
QUANTO A MIM 

NOTA  INTRODUTÓRIA  
    Esta revista faz parte de uma série com diversos temas de devocionais que irão ampliar 

seus conhecimentos e dar uma nova perspectiva sobre as Escrituras. Além disso,  através   

delas, irá aprimorar seu relacionamento com Deus para melhor adorá-lO e servi-lO. 
 

INTRODUZINDO O ASSUNTO 
     Desde a criação do homem, andar com Deus tem sido uma questão de escolha. Aliás, o home foi 
criado justamente para escolher onde / com quem passar a Eternidade.  Por isso, vamos aprender 
com o salmista observando versículos que nos contam como ele se posicionou pelo Senhor nas 
mais variadas situações  Convém ler na sua Bíblia o texto que antecede o verso destacado para 
saber qual situação adversa o salmista enfrentava   
 

Dia 01   Eu, porém, ungi o meu Rei sobre o meu santo Monte de Sião. 
 Sl 2.6 
A definição básica e decisiva é: O QUE FAZER COM JESUS? Mt 27.22 

• Uns, rebelam-se contra Ele de modo sutil, disfarçado em intelectualismo, racionalizações e 
até religiosidade. Há rebelião ostensiva como a expressa no salmo 2.3: 
“rompamos...sacudamos...’o mesmo que dizer:   
 

NÃO QUEREMOS QUE ESTE REINE SOBRE NÓS.  Lc 19.14 
• A condição para sermos religados a Deus é irmos a Jesus:  

      “Eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida; ninguém vem ao Pai senão por MIM” Jo 14.6 
• A condição para continuarmos em comunhão com Deus é a obediência:  

      Jesus, “aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu” Hb 5.8 
 
Só QUEM aprendeu, pode nos ensinar. 
* Todo ser humano é rebelde por natureza, uns mais, outros menos.   
Cada um decide:  
1-”eu quero...” O que você quer?  
“Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor” Is 1.19 a  
Se disser: - “Apesar de minha rebeldia natural, eu quero que Jesus reine em meu  
íntimo e em minhas circunstâncias” Com tal permissão, Deus atua: 
 # “opera em vós o querer e o realizar” Fp2.13? 
“a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento”  Rm2.4 
Há paz que excede todo o entendimento pois Jesus é o Rei em sua vida   
 
2-  Se você não quiser, Deus atua como Juiz dando a sentença na medida de sua rebeldia 

“ Sereis devorados à espada”. Is 1.19b  É conseqüência, NÃO castigo! 
“Então lhes falará na Sua ira...” Sl 2.5 

*Veja bem: se você não quer se sujeitar e obedecer a Deus, estará obedecendo a quem? De onde 
veio o rebelar-se contra Deus? Rm 6.16 diz que você constitui seu senhor a quem você obedece 
 
3- Estamos no mesmo impasse do Éden, no mesmo impasse de Caim:Gn 2.17, 3 3.4, 4.7 
“se bem fizeres, é certo que serás aceito; se não...o pecado jaz à porta,  
compete a ti dominá-lo”  
*Na Sua misericórdia, Deus vem ao encontro do homem chamando, falando, advertindo. 
A decisão é de cada um, é sua. Agora, a conseqüência será de acordo com sua escolha 
A Bíblia diz: “quem se endureceu contra Ele e teve paz? ”.Jó 9.4 
“Eu, porém, ungi o meu Rei...”  Jesus.  Sl 2.6 
 



Dia 02  “No Senhor confio” Sl 2.11 a 
                  como dizeis, pois, à minha alma:  
               - Fugí para a vossa montanha como pássaro?  Sl 11.1b 
O dilema básico da humanidade é: Deus ou EU ?  Aqui, numa circunstância adversa, o conselho 
que deram ao salmista foi:  - “ FAÇA ALGUMA COISA! ” “Tome providências”   
* FUJA...inclui o conceito de deixar para trás situações não resolvidas: por serem contrárias ou 
machucarem.  Fuja... pode significar preservar-se de situações adversas ou de confrontos: esconder-
se, furtar-se, “não estar nem aí”, omitir-se.  - “Sumir do mapa” como dizem alguns...    Mas não é a 
solução de que anda com Deus. 
Jesus, numa situação de extrema humilhação, responde a Pilatos:  João 19.11 
             (Imagino que olhando bem nos olhos dele)    
* “nenhuma autoridade terias sobre Mim se do céu não te fosse concedida”  
* Jesus, “quando ameaçado, não ameaçava; 
             ‘ quando injuriado entregava-se àquele que julga justamente”.1Pe 2.23 
* Só é capaz e ter tal atitude e resposta quem está plenamente submisso à vontade do Pai _   Em 
situações de extrema humilhação, quando pessoas querem nos oprimir, arrasar, “acabar” conosco, 
vamos nos lembrar das palavras de Jesus, e afirmar:  
# “no Senhor confio” Sl 11.1a. 
 

Dia 03     “Mas eu confio na tua benignidade; ” Sl 13.5 a 
                   Na tua salvação meu coração se alegrará. Sl 13.5 
ATÈ QUANDO... quem já não disse tais palavras? 
1-Parece que nunca vai ter solução, nunca vai ter fim, a gente já não agüenta mais. 
Se está nessa situação, você é capaz de suportá-la. Não que seja fácil, mas o inimigo quer minar 
suas forças convencendo você de que não agüenta, afirmando o contrário do que diz a Palavra:          
*“Deus é Fiel e não deixará tentar acima de suas forças” 1Co 10.13 
 
2- E diz mais: “junto com a tentação dará o escape”. Há escape já preparado para você. 
Comece a orar: - Abre meus olhos para eu ver a Tua saída?  
3-  E por que não vem?  
“Todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que ama a Deus ..” Rm 8.28 
• O quê? Como sofrer desse jeito: opressões, abusos, falta do essencial, doença...  
• Como pode cooperar para o meu bem?   
Deus visa um bem maior do que nossa comodidade ou felicidade terrenas: aos que amam a Deus, 
chamados conforme Seu propósito, Deus quer moldar à imagem de Seu Filho: 
a)  Manso: que não briga com a situação ou circunstâncias. 
b) Humilde: quem não quer prevalecer sobre os demais;nem diminuir, humilhar os outros. 
c) “Obediente até à morte, e morte de cruz” que é onde o EU morre.  Fp 2.8   Lc 9.23. 
 
Irmãos, já tive meus momentos de rebeldia, às vezes, bem longos. E foi horrível!  Quando afinal, 
rendi minha vontade ao Senhor, aceitei o que até pode ser depreciado pelos homens, houve tal paz, 
tal graça para fazer suportável a situação, tal alegria no íntimo:  

“Irá a Minha presença contigo e Eu te darei descanso” Ex 33.14 
E depois de algum tempo, Ele interveio a meu favor.  

“Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente” Is 60.22. 
 

Irmãos, também aprendi que: 
a pressão é proporcional à dureza do material  

* Moldar o barro requer uma certa pressão; para se moldar aço inox...bem, haja pressão!   
Ao sentir a pressão da mão de Deus, lembre-se que ... 

               # é proporcional à dureza do seu coração!        
* Ao parar de resistir e ao se submeter a Deus, 
- Ele entra com consolo, restauração, cura e livramento. 
“Mas eu confio na tua benignidade; na tua salvação meu coração se alegrará” Sl 13.5  
 
 

Dia 04    Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça;                 - 
satisfar-me-ei da tua semelhança quando acordar. Sl 17.15 
 



CONTEMPLAREI A TUA FACE... “uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: 
“ que possa habitar no Teu templo e contemplar a formosura do Senhor” _ 

Olhamos, consideramos tantas coisas que não o Senhor.... Não quer dizer ficar em atitude 
contemplativa, impossível nesses dias tão corridos, em que somos solicitados de todos os lados: 
mas dar a cada coisa a devida atenção: 

“Quando Deus está no lugar devido, todas as coisas vão aos seus devidos lugares”. 
 

