. E continua viva, sendo ainda ouvida no auge da tempestade. Ela vem
falando o tempo todo - está falando agora!
Punshon

28 de Agosto
A paz de Deus... domine em vossos corações.
Colossenses 3.15
Alguns anos atrás, uma de nossas esquadras foi terrivelmente atingida por um
vendaval violento, mas descobriu-se que alguns navios não haviam sido danificados.
Eles estavam no que os marinheiros chamam de "olho da tempestade". Enquanto tudo
em volta era destruído, eles estavam seguros. Isso é o que acontece com a pessoa que
tem a paz de Deus no coração.
Pilkngton

29 de Agosto
A Cristo, o Senhor, servis.
Colossenses 3-24
Sendo cristãos, nosso negócio é servir ao Senhor em todos os negócios da vida.
Mark Guy Pearse

30 de Agosto
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
1 João 2.15
Se você for para a margem de um regato e observar as moscas que vêm se
banhar, vai perceber que, embora mergulhe o corpo na água, mantêm as asas fora dela;
e, depois de nadar um pouquinho, saem voando com suas asas secas, pelo céu
ensolarado. Essa é a lição para nós. Estamos aqui, imersos nos cuidados e nos negócios
do mundo; mas precisamos manter as asas de nossa alma, nossa fé e nosso amor, fora do
mundo para que, tendo-as desimpedidas, estejamos prontos para alçar vôo para o Céu.
J. Inglis

31 de Agosto
Bem quisera eu que estivésseis sem cuidado.
1 Coríntios 7.32
Não fique temeroso, espreitando as mudanças e os acasos desta vida. Antes, olhe
para elas com toda a esperança de que, quando surgirem, Deus, a quem você pertence,
vai livrá-lo delas. Ele o manteve até aqui; segure firme a sua mão querida, e Ele o
conduzirá seguro em meio a todas as coisas; e quando você não conseguir suportar, Ele
o carregará nos braços. Não se preocupe com o que pode acontecer amanhã. O mesmo
Pai eterno que cuida de você hoje, cuidará de você amanhã e todos os dias. Ele livrá-loá do sofrimento ou lhe dará forças para suportá-lo. Portanto, fique tranqüilo, deixando
de lado todo pensamento e toda imaginação ansiosa.
Francisco de Sales.

SETEMBRO
1º de Setembro
Assim diz o Senhor Jeová: Ainda por isso me pedirá a casa de Israel, que lho
faça.
Ezequiel 36.37
A oração é o precursor da misericórdia. Voltando-se para a história sacra, você
descobrirá que raras vezes uma grande misericórdia veio a este mundo sem ser
precedida de súplica. A oração sempre é o prefácio da bênção. Ela vem antes da bênção,
como se fosse sua sombra. Quando os raios de sol das misericórdias divinas levantam-se
sobre nossas necessidades, eles lançam sombras longas sobre a planície. Ou, para usar
outra ilustração, quando Deus empilha um monte de misericórdias, Ele mesmo brilha
por trás delas, lançando em nossos espíritos a sombra da oração, de modo que descansemos seguros de que nossos pedidos são as sombras da misericórdia, se tivermos
orado o suficiente. Portanto, a oração está ligada à bênção a fim de mostrar-nos o seu
valor.
Spurgeon

2 de Setembro
Não nos cansemos de fazer bem, porque a seu
tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido.
Gálatas 6.9
As horas desta vida presente são embriões das eras da vida por vir.
A. J. Gordon

3 de Setembro
Irá a minha presença contigo.
Êxodo 33-14
Nunca deveríamos fechar nossa sala de oração pela manhã, sem concentrar
nossa mente de forma profunda e intensa no fato de Deus estar realmente presente ali
conosco, cercando-nos e preenchendo a sala do mesmo modo como preenche o Céu. De
início, talvez isso não traga nenhum resultado visível, mas à medida que nos
esforçarmos para perceber a presença de Deus, ela se tornará cada vez mais real para
nós. E à medida que o hábito crescer em nós, quando estivermos sozinhos numa sala, ou
quando pisarmos a grama de algum templo natural em um bosque, ou quando
percorrermos uma rua de pedras - no silêncio da noite ou no meio das multidões do dia ouviremos muitas vezes este sussurro: "Estás perto; estás aqui, ó Senhor". F. B. Meyer

4 de Setembro
Ao Senhor, nosso Deus, pertence a
misericórdia e o perdão.
Daniel 9.9
Assim como um cadeado fecha-se sozinho, mas não pode ser destrancado sem a
chave, podemos correr para o pecado sozinhos, mas não podemos retornar se não
houver a chave da graça de Deus.
Cawdray

5 de Setembro
É já hora de despertarmos do sono.
Romanos 13.11
Ouvi de um pintor que gostava de trabalhar sob a luz da manhã. Ele dizia que
era possível perceber melhor as cores logo de manhã, por isso costumava ficar em seu
estúdio, esperando o nascer do sol. Assim, a luz ia aumentando a cada momento, e ele
achava que conseguia produzir coisas que não produziria se esperasse até mais tarde.
Será que não existe algum trabalho nos esperando - um trabalho que ninguém
mais pode fazer - um trabalho que, além disso, o Senhor já prometeu ajudar-nos a
realizar? Será que, vindo Ele, descobrirá que continuamos dormindo? Ou será que o
Filho da Justiça, quando aparecer, nos encontrará à espera, assim como o pintor
esperava, aguardando ansioso pelo primeiro sinal do dia? Com certeza, aqueles que
aguardam o Senhor dessa maneira renovarão as suas forças e, como a águia, subirão
para recepcionar o Sol.
Thomas Champness

6 de Setembro
A igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue.
Atos 20.28
É certo que Ele pode fazer o que deseja com os seus. O preço que Ele pagou
para torná-los seus é garantia suficiente de que nunca há de desconsiderar coisa alguma
que esteja relacionada com o bem-estar deles. Somos preciosos para Ele em virtude do
sangue que derramou por nós e, para Ele, deixar de ser solícito no que nos faça felizes
seria tratar seu próprio sangue exatamente como fazem os pecadores deste mundo. A
convicção do amor de Cristo precisa ser gravada no fundo de nosso coração, de modo
que alguma aparência de indiferença de sua parte não nos cause a mínima preocupação.
Essa é a vitória que vence o mundo.
George Bowen

7 de Setembro
O Deus de esperança vos encha de todo o gozo e
paz em crença, para que abundeis em esperança
pela virtude do Espírito Santo.
Romanos 15.13
Tanto nas coisas espirituais como nas materiais, a esperança é uma grande força
e, portanto, o povo de Deus deve cultivar com cuidado esta graça: uma esperança bem
fundada de que, havendo-nos tornado novas criaturas em Jesus Cristo, a Ele
pertencemos; pelo fato de nossos nomes, embora sem nenhuma fama, estarem inscritos
no Livro da Vida, temos a graça por possessão e o Céu no futuro; depois de uns poucos
rápidos anos, puros como os anjos que cantam diante do trono, seremos levados,
contentes, ao palácio do Rei, para sermos como Cristo e estarmos com Ele, vendo-o,
olhos nos olhos, face a face - tais esperanças são fontes poderosas de atividades.
Guthrie

8 de Setembro
Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não desatendeste as súplicas dos seus
lábios.
Salmos 21.4
Quando os pobres nos fazem pedidos, respondemos em geral como o eco: a
resposta corta metade da petição. Raramente encontramos entre as pessoas a cortesia de
Jael - quem dê leite aos que pedem água - a não ser que, como no caso dela, haja algum
benefício, de modo que o bem seja para provocar um dano. Não há muitos Naamãs,
pessoas que, solicitadas a dar um talento, obriguem-nos a ficar com dois; mas a resposta
de Deus para nossas orações é como uma lente de aumento que deixa a resposta muito
maior do que o pedido expresso na oração.
Bispo Reynolds

9 de Setembro
Jesus principiou assim os seus sinais.
João 2.11
Foi das coisas comuns que surgiram as preciosas; e é das coisas comuns do
cotidiano - apresentadas a Jesus e colocadas a seus pés num ato de obediência - que Ele
tira suas dádivas gloriosas, de modo que toda nossa vida passe a ser um grande
sacramento.
W. Hay Aitken

10 de Setembro
De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo.
Salmos 78.14
Meu dia é minha prosperidade; é a hora em que o sol da fortuna brilha sobre
mim e, portanto, é a hora em que preciso de sombra. Ó meu Deus, se a luz do sol não
me fosse controlada, eu te esqueceria.
Mas tenho noites para enfrentar, não somente dias. A noite é minha adversidade;
é o tempo em que o sol da fortuna some por trás das montanhas e eu fico sozinho; e
então é a hora, ó meu Pai, em que preciso da luz de teu fogo! A luz do fogo para minha
noite é a visão do Calvário - a visão do teu amor na cruz. Preciso da luz de teu fogo "a
noite toda".
George Matheson

11 de Setembro
Agora somos filhos de Deus. e ainda não é manifestado o que havemos de ser.
Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim
como é o veremos.
1 João 32
"Agora somos filhos de Deus". É o ancoradouro de um lado do golfo. "Ainda
não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos
semelhantes a ele". Esse é o ancoradouro do outro lado. Como ligá-los? Só há uma
forma de a presente filiação desabrochar e frutificar, até chegar à futura perfeição: se,
com a ajuda de Deus, lançarmos sobre o golfo, todos os dias, a ponte do crescimento em
direção à semelhança de Cristo e da pureza dela procedente.
Alexander Maclaren

12 de Setembro
Eis que vamos para Jerusalém.
Mateus 20.18
Nunca havia ocorrido uma subida a Jerusalém como a que Jesus estava
propondo a seus discípulos. Ele sobe voluntariamente. O ato não foi reforçado por
nenhuma compulsão externa. Nessa época, Jerusalém poderia ser evitada. Mas foi
procurada deliberadamente. Era uma subida ao triunfo alcançado por meio da derrota,
uma coroação conquistada pela ignomínia e humilhação.
Ó crente, hoje, em sua caminhada pelo mundo, seja fortalecido, confortado,
inspirado pela visão do Capitão da sua salvação, que sobe dessa forma a Jerusalém! E
lembre-se, em todas os trechos da vida que parecem conduzir para baixo, quando o
sofrimento e a morte colocam-se na sua frente, que todas essas descidas, percorridas ou
suportadas no Espírito de Jesus são na verdade degraus ascendentes que o conduzem ao
monte de Deus e à glória da ressurreição.
J. B. Stratton

13 de Setembro
Estes foram oleiros, e habitavam
nas hortas e nos cerrados;
estes ficaram ali com o rei na sua obra.
1 Crônicas 4.23
Podemos morar em qualquer parte, em toda parte, "com o rei na sua obra". Para
isso podemos estar numa posição desalentadora ou desfavorável; pode ser numa vidinha
rural, com bem pouco para ser visto nas "idas e vindas" do Rei ao nosso redor; pode ser
entre barreiras de todos os tipos, obstáculos por todos os lados; pode ser com nossas
mãos cheias de toda sorte de cerâmica por causa de nossa tarefa diária. Não importa! O
Rei que nos colocou "ali" virá e habitará conosco naquele lugar; as barreiras não são
problemas, ou então Ele logo dará um jeito nelas; e isso não significa que os aparentes
obstáculos do nosso caminho não sirvam para sua própria proteção; e, quanto à
cerâmica, é exatamente o que Ele considera adequado para colocar em suas mãos,
sendo, portanto, "o trabalho dEle" no presente momento.
Frances Ridley Havergal

14 de Setembro
Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os
meus olhos.
Salmos 52.8
Quando Deus dá a direção, nossa vida é útil e cheia de promessas, seja lá o que
estiver fazendo; e a disciplina faz seu trabalho perfeito.
H. E. Cobb

15 de Setembro
O Filho do homem não veio para
ser servido, mas para servir, e
para dar a sua vida em resgate por muitos.
Mateus 20.28
Precisamos nos entregar a Cristo de tal forma que esse grande propósito de sua

vinda exija e encampe toda a vida. Devemos viver, como Deus, para abençoar os outros.
Essa é sua vontade, sua vontade para nós. Isso é o que seu poder espera fazer por nós. E
isso também é o clamor de seu grande amor por nós.
Não faça um pequeno gesto de assentimento em relação a essa verdade,
passando depois, negligente, para o outro lado. Não pense ou ore sobre o assunto, sem
ter a mínima esperança de que a oração será respondida. Não se envolva em grandes
resoluções no sentido de ser bom e útil. Ajoelhe-se na presença do Crucificado.
Descubra, na cruz de Cristo, seu grande propósito e terno amor pelos homens. Deixe
que o coração sinta toda a grandeza do apelo que nos chega daquelas mãos e daqueles
pés rasgados, do rosto ensangüentado, de toda a vergonha e angústia de nosso querido
Senhor. E, conduzidos e constrangidos por tudo isso, entregue-se a Ele para seu grande
propósito. Tome-o como a grande força para o trabalho de sua vida.
Mark Guy Pearse

16 de Setembro
Jesus... andou fazendo o bem.
Atos 10.38
A mais bela de todas as belas artes é a arte de fazer o bem; mas é a menos
cultivada.
T. DeWitt Talmage

17 de Setembro
Então... disse o anjo do Senhor [a Hagar]:
Torna-te para tua senhora,
e humilha-te debaixo de suas mãos.
Gênesis 16.9
Submissão é uma grande lei cristã, mas a encontramos no começo de Gênesis,
no começo da história da humanidade. E uma lei promulgada por anjos.
Selecionado

18 de Setembro
Então disse Salomão.-... Certamente te edifiquei uma casa para morada.
1 Reis 8.12.13
Apenas Salomão, o príncipe da paz, poderia construir o Templo. Se vamos ser
ganhadores de almas, construindo a Igreja, que é o templo de Deus, devemos notar o
seguinte: não é discutindo nem argumentando, mas exaltando a Cristo que vamos levar
os homens a Ele.
J. Hudson Taylor

19 de Setembro
Provei-te na fornalha da aflição.
Isaías 48.10
Essa palavra não vem como uma chuva refrescante, aliviando a fúria das
chamas? Sim, não é um escudo de amianto contra o qual o calor não tem poder? Que
venham as aflições - Deus me provou. Pobreza, podes adentrar pela minha porta - mas
Deus já está em casa, e ele me provou. Seja o que for que me derrube neste vale de

lágrimas, sei que Ele me provou. Não temas, cristão: Jesus está contigo. Em todas as
tuas provações abrasadoras, sua presença é teu consolo e segurança. Ele nunca deixará a
quem escolheu para si. "Não temas, pois porque estou contigo" é sua palavra certa, sua
promessa aos seus provados na fornalha da aflição.
Spurgeon

20 de Setembro
Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis.
1 Coríntios 1.28
Em algumas das grandes galerias da Europa, é possível ver obras que não foram
pintadas com pincel, mas mosaicos, que são feitos com pedacinhos de pedra, vidro e
outros materiais. O artista toma esses cacos todos, e, depois de poli-los e ordená-los,
forma um desenho grande e belo. Cada parte da figura pode ser um pedaço de vidro,
mármore ou concha, pequeno e insignificante; mas, com cada um em seu devido lugar,
formam uma obra-prima.
É o que penso que acontecerá com a humanidade nas mãos do grande Artista.
Deus está colhendo os pedacinhos insignificantes de pedra e bronze que estão sendo
pisados, despercebidos, e fazendo com eles a sua grande obra-prima.
Simpson
21 de Setembro
Servi ao Senhor com alegria; e apresentai-vos a ele com cântico.
Salmos 100.2
Deus quer que nossa vida seja um cântico. Ele escreveu a música para nós em
sua Palavra e nas tarefas que nos vêm devido à nossa posição e nossos relacionamentos
na vida. As coisas que precisamos fazer são as notas colocadas na pauta. Para que nossa
vida seja uma bela música, precisamos ser obedientes e submissos. Qualquer
desobediência é como cantar uma nota errada, criando dissonância.
J. R Miller

22 de Setembro
Quando orares, entra no teu aposento, e, fechando
a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto.
Mateus 6.6
Essa é a fortaleza da fé; aqui ela se arma para o conflito diário. O silêncio nesse
aposento de oração anuncia a morte em toda a casa. Quando se permite que as
dobradiças de sua porta fiquem enferrujadas e o quarto, deserto, logo a casa-coração é
retomada por Satanás, e os espíritos malignos vêm nela habitar.
Theodore Cuyler

23 de Setembro
Sede santos, porque eu sou santo.
1 Pedro 1.16
A avenida da santidade segue junto com o mais comum dos caminhos da vida junto com o teu caminho. Sob vento ou chuva, não importa como batam, é só andar de
mãos dadas com Ele.
Mark Güy Pearse

24 de Setembro
E disse o Senhor.
Ocultarei eu a Abraão o que faço?
Gênesis 18.17
Abraão, em comunhão com Deus, sabia, muito antes de Ló, em Sodoma, que a
cidade seria destruída. Oh, que haja mais comunhão!
Selecionado

25 de Setembro
A vida que agora vivo na carne.
Gálatas 2.20
Espero passar logo deste mundo; entretanto, se houver alguma gentileza a
mostrar ou algum bem a fazer para qualquer ser humano, devo fazê-lo agora; não devo
adiá-lo nem negligenciá-lo, porque não passarei de novo por aqui.
Marcus Aurelius

26 de Setembro
Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações
sábios.
Salmos 90.12
Cada dia é uma pequena vida, e toda nossa vida é só uma repetição de dias.
Assim, o velho Jacó conta sua vida em dias, e Moisés deseja aprender esse ponto da
aritmética santa - a contar, não os anos, mas os dias. Aqueles, portanto, que ousam
perder um dia são perigosamente generosos; os que ousam empregar mal um dia,
insensatos.
Hall

21 de Setembro
Cristo em vós, esperança da glória.
Colossenses 1.37
A religião não é uma simples escada de incêndio que você faz fora de casa,
prevendo algum perigo, deixando-a ali, até que ele chegue. Certa manhã, quando o fogo
arde em sua casa, você chega na pobre velharia que ali construiu, pensando que poderia
usar algum dia, e ela está de tal forma desbotada e quebrada, e a chuva bateu tanto nela,
e o sol tanto castigou suas dobradiças, que não serve mais. Essa é a condição do homem
que constrói para si o que parece um credo de fé, uma confiança em Deus, prevendo o
dia em que o perigo o alcançará, dizendo para si mesmo: "Estou seguro, porque nessa
hora, vou me refugiar aqui". Mas a religião é a casa em que moramos, é a mesa a que
nos sentamos, o quarto que arqueia sua presença graciosa e familiar sobre nós; é a cama
em que nos deitamos e pensamos no passado, esperamos o futuro e colhemos nosso
descanso.
Phillips Brooks