* NA JUSTIÇA... impossível contemplar a face do Senhor estando na injustiça. Há os que 
pretendem, em vão, conciliar Deus e outros interesses não tão “santos”. Não dá. A Bíblia chama de 
iniqüidade o que não chega a ser propriamente um PECAAADOOO! São caminhos tortos,que não 
“batem” com a retidão da Palavra, de Deus. Por nossas iniqüidades também Jesus morreu.Is 53. 6 

 
 * SATISFAÇÃO... é a busca desenfreada do mundo moderno, ou do ser humano em todos os 
tempos? Se não me agrada, não me satisfaz, o “tempo esquenta! ” 

*Como você reage quando não está satisfeito?  
- As reações variam de acordo com o temperamento. 
* O que lhe traz satisfação? Há título de um livreto que me diz muito: 
“Só Jesus satisfaz” completamente! 
 

* SEMELHANÇA...foi o que se perdeu no Éden ao pecar. Criados à imagem e semelhança de Deus, 
por causa do pecado, continuamos com a imagem, mas fomos destituídos da glória de Deus. 
Rm 3. 23 6.23       Um dia seremos restituídos à sua glória, mas é outro assunto! 
 
* AO ACORDAR... o salmista tem vaga noção da ressurreição. Um dia, os que creram em Deus. 

“ Que fizeram com Ele um pacto com sacrifício, Sl 50.5 
e por isso são chamados Seus santos, estes “acordarão” na ressurreição dos santos e seremos 
restituídos à Sua semelhança. 1 João 3.2    2Co 4.17   Lc 9.23 

* Que o tremendo destino de glória reservado aos Seus santos nos encoraje a tomar a cruz 
cada dia: “Olhando para Jesus, Autor e Consumador da fé,  
O qual, pelo gozo que Lhe estava proposto suportou a cruz,  

- Desprezando a afronta e assentou-Se à destra do trono de Deus’.Hb 12.2 
 

Dia 05   Mas eu ando na minha sinceridade; 
               - livra-me e tem piedade de mim, Sl 26.11 a 
 

MAS EU ...é vocábulo que indica contraposição. Lendo os salmos, vemos situação ao redor 
completamente antagônica à atitude tomada pelo salmista.Ler 26.4-5, 9-10 
 
ANDAR...é dar um passo de cada vez. Requer decisão, objetivo, determinação. O salmista estava 
decidido a ter tal atitude momento a momento sem se desviar de seu objetivo de ser sincero, íntegro, 
verdadeiro.    
 
SINCERIDADE... é artigo raro. Fiquei sabendo que o termo surgiu na antigüidade: quando 
fabricantes de vasos queriam encobrir alguma rachadura ocorrida na queima, passavam uma 
camada de cera para cobrir o defeito e depois faziam algum tipo de ornamentação. Sinceridade 
quer dizer: sem cera! Sem nada que encubra os defeitos,  

Fala de atitudes coerentes com o que há em nosso íntimo. 
*Por isso é tão importante andar na luz: falando a verdade do nosso íntimo, momento a momento 
para Deus, Se tivermos o hábito de sermos sinceros para com Deus, também o seremos com  
nossos semelhantes.Copiar, decorar, viver:Jo 3.19-21. 1 Jo 1.7 
 
LIVRA-ME.… do que ele precisava ser libertado?  

* Da falsidade tanto de seu próprio coração que a Bíblia diz ser “enganoso”.Jr 17.9  
*Como da falsidade dos que estão ao redor: como saber que é sincero? 
* Um bom indício é observar como as pessoas agem: quem fala conosco em falsidade 

quanto a outros, pode também fazer o mesmo em relação a nós.    
             * O hábito de “falar pelas costas” é terrível, e acontece muito entre os cristãos. Vamos ser 
dos que detêm a corrupção sendo “SAL” nessas conversas, impedindo que tais comentários se 
propaguem, e até mesmo ocorram, pois, nossa postura quanto a eles os deterá, com certeza.       
 
TEM PIEDADE DE MIM,Deus... pois certamente essas pessoas falsas não o terão. Nada mais 
impiedoso do que os comentários feitos sobre a vida dos outros, não importa se verdadeiros, ou não. 
Havendo algo, deve ser resolvido entre as partes interessadas, com ajuda de algum líder, se 
necessário. Mais do que isso, não é da alçada de ninguém.    



O máximo que se pode fazer, é orar em secreto: 
“se vir teu irmão pecar, ore” 1 Jo 5.16 

 

Dia 06     Mas eu confiei em ti, Senhor;  
                   - e disse: Tu és o meu Deus. Sl 31. 14 a 
 
A situação ao redor era de cochichos, temores, conluios contra ele, tramas de morte. Realmente, de 
abalar qualquer um. Um apelo a se tomar providências, a pôr um fim nisso, ou a se defender: quer 
pela fuga, quer pela perseguição aos seus perseguidores.      
Em situação idêntica, Davi disse:  
 

“ Julgue o Senhor entre mim e ti porém a minha mão não será contra ti”. 1Sm 24.12 
*Interessante é que Sara disse exatamente isso a Abraão, naquele caso com Hagar: ” 
“ Julgue o Senhor entre mim e ti”.Gn 16. 5. Parece que Sara ficou brava com Abraão por não 

ter tomado a defesa dela e ela mesma foi pesar a mão sobre Hagar que estava tendo um 
comportamento inconveniente devido estar grávida do dono da casa.  
Uma mesma frase para uma situação de perseguição mortal, e para um conflito familiar. 
Nessas horas, é difícil não querer tomar providências em defesa própria. É difícil não entrar naquela 
de auto piedade ou autojustificativas, sem falar em desaforos e revanches de todo o tipo.  
Mas Jesus “entregava- Se Àquele que julga justamente” ....... 
 

* Confia que o Senhor pleiteia a sua causa, que é a sua defesa, Sl 
 - Que põe limite aos seus ofensores, como o fez a satanás no caso de Jó            
  ‘ Mas eu confiei em ti, Senhor’.Sl 31. 14 a  

‘e disse: Tu és o meu Deus’  ‘ A boca fala do que está cheio o coração”  Mt 12.34 
Deus não era apenas Deus (como se isso fosse pouco!) Mas era o Deus dele:   
# o salmista mantinha com Deus um relacionamento pessoal, real, constante.   
 
 

Dia 07   ‘Quanto a mim, quando estavam enfermos, o meu vestido era o 
saco; humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava 
para o meu seio’ Sl 35.13. 
 
Uma das características de quem anda com Deus é ser intercessor.  
Como exemplos temos Abraão, Jó, Moisés, Samuel, profetas, Abigail   
O salmista compartilhava do sofrimento dos “amigos”, como orienta o Novo Testamento 

“chorar com os que choram”  Rm 12.15 
*Não era aquela atitude superficial, tão comum entre alguns:  
“Vou orar por você” e fica só nisso ... 
*Antes de falar, precisamos pensar se estamos realmente dispostos a orar -  
- por aquela situação, para não incorrer em MENTIRA! Que dá lugar ao diabo, Ef 4.27 
 

    # O salmista estava realmente compungido diante do Senhor: 
 

i)  vestes de saco /  
ii)jejum / 
iii) orando de coração, não só “da boca para fora”. 
 
* Aliás, um dos princípios espirituais sobre a oração está em Mt 18.18-19. 
 

P“se dois concordarem na terra...isso será feito no céu” 
 
CONCORDAR...na sua origem, tem a ver com “ juntos de coração”. 
 

* A oração que o céu confirma é aquela feita com quem estamos unidos com o mesmo 
coração: Precisamos saber com quem orar sobre certos assuntos. Se a pessoa com quem oramos 
não tiver maturidade espiritual para entender a seriedade de certos assuntos, dirá um “Amém” sem 
concordância íntima. Haverá apenas formalismo religioso. 
O padrão de Jesus é:“ ama teu inimigo e ora pelos que te perseguem”.Mt 5.44 
 - Jesus apenas normatizou o que muitos já haviam vivenciado, antes. 

- Deus virou o cativeiro de Jó quando este orou por seus amigos,que o haviam atormentado 
com acusações e chavões piedosos. Jó 42.10 



“Quando cair teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. 
Para que o Senhor isso não veja, e seja mau aos Seus olhos,  
             # e desvie dele a Sua ira”   Pv 24.17  

 
*Oração é um dos meios pelo qual o Espírito gera unidade no corpo de Cristo. 
 

 

Dia 08   “Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abri a boca”.  
Sl 38.13 

 
* Como é difícil ficar calado quando se ouve “abobrinha”!  
* Às vezes, são absurdos ditos até por certos líderes.   
* Mas “a ira do homem não produz a justiça de Deus”.Tg 1.20 
 

P “Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal”.Sl 37.8 
*Também é difícil conviver com pessoas cujas palavras são só reclamações, amarguras, 

críticas sem fim.Hb 12.15 
 

P Que nenhuma raiz de amargura vos prive da graça de Deus e contamine os outros! 
 
P   “ A morte e a vida estão no poder da língua”   Pv 18.21 
 -Já notaram certas pessoas que possuem o “dom “ de acabar com qualquer alegria?   
Quando se está cercado por pessoas desse tipo, o melhor é seguir o exemplo do salmista: se fazer 
de surdo e mudo. É o meio mais sábio de se lidar com certas pessoas. 
              # Especialmente com os que distorcem tudo o que a gente fala. 

*Jesus, a certo ponto de seu julgamento, parou de falar.É muito verdadeira aquela frase que 
se ouve nos filmes quando alguém está sendo preso:  
# “tudo o que disser será usado contra você” 

 
P “todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar”.Tg 

*Todos esses princípios são diretrizes para bem viver neste mundo em meio a tantas 
oposições, mesmo dentre os que se esperaria que fossem por nós; e estes são justamente os 
primeiros a atirar pedras.  Há situações que não valem a saliva gasta para se dar a resposta.   

 
P “O prudente guardará silêncio pois o tempo será mau” Amós 5.13 

* A questão é que ninguém gosta nem quer deixar desaforos sem resposta 
 Isso é tomar a cruz: eu tenho razão, eu tenho resposta, MAS...me calo! 

De FATO, entrego minha causa ao Senhor, e espero que Ele pleiteie por mim.  Sl 35.1-2 
 # Mesmo porque, falar só piora certas situações.  

*Pense bem em tudo o que você tem falado: batido e rebatido, se desgastado,  
irritado os outros, tem sido considerado “o chato”, SEM NADA RESOLVER!  

*Se falar resolvesse, já estaria resolvido. Tal estratégia não funciona nestes casos. 
* É preciso buscar Deus para receber dEle uma estratégia adequada de como AGIR  
nessa situação: enquanto isso, o mais sábio é CALAR. 
E há maravilhosa promessa: “do açoite das línguas estará abrigado” Jó 5.2. 

 
 

Dia 09     Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim.  
Tu és o meu auxílio e o meu libertador; não te detenhas, ó meu Deus.  
Sl 40.17 
 
*Este é um dos salmos proféticos sobre o Messias Sofredor. 

*Fala do que Jesus sofreu por nós e Sua atitude ante a injustiça do homem e o tremendo 
peso da justiça de Deus que requer a morte do pecador.Muitas vezes, o verdadeiro cristão se vê em 
tal conjuntura: “espremido” entre o abuso, a opressão dos que ferem e aborrecem, e o ter de se 
calar, ter de suportar a agonia, por amor a Deus, em obediência ao que está escrito:   

‘a Mim pertence a vingança,Eu retribuirei ”  Rm 12.19,  Hb 10.30 
*Isso também é tomar a sua cruz, onde o Eu é negado por se esperar em Deus.  
*Muitos não querem saber de passar por bobo, querem reivindicar os seus direitos, fazer e 

acontecer. No Reino de Deus não funciona assim: 
o verdadeiro cristão sujeita-se a Deus  



*Certa vez perguntei ao Senhor: - ‘O que é sujeitar-se a Ti? COMO se faz? ’*Entendi que a 
gente se sujeita a Deus quando se sujeita a vivenciar o padrão da Palavra, mesmo que seja absurdo 
aos olhos dos outros cristãos, e do mundo. É algo pessoal e íntimo:  
- “Ajo assim pois a Bíblia diz...” 
- e aquele texto se torna uma diretriz de Deus para a minha vida, à qual me submeto como a Jesus, 
o Verbo, “seu nome é Palavra de Deus”   Ap19.13 

#  Faça uma lista de quanto versículos determinam seu agir cotidiano.     
Só é possível tal atitude em quem realmente confia na soberania de Deus em sua vida e 
circunstâncias.  Quem realmente se entregou a Deus e entregou tudo o que lhe diz respeito. 
Aliás, ”os olhos do Senhor passam por toda a terra 
              para mostra-se forte ...a cujo coração é totalmente dEle”.2Cr 16.9 
ENTREGA, RENÚNCIA...parecem ser vocábulos esquecidos no cristianismo que se prega 
atualmente, em certas igrejas. (Como é na sua?) Todos só querem saber de proteção do inimigo, da 
prosperidade, da saúde, da provisão, da direção:  
              # estas são bênçãos do deserto. SIM! Do deserto.  

* Enquanto o povo zanzava pelo deserto, debaixo do juízo de Deus, esperando que o último 
homem dos que saíram do Egito morresse (exceto Josué e Calebe) foi abençoado por Deus: havia a 
direção da presença do Senhor na nuvem e no fogo, havia provisão: maná, água, a roupa nem o 
sapato se gastaram. Havia saúde: ninguém ficou doente, nem o pé inchou de tanto andar.... Havia 
proteção contra o inimigo ”repreendeu reis dizendo não toqueis nos meus ungidos”.Sl 105.13-15 
             # Você é dos estão interessados apenas nas bênçãos do deserto?  
Ou pretende cumprir “o propósito de Deus na sua geração” como Davi?   

Está disposto e enfrentar seus gigantes e vencê-los em nome do Senhor?  
Ou prefere a situação cômoda do: “Isso é maior do que eu”?  

 
Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim.  
Tu és o meu auxílio e o meu libertador; não te detenhas, ó meu Deus.  40.17. 
 
 

Dia 10    ‘ Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade,  
 - e me puseste diante da tua face para sempre. Sl 41.12 

 
*Interessante como o ser humano é influenciável pelo grupo, especialmente no sentido negativo. É 
difícil ao cristão permanecer nos princípios da Palavra quando trabalha em meio corrupto. Quanto 
mais sutil a corrupção, mais difícil de ser evitada.É uma atitude que não mais gera repulsa, aqui; um 
procedimento comum na empresa e mudar vai causar estranheza, ali; e assim vai...  Quando 
percebe, já incorporou uma série de costumes do mundo. Está andando em caminhos tortuosos, 
longe da retidão da Palavra, como o barco que não ficou preso ao cais e foi sendo levado sem 
perceber pelo mover das águas, até que ... se viu bem longe da praia, em alto mar. Como voltar? 

*Por incrível que pareça, é mais fácil permanecer firme com Jesus, pois haverá o auxílio 
do Espírito Santo, do que voltar às origens mesmo com o auxílio do Espírito Santo  
 Aliás, sem Ele não há volta! 
O salmista estava rodeado de falsidade mas testifica que Deus o sustenta na sinceridade. 
 
*DEUS SUSTENTA...Jesus disse: ‘o espírito está pronto, mas a carne é fraca’Mt 26.41 
 - E chamou os discípulos para vigiar com Ele.  
 #  Em dificuldades, convém estarmos junto com outros, tendo suporte de oração. 

*Precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder para sairmos vitoriosos na 
batalha espiritual, que é o contexto da vida de todo o cristão verdadeiro. Ef 6.10-12. 

*Cristãos ainda possuem reações naturais, mas somos chamados a viver no sobrenatural 
e para isso precisamos do sustento do Senhor. Tentar viver a vida cristã na força da carne é estar 
fadado ao fracasso, ao desapontamento, e até mesmo a ser motivo e tropeço para alguns.    

 
SINCERIDADE...’sem cera’. Já falamos sobre os vasos rachados na queima que os comerciantes 
antigos disfarçavam cobrindo com cera e fazendo decoração por cima.  

- SINCERIDADE...é ser o mesmo diante das pessoas e quando se está só.  
É ser o mesmo no íntimo e no que se mostra aos outros. Daí o salmista dizer:   

-“Me puseste diante da tua face”  
É o contrário de uma vida só de aparências, preocupando-se com o que os outros vão dizer, em vez 
de como o Senhor vê você.  É andar na luz, falando a Deus, momento a momento, a verdade sobre 
o que há em seu íntimo.   

# Li afixado num local de trabalho: ”. Não se preocupe com sua reputação, mas com sua 
consciência. Pois sua reputação é o que os outros pensam de você, e isso é problema deles.  
Mas sua consciência DIZ O QUE VOCÊ É.... 