28 de Setembro
Determinou-lhes... que esperassem a promessa do Pai.
Atos 1.4
Permaneça numa promessa até que Deus o encontre ali. Ele sempre retorna para
cumpri-las.
Selecionado

29 de Setembro
Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
1 João 5.4
O mundo me vence quando consegue me impedir de ver e de amar a Deus Pai,
de manter comunhão com Ele e de servi-lo. Eu o venço quando coloco a mão sobre ele e
o forço a me ajudar a estar mais perto do Pai, a ficar mais parecido com Ele, a pensar
mais nEle, a fazer sua vontade com mais prazer e constância. A única vitória sobre o
mundo é curvá-lo para que sirva a mim nas coisas mais elevadas - a obtenção de uma
visão mais clara da natureza divina, a obtenção de um amor mais profundo a Deus, uma
consagração e um serviço mais grato a Ele. Essa é a vitória - quando você pode fazer
com que o mundo seja uma escada que o eleve a Deus. Quando o mundo surge entre
você e Deus em forma de uma tela escura, você foi vencido. Conquistar vitória é
colocá-lo sob seus pés, pisá-lo e, desse modo, alcançar Deus.
Alexamder Maclaren

30 de Setembro
Aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para que te guardem em todos os teus caminhos.
Salmos 91.11
Não considere nenhum dever pequeno demais, nenhuma esfera da vida limitada
demais, nenhum trabalho humilde demais, se aparecerem em teu caminho, já que Deus
o considera tanto, a ponto de enviar seus anjos para guardar-te nele.
Mark Guy Pearse

OUTUBRO
1º de Outubro
Aos pés de Jesus.
Lucas 10.39
Aos pés de Jesus - esse é nosso lugar de privilégio e bênção; esse é o lugar em
que estamos aptos para ser ensinados e adaptados às tarefas práticas da vida. Aqui
renovamos nossas forças enquanto esperamos nEle; aqui aprendemos a subir com asas
como águias; e aqui somos possuídos daquele verdadeiro conhecimento que é poderoso.
Aqui aprendemos a fazer de fato o trabalho, e a nos equipar com o verdadeiro poder
motivador para fazê-lo; aqui encontramos descanso entre as provações do trabalho - que
não são poucas - e as provações da vida em geral; e aqui gozamos um pouco da bênção
celestial enquanto vivemos na terra; pois sentar aos pés de Jesus é, de fato, estar em
lugares celestiais, e contemplar sua glória é fazer o que nunca devemos nos cansar de
fazer no porvir.
W. Hay Aitken

2 de Outubro
Deus é caridade [amor]; e quem
está em caridade está em Deus, e Deus nele.
1 João 4.16
Deus é amor; e é bom e verdadeiro pensar que cada raio de sol que toca a terra
tem o sol na outra ponta; assim, cada pedacinho de amor sobre a terra de Deus tem Deus
na outra ponta.
Mark Guy Pearse

3 de Outubro
Tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus.
Atos 4.13
O cristão deveria possuir uma semelhança marcante com Jesus Cristo. Você já
leu histórias de Jesus, escritas de forma bela e eloqüente, mas a melhor história de
Cristo é sua biografia viva, escrita nas palavras e ações de seu povo. Se fôssemos o que
dizemos e o que deveríamos ser, seríamos quadros de Cristo; sim, haveria semelhança
tão marcante com Ele, que o mundo não poderia nos ridicularizar depois de uma hora
conosco, dizendo: "Bem, parece que existe um pouquinho de semelhança"; mas, depois
de nos ver, exclamaria: "Ele esteve com Jesus; ele aprendeu sobre Jesus; ele é como
Jesus; ele captou exatamente a idéia do Homem santo de Nazaré, e ele pratica isso na
vida e nas ações do dia-a-dia".
Spurgeon

4 de Outubro
Não temas, crê somente.
Marcos 5.36
Não se abata se houver dificuldades e provações ao seu redor. Talvez Deus as
tenha colocado ali de propósito, a fim de treiná-lo e discipliná-lo para maior desenvolvimento na fé. Se Ele o chama para se "fatigar remando", talvez seja para torná-lo
um marinheiro mais forte, para fazê-lo levantar as mãos que estiverem caídas e os

joelhos trôpegos e, acima de tudo, para conduzi-lo a uma confiança mais santa naquEle
que tem o barco e o destino nas mãos e que, entre nuvens fechadas e ondas bravias, está
sempre fazendo uma suave censura por causa de nossas dúvidas: "Não te hei dito que,
se creres, verás a glória de Deus?"
Macduff

5 de Outubro
Bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga.
Jó 5.17
Bem-aventurado, porque o castigo visa levá-lo para caminhos de bênçãos e paz.
Bem-aventurado, porque nisso não existe severidade desnecessária.
Bem-aventurado, porque a punição não é tanto contra nós, mas contra nossos
inimigos mais cruéis: nossos pecados.
Bem-aventurados, porque temos palavras abundantes de consolação.
Bem-aventurados, porque o Senhor corrige o que ama.
Bem-aventurados, porque nossa leve aflição só dura um momento.
George Bowen

6 de Outubro
Vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria.
Mateus 2.10
Nós que olhamos para Jesus devemos ser alegres; não há crédito para nosso
Senhor quando olhamos para Ele como se estivéssemos procurando seu túmulo. Os
olhares opacos dos seguidores de Cristo trazem-lhe desprezo perante o mundo. Vamos
sorrir enquanto andamos, pois temos a estrela quando olhamos para cima e nos
colocamos no caminho certo.
Thomas Champness

7 de Outubro
Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz.
Miquéias 1.8
Se você estiver disposto a escolher a aparente escuridão da fé em vez da
iluminação da razão, maravilhosa luz irromperá sobre você, saindo da Palavra de Deus.
A. J. Gordon

8 de Outubro
Fiquei, pois, eu
[Daniel] só e vi esta grande visão.
Daniel 10.8
A solidão é a antecâmara de Deus; apenas um passo mais, e você estará em sua
presença imediatamente.
Landor

9 de Outubro
Vinde, jantai.
João 21.12
Nesta manhã, a voz do Amado de nossa alma se faz ouvir trazendo-nos seu
convite. Ele pergunta: - Filhos, tendes alguma coisa de comer?
Nós respondemos:
- Não, não temos nada, a não ser fome e inanição. Ó Deus, não conseguimos nos
alimentar! Então sua doce voz replica:
-Vinde, jantai!
W. Hay Aitken

10 de Outubro
Senhor Jeová, tu o sabes.
Ezequiel 37.3
Aqui está uma resposta de fé. "Tu o sabes!" - que travesseiro para descansar a
cabeça! "Tu o sabes!" - como são poucas, mas abrangentes, as palavras que resumem e
expressam as dificuldades, perplexidades e provações do coração. "Tu o sabes!" - que
lugar de doce e inexprimível descanso no meio da agitação tumultuosa da vida; no meio
de um mar que não conhece calmaria; no meio de uma cena em que a trama consiste em
ser lançado de um lado para outro! Que resposta contêm para cada coração que não
consegue expressar suas grandes emoções; para um coração cujos pesares são tão
profundos, que a linguagem não consegue encontrar o caminho para Deus! Oh, que elas
sempre predominem na alma, como a resposta a cada dificuldade em nosso caminho!
Elas são a resposta de Deus para nossos corações descansarem e os lábios pronunciarem
quando todos os caminhos estão bloqueados e não conseguimos passar. "Senhor Jeová,
tu o sabes!" Descansa aqui, ó crente. Recosta a alma nessas palavras. Repousa calmamente no seio de teu Deus e carrega-as contigo em cada cena da vida. "Senhor Jeová, tu
o sabes!"
F. Whitfield

11 de Outubro
Eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus.
Gênesis 28.12
Pense nessa escada mística que desce do trono de Deus ao ponto em que você
está, por mais baixo que seja: um pântano deserto, um chalé humilde, uma cabine de
navio, uma cabana de colono, um leito de dor; mas Jesus Cristo o encontra e vem
exatamente onde você está. Um extremo dessa escada é o ouro de sua deidade; o outro é
a prata de sua humanidade; os degraus são a série de eventos desde o berço em Belém
até o braço direito de poder, onde Ele se assenta. Essa escada flutua sobre um peso de
bênçãos para você. Oh! que você despache suas cargas de pecado, cuidados e temores
pelas mãos dos anjos de oração que sobem, recebendo em seu coração a tropa de anjos
de paz, alegria, amor e glória!
F. B. Meyer

12 de Outubro
Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia.
Gênesis 28.16
O sacerdote da paróquia, do ascetismo,
Subia a alta torre da igreja
Para estar mais perto de Deus, a fim de transmitir
Sua palavra ao povo, lá embaixo.
E no papel do sermão escrevia todos os dias
O que pensava ter sido enviado do Céu;
E jogava nas mãos do povo.
Duas vezes, um dia em cada sete.
Na sua hora Deus disse: "Desça e morra". E ele gritou do alto da torre: "Onde
estás, Senhor?" e o Senhor respondeu: "Aqui embaixo, no meio do meu povo".
Selecionado