 
PARA SEMPRE...Os crentes são pessoas muito interessantes: costumam pensar que ao morrer, 
todo mundo “vira” santo; ganha uma espiritualidade que não tinha antes, aqui na terra. Puro engano: 
ao morrer, somos EXATAMENTE os mesmos!  
Ler o episódio do rico e Lázaro,Lc 16.19-31 
O rico reconheceu Lázaro, e continuava sendo egoísta, achando que o “inferior” mendigo devia 
atenuar seu sofrimento, o que ele mesmo não fizera em vida.     
Precisamos decorar versículos = interiorizar a Palavra, andar na presença do Senhor e amar estar 
com os irmãos, aqui na terra.      

“Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou”.Gn 5.24 
# Quando alguém reclama dos crentes, costumo dizer: 
 -“Como vai viver bem no céu, cheio de cristãos?  
# Há ditado popular que diz: “Da vida nada se leva” no sentido de coisas materiais. Costumo dizer: 
“Da vida se leva, a vida que a gente leva”  
  * Se morresse hoje, que vida levaria com você para revê-la no “tira teima”, diante do Senhor? 

 
 

Dia 11   ‘Tudo isto nos sobreveio; todavia não nos esquecemos de ti, 
                 nem nos houvemos falsamente contra o teu concerto’. 
 Sl 44.17  

 
Israel precisou ir para o cativeiro para aprender a dar valor às Escrituras e à aliança com Seu Deus. 
No cativeiro, longe de Jerusalém e do Templo, único lugar onde deveria ser oferecido sacrifícios ao 
Senhor, eles perceberam a importância da Palavra e começaram a se reunir para adorar a Deus 
através do estudo das Escrituras; assim surgiram as sinagogas, que vieram a ser ponto estratégico 
na pregação do Evangelho.   
Infelizmente, para muitos, é preciso acontecer uma coisa muito ruim para eles perceberem o valor da 
Bíblia e da aliança com Deus, pelo sangue de Jesus.   

Que não seja assim com você. Comece valorizando sua devocional diária:  
’ Bem-aventurado é quem “não faz como todo o mundo” (paráfrase do Sl 1.1)     

       - ‘Antes tem seu prazer na Lei do Senhor e nela medita dia e noite”.Sl 1.2 
 # Não dá para ser mais enfático do que isso. Leia Josué 1.7-8 
Note a ênfase: 1-“esforça-te...2- tem bom ânimo... 3- tem cuidado” com a Palavra.  
            (‘Sem se desviar para a direita, nem para a esquerda)  
As promessas que se seguem, e que alguns costumam recitar e reivindicar para si, estão vinculadas 
a estas três obediências.   Não há promessas de bênçãos aos desobedientes 

“nem nos houvemos falsamente contra o Teu concerto”... agora, que foram para o cativeiro,  
depois de tantos avisos e apelos de Deus por parte dos profetas!  
* Ler Isaías 1:  
  - lá se lê como é possível ser religioso e estar ofendendo a Deus com tal religiosidade.    
   “quem requereu isso... que viésseis pisar nos meus átrios?” Is 1.12-13, 15 
 “não posso suportar iniqüidade, nem mesmo o(no) ajuntamento solene... as vossas solenidades as 
aborrece a Minha alma: já Me são pesadas, estou cansado de as sofrer”  

Assim como lavamos as mãos antes de cozinhar, bordar, tricotar...  
já viu em filmes cirurgiões se lavando com escovinhas antes de uma operação?  
*Assim é preciso ter o cuidado de nos “lavarmos” confessando todo pecado conhecido antes de 
virmos à igreja, ou fazermos qualquer coisa para o Senhor.       
* Se tivermos o hábito de andar na luz, estaremos sempre limpos.  
- Mas há necessidade de uma purificação mais profunda de vez em quando:  
  “sonda-me, vê se há em mim algum caminho... guia-me...” Sl 139.23-24 e 19.12 
“quem pode entender os próprios erros? Expurga-me Tu dos que me são ocultos”. 

Dia 12   Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus; 
- Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Sl 52.8 
 
O salmista refere-se ao “homem que não pôs a Deus por sua fortaleza:  
antes confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade’ Sl 52.7  
# Há ímpios muitoprósperos! 
 - Como alguns dizem ser a prosperidade material prova do andar com Deus?       
* Veja bem: os ímpios confiam no que possuem, mas o verdadeiro cristão é! 
 - Deus está mais interessado no que você é, em forjar no seu caráter à imagem de Seu Filho, 
do que no seu serviço para Ele (?) 
 # Muitos usam o ministério como pedestal para seu EGO.   



O salmista diz: eu sou...  O que você é / tem sido diante do Senhor, dos outros?  
 
OLIVEIRA VERDE... lembra as ilustrações do Sl 1.3 e Jr 17.8  
“dá o seu fruto na estação própria, cujas folhagens não caem,” Sl 1. 3 
           * Fala daquele tipo de pessoa que não fica murcha devido circunstâncias adversas. 
*Há crentes como árvores de Natal: seus “frutos” vistosos e ostensivos são postiços: 
 - não resultam da íntima comunhão com o Senhor,  
  - nem brotaram como resultado do atuar silencioso do Espírito, Gl 5.22 
 
*CONFIO NA MISERICÓRDIA DE DEUS...não no que possuo: sejam bens materiais, sejam talentos 
e habilidades. Muito menos em seus feitos “tão bons”, muito melhor dos que os dos outros...  Lembra 
a oração do fariseu e do publicano, Lc 18.10-14 
A atitude do verdadeiro cristão é:  
“Não tendo justiça própria... senão a que é mediante a fé em Cisto...” Fp 3.9 
 
*PARA SEMPRE, ETERNAMENTE...  
O que vale hoje, em sua vida, é o que vai valer por toda a eternidade. 
- será algo de real valor intrínseco? 
   - ou apenas ‘dinheiro de Banco Imobiliário’ que só serviu para você brincar de viver...  
 
 

Dia 13   Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Sl 55.16 
 
*Todos esses salmos descrevem situações aflitivas; neste há   
“ opressão do ímpio’  que ‘com furor me aborrecem” _ a tal ponto que ele queria sumir, 

desaparecer dali. Havia  
”violência e contenda...iniqüidade e malícia (intenções maldosas) maldade...astúcia... 

engenho” e o pior era que isso tudo vinha também   
# do “íntimo amigo” que ia com ele ao Templo!  
*Todas essas situações, possíveis na escola, no serviço, entre familiares, e até mesmo entre 

os irmãos na igreja, despertam reações naturais de autodefesa e retribuição 
# Mas a decisão de quem anda com Deus é: “mas euinvocarei a Deus”  
 
INVOCAREI...é o clamor de nossos lábios expressando o que há no coração. Muitas vezes, a 
invocação do momento é um PALAVRÃO! 
Podem ser invocados argumentos de justiça própria em contraposição à injustiça deles.        
Há os que ficam remoendo pensamentos nefastos, o que chamo de “síndrome do disco rachado”: a 
pessoa deita e levanta sempre com os mesmos pensamentos revirando em sua cabeça. Conforme o 
temperamento, imaginam meios de fuga e auto proteção,  
#  como o salmista,  Sl 55.6 e 12 
 
INVOCAREI A DEUS...   
”invocarei o nome do Senhor...digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos” Sl 18.2 
 *Nos primeiros dias do mês março vimos os nomes do Senhor personificados por Jesus.   
  Convém copiá-los e deixar à mão para essas horas.  

*As pessoas não se acanham de invocar santos ou entidades malignas,  
- Os cristãos não têm o hábito de invocar o nome do Senhor.   

*Esse invocar é mais do que simples palavras “mágicas”:  
significam o clamor de um coração que confia no Senhor como Soberano em suas circunstâncias. 
sempre me impressionam as palavras de Jesus a Pilatos:  

”nenhuma autoridade terias sobre mim se do céu não te fosse concedida” Jo 19.11 
Mesmo em situação humilhante e extremamente injusta até perante os homens, Jesus ainda afirma 
a soberania de Deus: ”O Senhor Reina”. Sl 93.1  
Mesmo o Salmo 91, tão recitado como proteção, nãoé para qualquer um  
(é preciso ler a Bíblia com atenção!) Há condições para tais promessas:  
 - “porque a MIM se apegou com amor, Eu o livrarei”.  91. 14 
Outra atitude já vista: “Julgue o Senhor entre mim e ti”   Gn 16. 5 e 1 Sm 24.12 
Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará.   Sl 55.16. 
 