13 de Outubro
Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos
e os juízos que eu vos ensino, pára os cumprirdes:
para que vivais, e entreis, e possuais a terra
que o Senhor Deus de vossos pais vos dá.
Deuteronômio 4.1
"Ouvir" e "cumprir", para que possais "viver" e "possuir". Este é um princípio
universal e permanente. Valia para Israel e vale para nós. O caminho para a vida e o
verdadeiro segredo da herança é a simples obediência aos santos mandamentos de Deus.
Vemos isso ao longo de todo o Livro inspirado, de capa a capa. Deus nos deu sua
Palavra, não para especularmos a seu respeito ou discuti-la, mas para que a obedeçamos.
E é quando, pela graça, rendemos obediência grata e voluntária aos estatutos e juízos de
nosso Pai, que trilhamos o caminho brilhante da vida, e entramos na realidade de tudo o
que Deus entesourou para nós em Cristo.
C. H. Mackintosh

14 de Outubro
Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim-,
e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé
do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a
si mesmo por mim.
Gálatas 2.20
A pessoa que vive em Deus não conhece outra vida exceto a vida de Deus.
Phillips Brooks

15 de Outubro
Nós, que somos do dia, sejamos sóbrios,
vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e
tendo por capacete a esperança da salvação.
1 Tessalonicenses 5-8
Fé, caridade e esperança - as três formam a armadura defensiva que guarda a
alma; e as três tornam possível o autocontrole. Assim como o mergulhador equipado

desce ao fundo longínquo do oceano tumultuado e bravio, a pessoa cujo coração está
cingido de fé e caridade e cuja cabeça é coberta pelo capacete da esperança pode ser
descida no mais bravio mar da tentação e do mundanismo, que continuará seca e ilesa,
nas profundezas, respirando o ar que vem de além das ondas agitadas. A fé o levará a se
comunicar com todo o poder de Deus. O amor o conduzirá a uma região em que todas
as tentações ao seu redor serão tocadas como que pela lança de Ituriel, mostrando sua
própria infâmia. E a esperança vai fazer com que seus olhos deixem dever o brilho
tentador à sua volta, fixando-os nas glórias colocadas acima. E assim as rédeas virão
para suas mãos de forma totalmente nova, fazendo-o capaz de reinar sobre sua própria
natureza de um jeito que você nunca sonhou, bastando apenas que você confie em
Cristo e o ame, e fixe seus desejos nas coisas do alto. Então, você será capaz de
governar a si mesmo: quando deixar que Cristo o governe.
Alexander Maclaren

16 de Outubro
A palavra de nosso Deus subsiste eternamente.
Isaías 40.8
A Palavra de Deus é a água da vida; quanto mais a colhemos, mais ela se renova.
É o fogo da glória de Deus; quanto mais a sopramos, mais brilha ao se queimar. É o
grão do campo do Senhor; quanto mais a moemos, mais produz. E o pão do Céu; quanto
mais é partida e distribuída, mais sobra. É a espada do Espírito; quanto mais é polida,
mais brilha.
Bispo Jewel

17 de Outubro
Falei contigo da tua prosperidade.
Jeremias 22.21
Quando queremos ver ao longe, em dias de sol forte, fazemos sombra com a
mão sobre os olhos para não sermos ofuscados pela luz. Assim, também, é como se
Deus colocasse sua mão sobre nossa fronte, dosando o brilho da prosperidade, para que
possamos assimilar as fases maiores de sua bondade. E comum acontecer de, olhando
através das sombras de uma aflição pessoal, as pessoas verem, pela primeira vez, além
do plano terreno, captando lampejos da terra de Beulá. Não nos esquivemos da mão
que, sabemos, é pesada apenas de bênçãos.
Ludlow

18 de Outubro
Ele te livrará do laço do passarinheiro.
Salmos 91.3
Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ou seja, das pequenas coisas, das
armadilhas escondidas e das redes armadas para nós. Grandes pecados são afugentados
onde pequenos laços enredam. E mais fácil escapar da flecha do caçador do que da isca
engenhosa.
E onde não estão armadas? Riqueza e pobreza, doença e saúde, prosperidade e
adversidade, amizade e solidão, o trabalho e a falta dele - cada um tem seu laço em que
não caem apenas os incautos, mas às vezes também os sábios e os atentos. Pequenas
coisas, fios apenas, dificilmente são dignas de atenção - mas são suficientemente fortes

para nos prender e atrasar, podendo ser o começo de nossa destruição.
Mark Guy Pearse

19 de Outubro
Pôs o Senhor um sinal em Caim.
Gênesis 4.15
Falamos do sinal de Caim como se indicasse uma maldição. Na realidade, era a
marca da misericórdia de Deus, uma defesa contra seus inimigos.
D. J. Burrell

20 de Outubro
Quem há entre vós que tema a Jeová... quando
andar em trevas, e não tiver luz nenhuma, confie
no nome do Senhor, e firme-se sobre o seu Deus.
lsaías 50.10
"Em tempestades violentas", disse um velho marinheiro, "só há uma coisa a
fazer, só há uma saída: colocar o navio numa certa posição e mantê-lo ali".
É isso que você, cristão, deve fazer. Às vezes, como Paulo, você não consegue
ver nem sol nem estrelas, e a tempestade não é pequena; então você só pode fazer uma
coisa; só há uma saída. A razão não pode ajudá-lo. Experiências passadas não lhe
fornecem nenhuma luz. Mesmo a oração não rende consolação alguma. Só resta um
caminho: você precisa colocar sua alma numa certa posição e mantê-la ali. Você precisa
permanecer no Senhor, e venha o que viver - ventos, ondas, mares revoltos, trovões,
relâmpagos, rochas sombrias, vagalhões ensurdecedores - não importa, você precisa se
amarrar ao leme e agarrar firme a sua confiança na fidelidade divina, no seu
compromisso firmado na Aliança, no seu amor eterno em Cristo Jesus.
Richard Fuller

21 de Outubro
Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Apocalipse 2.10
Há um Céu ao fim da jornada de cada cristão fiel.
Cuyler

22 de Outubro
Foge para o Egito.
Mateus 2.13
Por quê? Porque há um rei cruel que vai querer tirar a vida do bebê.
Cristo nasceu em você? Sua vida é como aquela manjedoura, preciosa como um
porta-jóias, por causa de seu conteúdo? Então, cuidado; porque, mais astuto e mais
inescrupuloso que Herodes, o destruidor de almas tentará destruí-lo.
Virá um dia em que dirão: "Já estão mortos os que procuravam a morte do
menino". A graça sobreviverá ao inimigo, e ainda retornaremos para gozar os confortos
da vida, sem um Herodes a nos ameaçar. Afinal, o pecado é que tem vida curta, pois a
bondade florescerá quando o maligno for acorrentado para sempre.
Thomas Champness

23 de Outubro
Como tem dito o rei meu Senhor, assim fará o teu servo.
1 Reis 2.38
Há uma coisa infinitamente melhor do que fazer uma grande coisa para Deus:
estar onde Deus quer que estejamos, fazer o que Deus quer que façamos e não ter
nenhuma vontade à pane da sua.
G. Campbell Morgan

24 de Outubro
Assim resplandeça a vossa luz diante dos
homens, para que vejam as vossas boas obras e
glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.
Mateus 5.16
Dizem que o mundo tem olhos de águia para ver qualquer incoerência, olhos
aguçados para descobrir excentricidades e contradições no faltoso e no indigno. O
mundo tem olhos de águia, mas a águia pisca diante do sol, e a íris queimada encolhese, perturbada pela pureza imaculada do meio-dia. Que a sua luz brilhe tanto diante dos
homens que os outros, admirados e encantados com a coerência de sua vida piedosa,
possam chegar para pedir informações e dizer que você esteve com Jesus.
Punshon

25 de Outubro
Os onze discípulos partiram...
para o monte que Jesus lhes tinha designado...
chegando-se Jesus,falou-lhes, dizendo:...
Ide, ensinai todas as nações.
Mateus 28.16,18,19
Em geral, as ações consideráveis no mundo têm um início bem pequeno. De
umas poucas letras, quantos milhares de palavras são feitas! De dez algarismos, quantos
milhares de números! Um ponto é o começo de toda a geometria. Uma pequena pedra
jogada numa lagoa forma um pequeno círculo, depois um maior, até que se alarga para
alcançar as duas margens. Assim, de um pequeno início, Deus provoca um movimento
em todo o mundo.
Charnock

26 de outubro
Eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo.
Lucas 2.10
É verdade que essas boas novas de grande alegria eram para "todo o povo", mas
não em primeiro lugar. A mensagem cai em nossos próprios ouvidos sendo, em
primeiro lugar, para nossa própria alma.
Oh! pense bem nisso! Guarda as verdades divinas primeiro em teu próprio
coração. Pede em sincera oração que o Espírito as escreva em tua consciência, com a
pena celestial. Você será, então, um vaso adequado para o uso do Mestre, para levar sua
mensagem, com poder espiritual, até a alma dos outros.
F. Whitfield

27 de Outubro
O Senhor corrige o que ama.
Hebreus 12.6
A prosperidade terrena não é sinal de amor celeste especial; tampouco a dor e os
cuidados marcas do desfavor divino. Pelo contrário. O amor de Deus é forte, verdadeiro
e zeloso - não para nosso conforto, mas para nossa bênção eterna. Está voltado para
isso, e é forte o suficiente para suportar dúvidas e censuras em suas tentativas de
harmonizar nosso espírito com músicas mais elevadas. Assim, ele nos vem ensinar.
Entremos como alunos na escola do amor de Deus; deixemos de lado nossas idéias a
respeito do programa de estudos; submetamo-nos à orientação e ao ensino; estejamos
prontos para qualquer lição que possa nos ser ensinada por meio do quadro-negro do
sofrimento; estejamos certos da tenacidade incansável de seu amor, a ponto de ousar
confiar nEle mesmo que nos mate; e olhemos adiante, para aquele momento grandioso,
quando Ele nos mostrará o motivo de toda disciplina ao longo da vida, com um sorriso
que fará nossa alma arrepiar-se, extasiada, forçando a dor e o lamento a desaparecerem
para sempre.
P. B. Meyer

28 de Outubro
Tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vo-lo há de dar.
João 16.23
A oração precisa ser baseada na promessa, mas, graças a Deus, suas promessas
sempre são mais amplas que nossas orações! Não tenha medo de acabar construindo
pirâmides invertidas, pois Jesus Cristo é o fundamento.
Frances Ridley Havergal

29 de Outubro
Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois
deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhos com
a toalha com que estava cingido.
João 13.4,5
As ações são comuns e simples porque, em geral, expressam as idéias comuns e
simples dos homens. Não vamos acusar as ações que perfazem nossa vida diária,
considerando-as insignificantes, mas acusar nossa alma desprezível que se revela tão
indigna por meio dessas ações. O mesmo ato pode crescer, passando por todos os
estágios intermediários, desde a mais profunda indignidade até um grau transcendente
de excelência, de acordo com a alma que se manifesta através dele. Uma das finalidades
gloriosas da encarnação de nosso Senhor era que Ele nos propiciasse com os detalhes da
vida, de modo que não os desdenhássemos, considerando-os insignificantes, mas
desdenhando, em lugar disso, a nós mesmos, por sermos incapazes de fazer com que
esses detalhes sejam intérpretes de uma natureza nobre. Que vejamos com paixão e
gratidão os detalhes da vida diária, percebendo a marca santificadora da mão de Jesus
em cada um deles!
George Bowen

30 de Outubro
Pôs querubins... e uma espada flamejante... para guardar o caminho da árvore
da vida.
Gênesis 3.24
Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos,
para que tenham direito à árvore da vida.
Apocalipse 22.14
Como é notável e lindo o fato de a última página do Apocalipse curvar-se para
tocar a primeira página de Gênesis. A história do homem começou com anjos de rosto
fechado e espadas inflamadas barrando o caminho para a árvore da vida. Mas termina
com a guarda de querubins retirada ou, talvez, embainhando suas espadas e tornando-se
guias para o fruto não mais proibido, e não guardas. Essa é a forma simbólica grandiosa
que a Bíblia usa para dizer que tudo o que existe no meio - o pecado, a miséria, a morte
- é um parêntese. O propósito de Deus não será frustrado. O fim de sua marcha
majestosa através da História deve ser o acesso dos homens à árvore da vida, acesso
que, nestes tristes anos -que não passam de um momento na grandeza da eternidade lhes está barrado por causa do pecado que cometeram.
Alexander Maclaren

31 de Outubro
Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento
o espírito de sabedoria e de revelação;
tendo iluminado os olhos do vosso entendimento.
Efésios 1.17.18
Estávamos descendo uma montanha na Suíça, ao entardecer, quando uma
tempestade eclipsou o dia e, de repente, todas as coisas mergulharam na escuridão. Só
conseguíamos ver vagamente as trilhas estreitas de terra e os lados escuros que
desapareciam numa escuridão mais profunda. Onde estava toda a majestade que nos
circundava - altos e baixos, e maravilhas? Tudo era escuridão. Então veio a luz - não
fachos, mas a chama de todo o céu, ininterrupta, de todos os lados. Que relance da
glória contemplamos! Que maravilhas de esplendor brilharam da escuridão!
Pense que conosco, em nós, está aquEle que vem para transformar os caminhos
empoeirados da vida em caminhos resplandecentes, iluminando nossos pensamentos
obscuros com a luz da glória de Deus; clareando a visão da alma e, então, revelando a
grandeza da salvação que temos em Cristo.
Mark Guy Pearse

NOVEMBRO
1º de Novembro
Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio.
João 8.9
Só com Jesus! Que lugar delicioso e santo! Que refúgio abençoado a que a alma
pode recorrer, fugindo das incriminações de Satanás, acusações do mundo e dores da
vida! Lugar delicioso para o coração se abrir, contar sua história secreta aos ouvidos do
amor, da ternura e da compaixão infinita!
Só com Jesus! Como seria diferente o rosto que o Cristianismo apresentaria ao
mundo, se o povo do Senhor ficasse ali com maior freqüência! Quanta humildade,
brandura e amor caracterizariam seus atos! Quanta santidade estampada na própria
fronte, para que todos vissem! Como julgaríamos menos os outros e como julgaríamos
mais a nós mesmos! Quanta calma e resignação e grata submissão em todas as ordens
do Senhor!
Esteja mais "a sós com Jesus". Então, a passagem para a glória será de sol,
mesmo que seja por entre os portais da sepultura ou as nuvens do céu.
F. Whilfleld

2 de Novembro
Far-me-ás ver a vereda da vida; na tua
presença há abundância de alegrias-,
à tua mão direita há delicias perpetuamente.
Salmos 16.11
O homem que passa pela vereda da vida vive na presença do Deus, o Doador da
alegria. Na medida em que ele é fiel àquele caminho da vida, não se desviando nem para
a direita nem para a esquerda, sua alegria se aprofunda, e ele passa o tomar parte da
plenitude de alegria em que Deus vive, se move e existe. E, enquanto experimenta essa
plenitude em meio a todas as provações da vida, também tem o privilégio de antegozar
as coisas maiores que ainda estão guardadas, para ele desfrutar quando aquele mundo
mais elevado for alcançado e as sombras do tempo passarem para sempre. "À tua mão
direita", exclama o salmista, "há delícias perpetuamente".
W. Hay Aitken

3 de Novembro
Revesti-vos de humildade.
1 Pedro 5-5
Uma das dificuldades no trabalho da igreja não é o fato de termos mais oficiais
do que homens? Precisamos de mais soldados rasos, dispostos a marchar em qualquer
lugar e a cumprir as tarefas mais humildes. Teremos mais sucesso nas coisas maiores
quando todos estivermos dispostos a nos submeter. Precisa-se mais de baionetas do que
de cordões de ouro, para derrotar o inimigo.
Thomas Champness

4 de Novembro
Levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e quatrocentos
homens com ele.
Gênesis 33.1
Não levante os olhos para ver Esaú. Quem procura problemas logo vai encontrar
problemas para olhar. Levante-os um pouco mais - para aquEle de quem vem o socorro.
Então, você será capaz de enfrentar seus problemas sem ficar com o espírito perturbado.
Aqueles que viram a face de Deus não precisam temer a face do homem, que acabará
morrendo. Ter poder com Deus é ter poder sobre todos os males que nos ameaçam.
F. B. Meyer
5 de Novembro
Purifiquemo-nos de toda a
imundícia da carne e do espírito,
aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.
2 Coríntios 7.1
A árvore da vida, de acordo com algumas das lendas rabínicas antigas, levantava
seus galhos, por alguma força interna, bem acima das mãos impuras que se esticavam
para tocá-los; e, até que nossas mãos sejam purificadas pela fé em Jesus Cristo, seus
ricos frutos continuam inacessíveis, dourados, acima de nossa cabeça. A plenitude da
vida no Céu só é assegurada aos que, aproximando-se, pela fé, de Jesus Cristo na terra,
purificaram-se de toda imundícia da carne e do espírito.
Alexander Maclaren

6 de Novembro
A coluna de nuvem se retirou diante deles, e se pôs atrás deles.
Êxodo 14.19
Nem sempre é de orientação que mais necessitamos. Muitos de nossos perigos
nos chegam de trás. Eles são furtivos, traiçoeiros, assaltando-nos quando não temos
consciência de sua proximidade. O tentador é astuto e sagaz. Ele não nos assalta pela
frente. E confortador saber que Cristo vem atrás de nós quando é ali que precisamos de
proteção.
J. R. Miller
7 de Novembro
Prevalecem iniqüidades contra mim;
mas tu perdoas as nossas transgressões.
Salmos 65.3
Há muita religião sincera que vive nos tristes limites dessas quatro primeiras
palavras, "prevalecem iniqüidades contra mim", sem nunca ver um lampejo além. Não
coloque aí um ponto final. Traga para dentro aquEle que pode ajudar: "Tu perdoas as
nossas transgressões". No momento em que trazemos o Senhor para dentro, a derrota se
transforma em livramento triunfante!
Escreva isso em letras douradas: "Tu!" E não encontre nessa palavra apenas uma
tênue esperança ou um desejo maravilhoso. Ouça tudo o que ela promete: "Tu Perdoas!"
Só há um resultado que pode justificar a agonia do Calvário; só há um resultado
que pode satisfazer tanto a nós como a nosso bendito Salvador: sermos vencedores em
relação ao pecado.
Mark Guy Pearse