 

Dia 14    Eu, porém, cantarei a tua força;  
- pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto  
- Tu foste o meu alto refúgio, e proteção no dia da minha angústia.  
Sl 59.16 



 
A tônica desses versos é a tomada de posição no sentido de confiar em Deus e entregar-se à Sua 
justiça pois Ele livra os que nEle confiam _  e dá o devido tratamento aos inimigos.   

“julgue o Senhor entre mim e ti, mas a minha mão não será contra ti”... 1Sm 24.12 
Davi teve oportunidade de matar Saul, por duas vezes: seria justo e aceitável perante os homens. 
Mas Davi não o fez.  
#  Preferiu esperar o momento de Deus para ficar livre de seu inimigo mortal.   
Em nosso cotidiano, não experimentamos situações tão drásticas.Mas podemos estar  
convivendo com pessoas que nos “matam” a cada oportunidade, sempre que mostramos entusiasmo 
por alguma coisa. “Envenenam” nossa alma sempre martelando em nossos pontos de dificuldades, 
nunca nos deixando esquecer deles, por um momento sequer.      
 
CANTAREI...novamente focaliza a área das palavras,  

- que expressam o que há no coração. Mt 12.34 
Um cântico no coração é característica de estar cheio do Espírito.  Convém decorar:     
  ‘Enchei-vos do Espírito’  Ef 5.18-21    COMO? 
a) falando entre vós em salmos / b) cantando ao Senhor no coração 
c) dando graças por tudo / d) sujeitando-vos uns aos outros  
 
A TUA FORÇA...o motivo do cântico é a pessoa de Deus.  
* O salmista não se fixa na situação ruim: apresenta-a ao Senhor.  
           -  Não se volta para si, buscando meios de auto defesa ou vingança. 
 -  Deleita-se no Senhor. Sl 37.4  
 
PELA MANHÃ...  cada manhã,  é bom começar o dia com o Senhor, dando-Lhe o  
primeiro lugar em nosso tempo. Como é o começo de seu dia?  
A Bíblia nos ensina a planejar. Consagre a Deus um tempo para organizar seu dia, sua semana: 
priorizar atividades,ver onde está o “ladrão”do seu tempo: pode ser dormir demais, muita Internet, 
muita TV, muito trabalho, muitos papos demorados com as amigas, enfim:  
- o que está fazendo além da contaem detrimentode seu tempo a sós com Deus?       
‘Se Deus não é o primeiro em seu tempo, nunca o será em sua vida’. 
# Se Jesus o fazia, quanto mais nós precisamos desenvolver tal hábito!  Is 50.4-5 
 
LOUVAREI COM ALEGRIA... outra característica de ser cheio do Espírito  
 
a TUA MISERICÓRDIA... é bom escovar os dentes de manhã, lembrando Lm 3.22-23 ‘as 
misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã ... 
 - e são a causa de não sermos consumidos’      
- Sóem Cristo temos acesso a Deus e somos abençoados!       
 

Dia 15  Mas o rei se regozijará em Deus; qualquer que por ele jurar se 
gloriará porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. ’Sl 63.11 

 
O que é o motivo para você se regozijar?  
 - Uns batalham por fama, o reconhecimento de suas habilidades.  
 - Outros querem dinheiro,  
*Aí estão aí programas de TV oferecendo milhões, e as senas,mega-senas, nem sei mais o quê. 
 - Há os que se regozijam com a família reunida  
 eu também, nessa época em que é tão difícil conciliar horários e agendas!     

*Porém, quando falo a moças que solteiros e casados devem chegar ao ponto em que Jesus 
é o principal motivo de satisfação, elas me olham desconfiadas. 
  
Gente, Jesus não é a segunda escolha: Jesus é o melhor de Deus para você.  
Se Jesus não for o suficiente, nada mais o será. 

* Deus nos contempla com muitas coisas nesta vida, aliás, 
 “abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos”.1Tm 6.17  

*Cristão tem alegria de viver (deve ter.…)  
Cristão è ( deve ser )  capaz de admirar um lindo crepúsculo, louvar ao Senhor que “pinta” no céu um 
diferente a  cada tarde, mesmo que  esteja em situação difícil ou cansado. Alegra-se com florzinha  
que nasce em meio ao asfalto e poluição. Reparar na paisagem quando pega uma estrada .  
  Costumo dizer: 
    - Se Deus caprichou tanto no “rascunho”, imaginem como será o definitivo?  
 
* Escrevendo aos Filipenses sobre o regozijo no Senhor,  
Paulo também relata estar vivendo uma situação muito triste na prisão. 
  - Leia essa carta como se a tivesse recebido de algum missionário, pelo correio.         



  - Detenha-se em considerar a situação de Paulo. Conte quantas vezes ele escreve: 
  - “Alegra-vos /regozijai-vos no Senhor”.Fp 3.1 
 
* Jesus não é prêmio de consolação, já que Deus não lhe deu o que você queria. 
 - Jesus é o melhor de Deus para a humanidade. 
O REI... a que o salmo se refere está no apogeu de sua glória, fama e poderio político.  
P ‘multiplicando-se suas riquezas, não ponhais nelas o coração”... Sl 62.10 

‘Mas o rei se regozijará em Deus’. Sl 63.11. 
 

Dia 16   Eu, porém, faço a minha oração a Ti, ó Senhor, num tempo 
aceitável;  ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia,  
              - segundo a verdade da tua salvação’.Sl 69.13 
 *Este é outro salmo messiânico: prefigura os sofrimentos do Messias  
* Apesar de falar as palavras do Pai, de viver em obediência e fazer sempre o que era do agrado de 
Deus, Jesus teve de suportar...muitas afrontas, v7 incompreensão, v8 vergonha e confusão, v19; 
perseguições, 26; entre outras coisas. Convém ler o salmo todo     
   -  Todo esse sofrimento foi por mim, por você... 
   -  Para trazer de volta a Humanidade que se desligara de Deus. 
  
*Jesus disse: ‘o discípulo não está acima do seu Mestre...’  Lc 6.40 _Se Me perseguiram 
perseguirão a vós...se guardaram a Minha palavra, guardarão a vossa’’   João 15.20 
*Muitos ministérios ficam apenas no limite do conveniente porque  
 seus dirigentes não estão dispostos a pagar o preço por se identificar com Jesus.  
Quem realmente quer ser discípulo de Jesus começa tomando a cruz cada dia  
   - e renunciando a tudo quanto tem. Lc 9.23, 14.33  
É preciso ficar bem claro que ninguém segue a Jesus de qualquer jeito, nem do seu jeito.    
        - Jesus é o Mestre: significa conhecer Seus ensinos e vivenciá-los.     
      - Só experimenta a vitória da ressurreição quem passa pela cruz.   
 
* Como o salmista enfrentou todo essa oposição e sofrimento?  
“eu, porém, faço minha oração a Ti, ó Senhor” ....  

*Jesus orava. E como orava! Conversava com Deus, o Pai, “cada manhã” Is 50.4-5  
- em lugar à parte, antes de escolher os discípulos, antes de comer, antes de ressuscitar Lázaro, 
oração sacerdotal, por Pedro, no Getsêmani, na cruz... 
- Quanto mais nós precisamos desenvolver uma vida de oração constante,  
   - que expresse nossa comunhão com Deus.    
NUM TEMPO ACEITÁVEL... todo o que é santo orará a Ti a tempo...”  Sl 32.6  e Hb 4.16 
“Acheguemo-nos.…confiadamente junto ao trono da graça...para socorro em tempo oportuno”.  
*Jesus disse a Pedro: “ Eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça”.Lc 22.32 
           * Tais textos nos ensinam a prevenir situações, interceder pelas dificuldades dos outros.       
 
* Orar não e só pedir o que se quer, como lista de Papai-Noel; nem é só para livrar do sofrimento ou 
resolver problemas pessoais. A vida de oração precisa ser ampliada: Jesus ensinou a rogar por 
obreiros, e prevenir tempo de calamidade. Paulo pedia oração para que ele soubesse falar 
adequadamente, e exorta que se orem pelas autoridades.      
           - Em Efésios, há modelos de oração pela igreja, Ef 1.16, 3.14. 
           - A Timóteo, ensina como orar pelos que resistem. 2Tm 2.25 
*Por isso precisamos ler a Bíblia: para aprender a viver de modo digno da nossa vocação 
 - Achando Gabaritos, como alguns que compartilhei com vocês hoje. 
  vamos marcar na Bíblia, copiar, pensar ...  
- “Ah! é assim que age um cristão, filho de Deus: é assim que vou passar a agir.  
  - Estar atento para adequar seu viver ao padrão da Palavra”  
      - Isso é ser cristão. Menos do que isso é mera religiosidade.  