8 de Novembro
Seguindo a verdade em caridade.
Efésios4.15
A melhor maneira de erradicar o erro é publicar e praticar a verdade.
W. Arnot

9 de Novembro
Então ele se levantou, e se foi a Sarepta.
1 Reis 17.10
Que também se possa dizer de você, seja qual for o serviço que o Senhor lhe
ordenar: "Ele se levantou, e se foi". Mesmo sendo o caminho muito trabalhoso ou
perigoso, levante-se, ainda assim, e vá como Elias. Vá contente, pela fé, com o coração
aquietado na dependência do Senhor e, no fim, com certeza, você vai contemplar e
cantar sua bondade. Mesmo lançado num mar de problemas, você poderá ancorar no
firme fundamento divino, que certamente permanece. Para sua segurança, você tem
promessas extremamente grandes e preciosas, podendo dizer como o salmista: "Por que
estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? espera em Deus,
pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, e o meu Deus".
F. W. Krummacher

10 de Novembro
A porção de cada dia no seu dia.
2 Reis 2530
A respiração que mantive ontem não vai me manter vivo hoje; preciso continuar
respirando, a cada instante, ou a vida física se acaba. Da mesma forma, a graça e a força
espiritual de ontem precisam ser renovadas, e o Espírito Santo precisa continuar a soprar
na minha alma a cada momento, para que eu possa gozar do conforto e fazer meu
trabalho na obra de Deus.
Toplady

11 de Novembro
Como o vaso, que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro,
tornou afazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos
fazer.
Jeremias 18.4
Os postos de serviço mais agradáveis, mais elevados na terra além serão
preenchidos por homens e mulheres que foram torturados nesta terra.
G. Campbell Morgan

12 de Novembro
Examinai-vos a vós mesmos.
2 Coríntios 13.5
Se seu estado for bom, o exame o confortará. Se seu estado é ruim, o exame não
conseguirá fazê-lo piorar; aliás, é o único meio de fazê-lo melhorar, pois a conversão
começa com o arrependimento.
Bispo Hopkins

13 de Novembro
Escolhei hoje a quem sirvais.
Josué 24.15
Escolher e Servir - era o que se exigia dos israelitas; é o que se exige de você: só
isso. Escolher e servir nisso consiste toda a vida.
Mark Hopkins

14 de Novembro
Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração.
Salmos 90.1
Não se consegue deter uma águia na floresta. Pode-se ajuntar ao seu redor um
coro dos melhores pássaros; pode-se dar a ela um poleiro no melhor pinheiro; pode-se
encarregar mensageiros alados de lhe levar as melhores guloseimas; mas ela a tudo
rejeitará. Abrindo suas asas soberbas e com os olhos no pico alpino, ele-var-se-á para
seus próprios átrios ancestrais, em meio a fortaleza das rochas e a música silvestre das
tempestades e das quedas d'água.
A alma humana, em seu vôo de águia, não descansará, a não ser na Rocha
Eterna. Seus átrios ancestrais são os átrios do Céu. Sua fortaleza de rochas são os
atributos de Deus. A extensão de seu vôo majestoso é a eternidade! "Senhor, tu tens sido
o nosso refúgio de geração em geração".
Macduff

15 de Novembro
Ele disse.
Hebreus 13.5
Se apenas compreendermos essas palavras de fé, teremos em mãos uma arma
imbatível. Que dúvida há, que não seja exterminada por essa espada de dois gu-mes?
Que temor existe, que não seja mortalmente ferido por essa flecha atirada pelo arco da
Aliança de Deus? Seja para alegria em nossa quietude, seja para fortalecimento em meio
a um conflito, "Ele disse" deve ser nosso recurso diário.
Já que "Ele disse" é o manancial de toda sabedoria e a fonte de todo consolo,
deixe-o habitar ricamente em você, como uma "fonte d'água que salte para a vida
eterna". Desse modo, você crescerá sadio, forte e feliz na vida divina.
Spurgeon

16 de Novembro
Não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Gaiatas 2.20
A maravilha da vida de Jesus - e você vai descobrir isso, ou já descobriu, se
tenta praticar o Novo Testamento como a regra de sua vida diária - é esta: você não é
convocado a realizar nenhum ato a respeito do qual venha a ter sérias dívidas quanto à
forma como Jesus Cristo gostaria que você o realizasse e ao material que Ele desejaria
que você usasse. A alma que acolhe a palavra de Jesus, a alma que entra na própria
pessoa de Jesus por intermédio de suas palavras, a alma que o

conhece como presença diária e lei diária - essa jamais hesitará.
Phillips Brooks

17 de Novembro
Quem é o meu próximo?
Lucas 10.29
"Quem é o meu próximo?" É o sofredor - não importa a hora, quem seja ou o
que faz. Em qualquer lugar que ouvires um grito de desespero, em qualquer lugar que
vires alguém cruzando teu caminho nas oportunidades e mudanças da vida (ou seja, pela
providência de Deus), alguma pessoa a quem podes ajudar esse, mesmo sendo
estrangeiro ou inimigo - é o teu próximo.
A P. Stanley

18 de Novembro
O que nos confirma... em Cristo, e o que nos ungiu,
é Deus; o qual também nos selou e deu o penhor
do Espírito em nossos corações.
2 Coríntios 1.21, 22
Quando um cristão é selado pelo Espírito Santo, selado como propriedade de seu
Senhor, não há necessidade de perguntar: "De quem é a imagem e a inscrição?" Do Rei,
é claro. Qualquer um consegue ver a imagem.
Para que serviria o selo, se não pudesse ser visto?
Será que a imagem do Rei está visível, estampada de forma permanente em nós?
Ela está em cada crente cheio do Espírito, em cada crente selado.
John McNeil

19 de Novembro
Esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel.
Zacarias 4. 10
É alegria para o cristão saber que o prumo está agora nas mãos de nosso grande
Zorobabel e que, quando Ele voltar, acabará o desgoverno na terra. Serão varridos os
padrões e as opiniões erradas dos homens - os padrões da conveniência, como a
"consciência" e o "cada pessoa pensa o que quiser, o importante é que seja sincero".
Esses e todos os refúgios mentirosos similares, que são como teias de aranha. A medida
de todas as coisas será Cristo, e Cristo, o medidor de todas as coisas.
Todas as coisas serão mudadas! Tudo que agora existe ficará de pernas para o
ar!
Bendito dia, dia esperado - o grande jubileu do mundo, o sábado tão esperado
pelo mundo, a alegria da criação que agora geme, e o repouso tranqüilo da natureza!
Quem não clamaria: "Vem, Senhor Jesus, e acaba com esse sonho difícil! Acaba com as
sombras da longa, escura noite de pecado e dor, gemidos e lágrimas, desespero e
morte!"
F. Whitfield

20 de Novembro
No mundo tereis aflições, mas
tende bom ânimo, eu venci o mundo.
João 16.33
A tribulação é a debulhadora de Deus - não para nos destruir, mas para obter o
que é bom, celestial e espiritual, separando-nos do que é errado, terreno e carnal. Nada
fará isso, senão o sopro da dor. O mal está tão grudado ao bem, o trigo dourado da
bondade está tão bem embalado pela fone palha da vida velha, que a separação só
acontece quando Deus bate fone em nós com o mangual, fazendo-nos sofrer.
J. R. Muller

21 de Novembro
Ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia:... escreve-o.
Apocalipse 1.10,11
É muito agradável notar que uma voz do Céu disse a João: "Escreve-o". Será que
essa voz não vem a nós? Será que algumas pessoas não provariam das alegrias do Céu
se lhes escrevêssemos palavras de perdão e afeto? E outras não enxugariam as lágrimas
se lhes lembrássemos as alegrias passadas, de quando éramos pobres como são eles
hoje? Será que alguém que lesse estas palavras não poderia colocar num envelope algumas palavras de seu punho, que fizessem o coração de uma viúva saltar de alegria?
Que faz nossa caneta? Está acrescentado alegria à vida dos outros? Sim? Então
os anjos podem tocar suas harpas sempre que sentamos à escrivaninha. Eles são
enviados para ministrar aos herdeiros da salvação, e de bom grado cuidam de nossa
caneta, como se estivéssemos escrevendo música para eles cantarem, pois o que
escrevemos completa a alegria de seus protegidos.
Thomas Champness

22 de Novembro
O Senhor corrige o que ama.
Hebreus 12.6
Precisamos ter sempre em mente que a disciplina da mão de nosso Pai celeste
deve ser interpretada à luz de sua Pessoa; e os mistérios profundos de seu governo
moral devem ser contemplados através da lente de seu terno amor.
Selecionado.

23 de Novembro
Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.
1 Tessalonicenses 5.23
Na terra, a fidelidade só é possível pela recepção de dons celestiais. Assim como
cada folha que cresce é formada principalmente da água que a planta recebe das nuvens
e do carbono captado da atmosfera, com certeza, a maior parte de nosso bem depende
do Céu e dos dons celestiais. Assim como cada pedaço de carvão que você coloca no
fogo contém raios de sol que foram ali guardados por todos esses milênios que passaram
desde a época em que verdejava na floresta, é certo que cada boa obra carrega dentro de
si as dádivas do alto. Nenhum homem é puro, exceto por interferência de Deus; cada
coisa boa, cada coisa perfeita vem da luz do Pai.
Alexander Maclaren

24 de Novembro
Cantando ao Senhor
com graça em vosso coração.
Colossenses 3-16
Lembre-se de que sua vida deve ser uma vida de cânticos. Para você, este mundo
é a grande catedral de Deus. Você deve ser um de seus coristas, devendo existir um
sacrifício contínuo de louvor e ações de graças brotando de seu coração, para agradar
continuamente a Deus. E deve existir não somente a oferta dos lábios, mas a entrega da
vida, feita com alegria. Sim, com alegria e com sujeição. Cada recurso de nossa personalidade deve ser a Ele apresentado em grato serviço, pois o Senhor Jeová é meu
cântico e minha força.
W. Hay Aitken

25 de Novembro
Lembrai-vos... dos dias passados.
Hebreus 10.32
Os dias passados - tempos de provações, conflitos, desânimo, tentação! Se
apenas os chamássemos mais à lembrança, com quanto mais prazer nos refugiaríamos
na fortaleza da fidelidade de Deus, exclamando com o salmista: "Porque tu tens sido o
meu auxílio; jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas"
J. R. Fuller

26 de Novembro
O Senhor... é a tua habitação.
Salmos 91.9,
Voltamos para casa sem planejar. Planejamos nossas visitas, e depois vamos
para casa quando terminamos. Deveres, necessidades, uma porção de coisas nos leva a
qualquer outro lugar, mas o coração nos leva para casa. Bendito, muito bendito, é aquele
cujos pensamentos se elevam a Deus, não por serem obrigados, como o barco do
pescador, varrido pela tempestade; não por serem conduzidos pelo braço da obrigação,
mas por Deus estar em sua habitação, em sua casa. Aliviados das outras coisas, os
pensamentos voltam para casa a fim de descansar.
Em Deus, o homem bem-aventurado encontra o amor que lhe dá boa acolhida. É
um lugar ensolarado, lugar onde se alivia o cuidado e o trabalho duro é esquecido. Ali
existe liberdade cheia de gozo, a feliz tranqüilidade, o descanso, a renovação de nossas
forças -em casa com Deus.
Mark Guy Pearse

21 de Novembro
Estes... têm alvoroçado o mundo.
Atos 17.6
Em nada tenho a minha vida por preciosa.
Atos 20.24
Os homens que movem o mundo são os que não se deixam mover pelo mundo.
Selecionado

28 de Novembro
Ele tocara a juntura da coxa de jacó no nervo encolhido.
Gênesis 32.32
Quando Deus deseja abençoar uma alma, toca qualquer coisa que a faça voltarse contra Ele: o orgulho pelas riquezas, a influência, a amizade. Não será poupada Deus a tocará. Pode se uma coisa bem natural, como um tendão; mas sua influência,
capaz de fortalecer a resistência da pessoa à bênção, será suficiente para condená-lo - e
Deus a tocará. E, sob esse toque, irá se encolher e murchar, fazendo você mancar pelo
resto da vida.
Lembre-se de que o tendão nunca se encolhe, a não ser quando tocado pela mão
do anjo - o toque de um amor terno.
F. B. Meyer

29 de Novembro
Para Deus todas as coisas são possíveis.
Marcos 10.27
A incredulidade diz: "Como pode acontecer isso?" Está cheia de "cornos". Mas a
fé tem uma grande resposta para os milhares de "cornos"; e a resposta é: Deus!
C. H. Mackintosh

30 de Novembro
Sois o templo do Deus vivente, como Deus disse-. Neles habitarei, e entre eles
andarei.
2 Coríntios 6.16
Esses templos são erigidos a Ele. Que Ele o preencha de forma tão completa
que, como o antigo templo de vidro de uma certa lenda oriental, o prédio não seja visto,
mas apenas a luz do sol, gloriosa, que não apenas brilha para dentro dele, mas também
através dele, de modo que as paredes transparentes não sejam vistas.
A. B. Simpson

DEZEMBRO
1 a de Dezembro
Sem Cristo.
Efésios2.12
Sem uma esperança para nos animar, um Piloto para nos conduzir, um Amigo
para nos aconselhar, uma graça para nos sustentar, um Céu para nos acolher e um Deus
para nos consolar!
Selecionado

2 de Dezembro
Quando estou fraco então sou forte.
2 Coríntios 12.10
Essa é a receita de Deus. Avançamos indo para trás, ficamos fortes tornando-nos
fracos, tomamo-nos sábios sendo tolos.
Whitfield

3 de Dezembro
Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espirito Santo.
2 Pedro 1.21
A Bíblia é a escrita do Deus vivo. Cada letra foi grafada por um dedo todopoderoso. Cada uma de suas palavras saiu dos lábios eternos. Cada sentença foi ditada
pelo Espírito Santo. Embora Moisés tenha sido empregado para escrever suas histórias
com uma pena flamejante, Deus guiou sua pena. Pode ser que Davi tenha tocado sua
harpa, deixando fluir de seus dedos as doces melodias dos salmos, mas Deus moveu
suas mãos sobre as cordas vivas de sua harpa de ouro. Salomão entoou cânticos de amor
e pronunciou palavras de suprema sabedoria, mas Deus dirigiu seus lábios e tornou
eloqüente o pregador. Se eu sigo Naum, trovejante, quando seus cavalos cortam as
águas; ou Habacuque, quando ele vê as tendas de Cusã em aflição; se leio Malaquias,
quando a terra se queima como um forno; se me volto para a suave página de João, que
me fala do amor; ou para os rudes capítulos de Pedro, que falam do fogo devorando os
inimigos de Deus; se me viro para Judas, que lança anátemas contra os inimigos de
Deus - em toda parte encontro Deus falando. E a voz de Deus, não de homens; as
palavras são palavras de Deus: as palavras do Eterno, do Invisível, do Todo poderoso,
do Jeová dos séculos. Essa Bíblia é a Bíblia de Deus; e quando a vejo, parece que ouço
uma voz brotando dela, dizendo: "Sou o Livro de Deus. Leia-me; homem. Sou os
escritos de Deus. Você deve me amar, pois Ele é meu Autor, e você o verá, visível e
manifesto, por todas as partes".
Spurgeon

4 de Dezembro
Deixando-o, todos fugiram.
Marcos 14.50
A separação nunca vem dEle.
J. Hudson Taylor

5 de Dezembro
O rei Belsazar deu um grande banquete.
Daniel 5:1
Havia Um, que não fora convidado, mas Ele veio, e a obra de seu dedo brilhou
sobre uma parede.
Selecionado.
6 de Dezembro
O que regar também será regado.
Provérbios 11.25
A vida efetiva e a vida receptiva são a mesma coisa. Nenhum movimento do
braço que faça alguma obra para Deus deixará de também colher algumas outras
verdades divinas, jogando-o no cofre da vida.
Phillips Brooks

7 de Dezembro
E vieram ter com ele conduzindo um paralítico.
Marcos 2.3
Não fosse a paralisia, talvez esse homem nunca visse a Cristo!
Selecionado

8 de Dezembro
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te
esqueças de nenhum de seus benefícios...
[ele] te coroa de benignidade e de misericórdia.
Salmos 103.2,4
Falamos do telescópio da fé, mas creio que precisamos ainda mais do
microscópio do amor alerta e grato. Aplique isso a cada pedacinho de sua vida diária, à
luz do Espírito, e veja como se torna maravilhoso!
Frances Ridley Havergal

9 de Dezembro
Quando passares
pelas águas estarei contigo.
Isaías 43.2
Ter a presença de Deus na provação é muito melhor do que ser dela dispensado.
Para nós, a identificação de seu coração conosco é muito mais doce do que o poder de
suas mãos.
Selecionado

10 de Dezembro
Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio.
Malaquias 3.18
Ana da Áustria disse ao cardeal Richelieu: "Deus não paga ao fim de cada
semana, mas paga no final!"
Selecionado

11 de Dezembro
Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se
desvanece.
Tiago 4.14
Uma vida, apenas, logo passará.
Apenas o que for feito para Cristo permanecerá.
Selecionado

12 de Dezembro
[Jesus] levantou os olhos ao céu.
Marcos 6.41
Ao trabalhar para Deus, primeiro levante os olhos ao céu. É um grande plano.
Várias e várias vezes, nosso Senhor Jesus Cristo olhou para o céu, dizendo: "Pai".
Vamos imitá-lo; mesmo estando na terra, tenhamos um diálogo com os Céus. Antes de
sair, se você vai alimentar o mundo, se você vai ser uma bênção em meio à carência e à
fome espiritual, levante os olhos aos Céus. Então, seu rosto brilhará, suas roupas vão
espalhar o perfume de aloés e cássias dos palácios de marfim onde você esteve com seu
Deus e Salvador. A dignidade e o poder do serviço do Deus Todo-poderoso estarão estampados em você.
McNeil

13 de Dezembro
Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos.
Atos 11.26
Esse nome sugere que a impressão clara deixada pelo nosso caráter, bem como
por nossas palavras, deveria ser a de que pertencemos a Jesus Cristo. Deveria ser
evidente que Ele é o centro e o guia. o impulso e o padrão, a força e o prêmio de nossa
vida. Somos cristãos. Isso deveria ficar claro para todas as pessoas, seja quando ficamos
quietos, seja quando falamos.
É isso o que acontece com você?
Alexander Maclaren