Dia 17  ‘Eu, porém, estou aflito e necessitado; apressa-te por mim, ó 
Deus.  - Tu és o meu auxílio e o meu libertador, Senhor, não te 
detenhas’ Sl 70.5 
 
Pela oração do salmista pode-se ter idéia da situação dele: 
1- havia os que procuravam a alma dele: 70.2 
Satanás costuma usar pessoas e circunstâncias para nos atingir a alma, como dardos inflamados. 

‘Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados’ Ef 6.16,12 
   Certa amiga me dizia: - “Você só tem uminimigo! ” 



Logo depois de ter tido uma revelação especial de Deus, Pedro foi usado por satanás para servir de 
tropeço para Jesus, que percebeu e disse: “Arreda satanás, pois não cogitas das coisas de Deus, 
mas dos homens” Mc 8.33   
Temos de ter discernimento do Senhor para não nos deixar abalar por estes dardos inflamados  
do maligno = tudo o que deixa você “queimado”. 

# antigamente, para invadir uma cidade, o inimigo lançava enormes dardos com tocha  
acesa na ponta, em direção às portas da cidade, que costumavam ser de madeira. Queimadas, 
ficava fácil arrombar com tronco de árvore e entrar facilmente pela porta.         
Assim que se sentir “queimado”, trateprimeiro de seus sentimentos, confessando-os e clamando 
pelo sangue de Jesus.   
Depois, fale com a pessoa sempre se fixando na situação: 

- “Essa situação não é...” Ou é...  
- JAMAIS acuse: “Você...” pois levanta imediata barreira na comunicação, gerando auto 

defesa ou ataques mais violentos a você.   
“Isso me faz ter vontade de agir agressivamente, o que não quero.  

E assim vai, sempre se referindo à situação, sugerindo com calma, um modo de se chegar a um 
acordo.  
2- “Os que me desejam mal”, 70.2; sempre há quem nos inveje e se alegre com nosso mal.  
Há os que sem causa nos odeiam, simplesmente por sermos filhos de Deus, e nem eles mesmos 
sabem o porquê dessa antipatia.  

# Mas nós sabemos!  
    # Mesmo na igreja: há joio misturado com o trigo, Mt 13.25. Gl 4.29 

’gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora’ 
*Ler a Bíblia com atenção faz-nos espertos para discernir a causa do comportamento.  
            # ‘inexplicável’ de alguns, e para sabermos como lidar com eles. 
3- Os que debochavam dele - Uma forma sutil(?) de deboche é os que gostam de tirar sarro da 
nossa cara, deixando-nos desapontados: - Ah! Ah! Você não é crente? 

# Se estivermos errados, é uma boa chamada de Deus através do ímpio 
 - Deus usou uma jumenta para chamar a atenção do profeta! Nm 22.27-31 
# Mas se estivermos com problema e o ímpio tirar sarro pelo nosso Deus não resolver,  
             # não me livrar: então, de fato, é dureza, é prova para a nossa fé! 
4- Sempre há os que buscam o Senhor e amam a salvação de Deus que, sabem, virá a seu 
tempo. # Elias pensou estar só mas havia sete mil(!) fiéis a Deus e que,  
             # certamente o estavam sustentando em oração, 1Rs 19.18 
5- E eu? 
5.1   Eu estou aflito e necessitado: apressa-Te, não Te detenhas 
5.2   Tendo exposto ao Senhor o que ia em seu íntimo, o salmista  
5.3   Afirma a atitude assentada no coração: Tu és o meu auxílio, meu Libertador.     
           Já contei da amiga que orava: “Está em Tuas mãos” 
        -É atitude de quem decide não reagir, nem dar nenhuma ajudinha a Deus.   
#Reagir é agir em resposta a atitude do outro, que determina o meu modo de agir  
- A grande sacada de ser cristão é aprender a AGIR de acordo com o padrão de Deus 
  - enquanto o diabo faz de tudo para fazê-lo reagir na carne.  
Pense como AGIR, em vez de reagir. 
Ore: ‘ não me mova a mão do ímpio’.Sl 36.11 
 

 

Dia 18 ‘ Mas eu esperarei continuamente, e te louvarei cada vez mais’. 
Sl  71.14 

 
-Todos esses salmos nos mostram situações de conflito e sofrimento.  
- Quem disse que andar com Deus significa não ter mais problemas?  
*Andar com Deus é AGIR conforme o Gabarito da Palavra, independente do que acontece ao 

redor. Ter linha de conduta que agrade ao Senhor, aja o que houver, só é possível  
            # pela graça de Deus e auxílio do Espírito Santo.  
  Não fazer nem um desaforinho de vez em quando, só por Deus mesmo!     
É decidir agir com dignidade, com retidão, educação, com brandura   
                  “a palavra branda desvia o furor”  Pv  15.1 
* Descreve uma pessoa que consegue agir com sabedoria, apesar do furor do outro.     
1- Não se deixa abalar pelo desequilíbrio do outro, nem mesmo quando nos ofende  
     - especialmente quando nos ofende... (é bom lembrar-se  dos dardos malignos que nos deixam    
     “queimados” para nos fazer escorregar, e quem sabe, até cair em pecado)        
2- Mantém sua linha de conduta, mesmo quando o outro perde a compostura   
3- Age assim quem ora “não me mova a mão do ímpio”.  Sl 36.11 



*Conviver com pessoas difíceis é teste de fidelidade a Deus.  
  - Há ditado popular: “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”  
  - Pessoas de temperamento hostil e implicante, com o tempo, fazem qualquer cristão perder as 
estribeiras, SE não estiver sempre atento em manter os olhos em Jesus e cuidar para não deixar que 
raiz de amargura entristeça o Espírito Santo, minando sua fonte de força.  
 
* Às vezes, a gente cansa: nessas horas, ajuda ler um salmo, derramar o coração perante o Senhor, 
clamar por livramento, proclamar a nossa fé em voz bem alta. Invocar o nome do Senhor, e louvá-lO.       
  Certa vez, depois de uma copiosa choradeira diante do Senhor, abri a Bíblia para ler um salmo e 
bati os olhos num versículo que me confortou muito: Sl 56.8 
    - ’põe as minhas lágrimas no Teu odre; não estão elas no Teu livro? ’.  - Puxa! Como foi bom 
saber que minhas lágrimas não tinham caído no sofá, no chão: haviam sido recolhidas pelo Senhor.      
     * Mas eu esperarei continuamente, e te louvarei cada vez mais’.  Sl 71.14 
     - Sim, quando decidimos esperar continuamente no Senhor, haja o que houver, teremos motivos 
para louvá-lO cada vez mais por perceber que Deus está presente, importa-Se, pleiteia nossa causa, 
conforta-nos. * De outra forma, como experimentar Seu atuar de modo tão real e pessoal?  

Dia 19   ‘Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram; 
  -  pouco faltou para que escorregassem os meus passos’.Sl 73.2 

 
*Este salmo ilustra o que acontece quando um cristão passa a olhar para as vantagens dos 

ímpios, e começa a pensar que servir a Deus não é lá tão grande coisa assim. 
#  Sl 73. 3-14 
* Quem disse que os ímpios não são prósperos? Prosperidade material nem sempre é sinal da 
bênção de Deus: muitos fizeram pactos com o maligno para obterem o que desejavam.  
É preciso cuidado com a ênfase exagerada em relação a bens materiais. 
 - O padrão de Deus é buscar primeiro o Reino de Deus e Sua justiça”   Mt 6.33  
 - O resto é lucro 
“ Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes”   1Tm 6.8 
“ Acomodai-vos às (coisas) humildes”.Rm 12.16  
“ Multiplicando-se vossas riquezas, não ponhais nelas o coração”.Sl 62.10 

*O que segurou o salmista foi ser líder no Templo e pensar que sua atitude poderia servir de 
tropeço para muitos.Sl 73.15  Ah! se todos os cristãos, e líderes tivessem consciência  de como 
seus atos e palavras podem prejudicar outros filhos de Deus...   
  - Porém, no íntimo, ele estava em estado lamentável: perturbado, Sl 73;16,21-22 
  - coração azedo, aguilhoado por seus pensamentos, embrutecido,   

“como um animal perante Ti”  Que quadro!   
*Como é difícil precisar manter as aparências quando as coisas no íntimo não estão bem.   

* E a coisa andou assim por um tempo, ‘ATÉ QUE ENTREI NO SANTUÁRIO...’ Sl 73.17 
# Havia escalas para fazer o serviço interno: a única iluminação vinha do candelabro.     
  - Havia a mesa com os pães e outra com incenso, ilustrações de Jesus: a Luz do mundo, o pão da 
vida, e O que, ressurreto, está à direta do Pai  
           # ‘vivendo para interceder por nós’ Hb 7.25  

*Ali, afastado do movimento e barulho característicos das atividades do Templo, 
          - no silêncio e na presença de Jesus, ele voltou à razão! 
# Como precisamos de tempo a sós com Jesus. Como é fácil perder a perspectiva correta quando 
envolvidos pelo burburinho das atividades do dia a dia, e quando olhamos para os outros.        Onde 
estão postos seus olhos?  
“Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram;  
- pouco faltou para que escorregassem os meus passos.Tive inveja...ao ver.…” Sl 73.2-3 
Se você estiver em situação parecida, corre perigo! Volte-se com urgência para o Senhor 
           #  busque um tempo a sós com Deus e Sua Palavra. 
 

Dia 20   Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus;  
- pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas 
obras. Sl 73.28 

 
- Que diferença!  
- A situação continuava a mesma, mas o coração do salmista havia mudado.  
           -Agora, ele havia percebido como é bom aproximar-se de Deus.  
# É tão bom quando a gente vê algumas pessoas que andavam afastadas do Senhor, e voltam, e 
começam a estar sensíveis à presença do Senhor por terem sentido todo o horror que o vazio Deus 
produz em alguém.  “foi me bom ter eu passado pela aflição”  Sl 119. 67, 71, 75 
 



*Ás vezes, precisamos de uns tempos turbulentos sob a disciplina do Senhor, para apreciar melhor a 
maravilhosa sensação de paz interior que só a presença de Deus traz. E, geralmente, essa 
turbulência ocorre por causa de nosso pecado, rebeldia, murmurações, impiedade. # è tão fácil agir 
como ímpio! Confira algumas atitudes características deles:  Sl 50. 16-22.Marque em sua Bíblia! 
PUS A MINHA CONFIANÇA NO SENHOR...o segredo está onde ele colocou a sua confiança.  Não 
são as grandes tentações que devem nos preocupar: quanto a elas, de modo geral, estamos mais 
precavidos.  Devemos, sim, estarmos atentos às pequenas sutilezas que vão entrando de fininho, e, 
disfarçadamente se insinuam em nossos conceitos, modos de encarar as coisas, maneiras de 
resolver certos casos. A mídia e o padrão do mundo são mestres em convencer de modo subliminar.    
*Quando a gente percebe, já virou uma praga: Lembra do caso “Ah! Apenas um caracol! ”Que depois 
me deu tanto trabalho, tirando pratadas e mais pratadas cheias deles, que vinham atraídos pela 
cerveja colocada no fundo do prato. Por fim, desisti. Só ficava plantado o que eles não gostavam de 
comer.        
PARA ANUNCIAR TODAS AS SUAS OBRAS... “a boca fala do que está cheio o coração” Mt 12.34 
Quer conhecer uma pessoa? Repare no que ela fala: qual o assunto preferido, qual o tema que 
sempre vem à baila em toda a conversa.    
 # Quer saber quem você realmente é?  ESCUTE SUAS PALAVRAS.  

Dia 21   ‘ E eu disse: Isto é enfermidade minha;  
                - e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo’.Sl 77.10 
 
Os salmos são maravilhosos pois retratam pessoas como nós. 
Fico indignada quando fazem estereótipos do que é ser cristão:   
Ser cristão é andar com Deus em toda a nossa humanidade. Não é negar a humanidade, 
- massaber detectá-la e aprender a lidar com ela.  
 - Por isso é preciso ler a Bíblia: é o único jeito de se aprender a viver em Cristo   

*O salmista detectou em seu íntimo uma série de pensamentos e sentimentos que 
certamente não vinham de Deus, não agradavam a Deus. Especialmente por serem resultantes de 
visão desfocada da situação. Essa é tendência humana, carnal, que o inimigo não deixa de 
aproveitar para fazer suas sugestões malignas. Se não estivermos atentos, vamos ficar enredados. 
Interessante de se observar: como você fala consigo mesmo? Preste atenção em seus 
pensamentos e o que você diz a si mesmo,   
# Quais seus comentários íntimos a respeito do que acontece.   

* Que tipo de sugestões íntimas eram as do salmista? Sl 77.6 
SIT: Era noite...pensamentos que ficam girando na cabeça e muitas vezes nos tiram o sono.    
1-  Rejeitará...? v.7Pensamentos de rejeição não são de Deus pois Ele enviou Seu Filho para nos ter 
de volta para si.Mesmo sob a disciplina do Senhor, é sinal de que ELE nos ama e nos trata como 
filhos:”se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes...”. Hb 12.8 Convém ler Hb 12 
sobre esse assunto.  
 
2- Cessou para sempre a Sua benignidade...?v8 Impossível! Pois a benignidade de Deus dura 
para sempre: é contra a natureza de Deus deixar de ser benigno. Até em atos de juízo pode se vê-la, 
por exemplo: Banir Adão e Eva do Éden foi um ato de benignidade, pois se ficassem lá, o próximo 
passo da “serpente” seria fazê-los comer da árvore da Vida o que tornaria a situação irreversível. 
 ( Gn 3.22-23)  Quando Deus tira a “maçã podre”do meio de seu povo, na Sua benignidade,  
                         - está preservando os outros de serem contaminados.   
Quando Deus nos lapida, ou poda, ou permite atritos com os irmãos para arredondar nossas arestas: 
´Assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo” Pv 27.17 Permite situações 
doloridas, mas na Sua benignidade quer produzir em nós a imagem de Seu Filho, Rm 8.29 E os 
resultados serão eternos, para dificuldades momentâneas que às vezes,  
são mais demoradas por causa de nossa resistência em aprender. 
 
3-  Esqueceu-se Deus de ter misericórdia...? Se fosse possível!  
‘ Ainda que uma mulher pudesse a vir se esquecer do filho que amamenta, Deus diz:  
 - “Eu,todavia não me esquecerei de ti”.Is49.15 VerIs 44.21  
* Não fazemos idéia como esse tipo de pensamento ofende a Deus:  
 - E revela nosso desconhecimento a respeito de sua natureza 
  - revela nossa falta de confiança em Quem tanto nos ama 
  - revela em nosso coração uma brecha para o inimigo semear todo tipo de questionamento  
em relação à integridade de Deus ao permitir tal situação. 
“Nãodeis lugar ao diabo” Ef 4.27 
*Vamos ficar atentos aos nossos pensamentos:  
“levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo” 2Co 10.5 
  - para não dar margem a nenhum pensamento que ofenda a Deus, nem dar lugar ao diabo  
  - E, percebendo algo estranho, vamos falar a verdade para Deus 



# às vezes, ao falar com alguém acaba-se contaminando-o com nossas dúvidas e questionamentos. 
  - Foi o que o salmista fez: levou ao Senhor seus pensamentos e obteve do Senhor o 
entendimentode que aquilo era enfermidade da sua alma.Seus olhos voltam ao foco certo:   
Deus não muda. 
 - O que permite ao Espírito Santo nos lembrar do que já sabemos pela Palavra.      
‘E eu disse: Isto é enfermidade minha;  e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo’ Sl 77.10 
 
 
Dia 22   Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 
mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas 
da impiedade.  Sl 84.10 

 
Neste verso não há a expressão “quanto a mim”, nem, “mas eu”...apesar de ter esse ignificado. 
1-  Revela a extrema importância que o salmista dá à presença do Senhor, naquela época vinculada 
ao Templo. _. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo, 1 Co 6.19-20      
 
2- Revela a preferência do salmista. Cada momento de nossa vida representa uma escolha que  
         - revela nossas prioridades, e preferências.O que você costuma preferir? 
 