14 de Dezembro
Pois que temos tais promessas.
2 Coríntios 7.1
Nos dias de verão, as florestas estão repletas de ninhos de aves. Eles ficam
escondidos entre as folhas. Os passarinhos sabem onde estão: e. quando vem uma
tempestade ou quando chega a noite, eles voam, cada um para o seu ninho. Assim, as
promessas de Deus estão escondidas na Bíblia, como ninhos na grande floresta; e
deveríamos voar mais que depressa a qualquer perigo ou alarme, escondendo-nos ali, no
ninho de nossa alma, até que passe o temporal. Não há castelos no mundo tão
invencíveis quanto as palavras de Cristo.
J. R. Miller

15 de Dezembro
Agora. pois. permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três,
mas a maior destas é a caridade [amor].
1 Corintios 13:13
O amor é a maior coisa que Deus pode nos dar. pois Ele próprio é amor. E
também a maior coisa que podemos dar a Deus. pois com isso estaremos dando-nos a
Ele, juntamente com tudo o que temos.
Jeremy Tavlor

16 de Dezembro
Ele [Tome] disse-lhes: Se eu não vir...
de maneira nenhuma crerei...
Jesus... disse:... não sejas incrédulo, mas crente.
João 20.25,27
Cada dúvida no coração de um cristão é uma afronta à Palavra de Deus e ao
sacrifício de Cristo.
Selecionado

17 de Dezembro
Ló... armou as suas tendas até Sodoma.
Gênesis 13-12
Logo, ele mudou-se para Sodoma, e dentro em pouco Sodoma mudou-se para
dentro dele.
Theodore Cuyler

18 de Dezembro
Expurga-me tu dos [erros] que me são ocultos.
Salmos 19.12
O mundo precisa de homens que tenham sido libertos de erros ocultos. A
maioria deles está livres de erros grosseiros, públicos.
Selecionado

19 de Dezembro
Ouvinte da palavra... fazedor da obra.
Tiago 1.23,25
A religião pode ser aprendida no mundo, mas ela é vivida no trabalho, durante a
semana. A tocha da religião pode ser acesa na igreja, mas ela arde na loja e na rua. A
religião procura a vida na oração, mas vive nas atividades. Ela é plantada no quarto, mas
cresce no mundo. Ela se empluma para voar nos cânticos de louvor, mas seus
verdadeiros vôos ocorrem nas obras de amor. Ela se resolve e medita na fidelidade
enquanto lê uma lição cristã no Livro da Verdade, mas "fiel é aquele que pratica a
fidelidade". Ela se reveste da armadura, tendo o santuário com todos os seus recursos e
auxílios, como vestiário, mas seu combate pelo que é certo, nobre e bom em todas as
atividades da existência prática - e também seu campo de batalha - é todo o amplo
campo da vida.
John Doughty

20 de Dezembro
Não sabeis o que acontecerá amanhã.
Tiago 4.14
"Amanhã" é o grande aliado do diabo - o próprio Golias em quem ele confia
para obter vitória. "Agora" é o adolescente mandado contra ele... O mundo concordaria
de bom grado em ser cristão amanhã, se Cristo lhe permitisse ser mundano hoje.
William Amot

21 de Dezembro
O mar se elevava e engrossava cada vez mais.
Jonas 1.11
Pecado na alma é como Jonas no navio: transforma a mais calma das águas em
mar tempestuoso.
Selecionado

22 de Dezembro
Para que vos não façais negligentes,
mas sejais imitadores dos que
pela fé e paciência herdam as promessas.
Hebreus 6.12
Deus faz uma promessa. A fé acredita nela. A esperança a antegoza. A paciência
espera, quieta, por ela.
Selecionado

23 de Dezembro
Assenta-te no derradeiro lugar.
Lucas 14.10
Aquele que deseja tomar o último lugar sempre encontra um lugar para se
assentar; não há grande disputa pelos piores lugares. No fundo, não há os mesmos
empurrões que na frente; assim, se quisermos conforto, é bom nos mantermos atrás.
Thomas Champness

24 de Dezembro
Perseverai em oração.
Colossenses 4.2
Nossas orações muitas vezes lembram as traves-suras de crianças que batem às
portas dos vizinhos e saem correndo: freqüentemente batemos à porta do Céu, e depois
saímos correndo, no espírito do mundo. Em vez de esperar para entrar e pela resposta,
agimos como se tivéssemos medo de que nossas orações sejam atendidas.
Williams

25 de Dezembro
Uma multidão dos exércitos celestiais,
louvando a Deus, e dizendo: Glória a Deus nas alturas.
Lucas 2.13,14

Os anjos haviam presenciado muitas ocasiões grandiosas e participado de muitos
coros solenes para louvar o Criador Todo-poderoso. Estavam presentes na criação: "As
estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam".
Eles haviam visto muitos planetas, moldados entre as palmas de Jeová, sendo girados
pelas mãos eternas através da infinitude do espaço. Haviam cantado cânticos solenes a
respeito de muitos mundos que o Grande havia criado. Sem dúvida, cantaram muitas
vezes: "Bênção e honra, e glória, e majestade, e força, e domínio, e poder sejam para
aquele que se assenta no trono", manifestando-se na obra da criação. Não tenho dúvidas
de que seus cânticos ganharam força através dos séculos. Quando foram criados, a
primeira expiração deles foi um cântico; assim, quando viram Deus criar novos mundos,
o cântico deles ganhou novos tons; cresceram um pouco mais na escala da adoração.
Mas, desta vez, quando viram Deus descer de seu trono e tornar-se um bebê no colo de
uma mulher, os anjos levantaram seus cânticos ainda mais alto e, alcançando o clímax
da música angelical, ganharam as notas mais altas da escala divina de louvor, cantando:
"Glória a Deus nas alturas", pois sabiam que Deus não poderia fazer bondade maior.
Assim, deram o louvor máximo a Ele, em sua obra máxima de Divindade.
Spurgeon

26 de Dezembro
Longe esteja de mim
gloriar-me, a não ser na
cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.
Gálatas 6.14
A cruz é o grande centro do universo moral divino! Deus sempre apontou para
esse centro, e os olhos da fé sempre o aguardaram, até que veio o Salvador. E, agora,
precisamos sempre nos voltar para essa cruz como o centro de todas as nossas bênçãos e
a base de toda a nossa adoração, tanto na terra como no Céu, no presente e em toda a
eternidade.
27 de Dezembro
Vivendo [Jesus] sempre.
Hebreus 7.25
É nossa esperança para nós mesmos, para sua verdade e para a humanidade. Os
homens vêm e vão. Líderes, mestres e pensadores falam e trabalham por um tempo, e
depois caem no silêncio, impotentes. Mas Ele permanece. Morrem eles, mas Ele vive.
Os homens são luzes acendidas, por isso, cedo ou tarde, se apagam, mas Ele é a
verdadeira Luz que empresta seu brilho aos homens, e Ele brilha para sempre.
Alexander Maclaren

28 de Dezembro
Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.
Tiago 4.4
É como a hera com o carvalho. A hera pode conceder ao carvalho uma aparência
grandiosa e bela, mas, enquanto isso, suga-lhe os nutrientes. Estamos comprometidos
com os inimigos de Deus? Estamos sendo envolvidos pelo mundo e sua glórias, seus
prazeres, sua aprovação? Isso pode nos engrandecer aos olhos do mundo, mas perdemos
nosso vigor.
Denham Smith

29 de Dezembro
Ela [Ana]., orou ao Senhor, e chorou
abundantemente... no seu coração falava.
1 Samuel 1.10,13
Para um verdadeiro trabalho junto ao propiciatório, dá-me uma oração simples,
uma oração que brote do fundo do coração, não porque eu a tenha inventado, mas
porque o Espírito Santo, a colocou ali, dando-lhe uma tal vitalidade que eu não possa
deixar de pronunciá-la. Mesmo que suas palavras sejam quebradas, e as frases,
desconexas, se os seus desejos forem sinceros, se forem como carvão de zimbro,
queimando com uma chama impetuosa, Deus não se importará com a forma como são
expressos. Se você não tem palavras, talvez seja melhor orar sem elas. Há orações que
derrotam as palavras: são pesadas demais, e nenhuma língua humana consegue carregar.
Spurgeon

30 de Dezembro
Noé... achou graça aos olhos do Senhor.
Gênesis 6.8
Noé encontrou graça da mesma forma que Paulo obteve misericórdia (1 Tm
1.16), ou seja, foi tomado pela misericórdia.
Selecionado

31 de Dezembro
A esperança... a qual temos como âncora da alma.
Hebreus 6.18,19
Ancore-se no trono de Deus, e depois encurte a corda!
Selecionado

Experimente o fogo e o fervor de uma geração que conheceu o poder de horas
tranqüilas com Deus.
Neste perene devocional diário, compilado por um dos maiores evangelistas da
História, você conhecerá homens e mulheres cujo compromisso e profundo amor por
Jesus acenderam uma chama que nos ilumina até hoje.
Estimulante, desafiadora e inspiradora é a leitura desta obra-prima devocional.