3-   É meio evidente que não vamos preferir “residir” na impiedade. 
      # às vezes, sem perceber, temos feitos umas ‘visitinhas’ a ela,  
       - mas “habitar” fala de um estabelecimento na impiedade. Ver Salmo 1. 1 
*Temos de ler a Bíblia meditando no que ela quer dizer, e nos posicionando ao lado de Deus.  
  Mas, para isso, é preciso, primeiro, olharmos para nós mesmos em verdade, sem máscaras, nem 
desculpas, daí se dizer que a Bíblia é um espelho, e por isso, a pia do Tabernáculo, onde os 
sacerdotes se lavavam foi feita dos espelhos das mulheres.Ex 38.8 
 
*Temos de nos ver como somos, para ver onde há sujeira e esfregar mais naquele lugar.   
“sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes...” Tg 1.22-25 
              * O que ouve e não cumpre “é semelhante ao varão que se contempla ao espelho... 
              # e logo se esquece de que tal era”. 
 
*Deixo você com seus pensamentos: agora mesmo, dê um pouco de atenção a si mesmo e vasculhe 
seu interior, pensando se tem preferido estar com Deus, acima de tudo, se tem preferido buscar 
amizade com os irmãos em vez de ser amigo de incrédulos, se tem preferido estar na igreja em vez 
de outro lugar qualquer.  # Também fique atento a essas “inocentes visitas à impiedade”. Às vezes, 
costuma ter preço alto, como Davi ao dar uma espiadinha na mulher que se banhava. 2Sm 11.2 
 

Dia 23 Eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio à minha 
oração. Sl 88.13 

 
* Na angústia, o salmista clama ao Senhor.  
As pessoas costumam ter reações das mais diversas ao passar por momentos de angústia:  
 -  Uns ficam revoltados. Outros se atiram em busca frenética para se livrar dessas aflições. 
 -  Há os que se sentam e se põem a lamentar.  
 -  A única coisa que efetivamente resolve é clamar ao Senhor,e esperar.   
   Clamar ao Senhor ‘ a tempo de te poder achar ... Sl 32.6 /socorro em tempo oportuno. Hb 4.16 
   E ter a atitude do salmista: ‘ esperei com paciência pelo Senhor ‘ Sl 40.1-3 
 
* No entanto, às vezes, aflições nos vêm como conseqüências de escolhas erradas que fizemos, 
certamente sem consultar ao Senhor. Aí, temos de verificar a origem dessas aflições,  
# e junto com o Senhor, buscarmos a solução adequada. 
 
* Deus é sempre o mesmo, mas as estratégias variam.Às vezes, Deus pode estar esperando você 
aprender certa lição, ou abrir mão de algo a que tão ferrenhamente tenha se apegado. 
 - Deus só pôde responder à oração de Ana quando ela foi capaz de entregar o filho ao Senhor.  
   - ‘Não podia’ responder antes, pois talvez aquele filho viesse a se tornar um ídolo no coração dela -  
*No entanto, depois de tudo nos devido lugares, Deus concedeu a Ana mais outros filhos.  
Vamos aprender logo as lições que Deus quer nos ensinar! 
 



Dia 24   ‘ Em paga do meu amor são meus adversários;  
                   - Mas eu faço oração, ’Sl 109.4 
 

*Há tanta gente ingrata neste mundo!Quem já não teve algumas experiências com elas?  
- Nessas situações a atitude do cristão é orar pelos que o aborrecem.Só mesmo pela graça de Deus! 
poisa velha natureza quer mais ter reações naturais, de acordo com o temperamento de cada um.  
Certa vez, batendo uns bifes, pensava em situações que me revoltavam e repetia para mim 
mesma: -“É natural que eu...” - É natural que isso ...”é natural que aquilo...’ e assim batia os bifes 
com mais força!Até que me veio à mente um hino cantado no domingo, que eu nem sei direito,  
   # mas fala algo a respeito de viver no sobrenatural: 
* Cristãos são chamados a viver acima do natural, experimentando o atuar sobrenatural de Deus em 
seu íntimo e circunstâncias. Bem, foi água na fervura! Pedi perdão, e meu coração se abrandou. 
# depois daquela ‘chamada’ do Senhor.  
* Assim o salmista, orava pelos que o decepcionavam e até mesmo se opunham a ele.   
            - Relacione algumas situações semelhantes em sua vida, e ore por elas agora mesmo.   
            - Confesse ao Senhor todos os sentimentos que se reavivam em seu íntimo e clame para que 
o sangue de Jesus purifique também suas feridas e memórias. 1 João 1.7  
# Só assim podemos viver no padrão de Deus para Seus filhos.    
 

 Dia 25  (Mas eu...) 
 Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor,Sl 116.13. 

 
Este é outro salmo em que não aparece o termo “quanto a mim”, nem, “mas eu”...apesar de estar 
implícito.  
 
* É testemunho do livramento do Senhor: Sl 116. 
‘Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda’. 
   -Que Deus!  
O salmista estivera muito abalado: “eu dizia na minha precipitação: 
- Todo homem é mentira” Sl 116.11  # Quantas vezes, em momentos de aflição, fazemos afirmações  
  - generalizadas e não verdadeiras. * Tempo de aflição é tempo de ficar de boca fechada, para não 
falar bobagem, nem coisas das quais venhamos a nos arrepender depois. ‘Todo prudente guardará 
silêncio porque o tempo é mau”.Am 5.13 
 
* O modo que o salmista achou para mostrar sua gratidão ao Senhor foi: 
“tomarei o cálice da salvação”... cálice fala-nos de bebida oferecida, servida por alguém.  
           (Já havia ouvido falar em cálice da ira da Deus...)  
* Neste caso, há referência ao cálice da salvação: deve ser um momento especial, em que se brinda 
o livramento providenciado pelo Senhor. Lembra aliança. Lembra a Ceia;  Lc  22.20 
“Este cálice é o Novo Testamento no Meu sangue, que é derramado por vós. 
# Cada vez que tomamos a Ceia, reafirmamos nosso pacto com Deus com base no sangue de 
Jesus,  além de obedecermos Seu mandamento:  
   “Fazei isso em memória de Mim...até que Ele venha”. 1Co 11.23-26 
 
*É momento solene e como tal deve ser considerado: devemos nospreparar para tomar a Ceia tendo 
um momento de reflexão e confissão de pecado.Se estiver com a vida “em dia” com o Senhor, pode 
percorrer a lista de Ef 4.30-32, dizendo: - Senhor, veja onde há, e tira do meu ser toda amargura, 
cólera, ira, gritaria, BLASFÊMIA(Sl 10.13) MALÍCIA (intenção maldosa) espírito crítico, palavras e 
atitudes maldosas, mesmo a título de brincadeira, ressentimento, falta de perdão.  Que lista! 
   “Invocarei o nome do Senhor...” tantas coisas são invocadas, mas não temos o costume de 
invocar o nome do Senhor; aliás nem o conhecemos bem (ver artigo:Nomes de Jeová). 
“Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre de meus inimigos”  Sl 18. 3. 
         # O nome do Senhor é poderoso! Interessante que, a primeira referência de culto sistematizado 
a Deus, diz:  “então se começou a invocar o nome do Senhor”.Gn 4.26 
Vamos aprender a invocar o nome do Senhor, devidamente!  
 

 
Dia 26    1- A minha alma está de continuo nas minhas mãos, 
                  todavia não me esqueço da tua lei. Sl 119.109 
 
                 2-Olha para a minha aflição, e livra-me, 
                 pois não me esqueci da tua lei. Sl 119.153 
 
                3- Desgarrei-me como a ovelha perdida; busca o teu servo,   



                pois não me esqueci dos teus mandamentos. Sl 119.176 
 

Três situações diferentes, uma mesma atitude: não me esqueci da Tua 
Palavra.  
1- ‘Alma de contínuo nas mãos’ ... Hoje se diz: “com o coração na mão’ 
Este salmista passa por momento angustiante, de espera, ocasião em que muitos perdem o rumo e, 
esquecidos da orientação da Palavra, agem movidos pelo desespero e tomam atitudes contrárias ao 
padrão de Deus.   Mas não este salmista! 
 
2- Este outro, está em aflição, precisa de livramento.... Como é fácilcair na tentação de buscar meios 
de se livrar, muitas vezes por achar demorada a intervenção do Senhor. Busca-se um jeitinho de 
“sair dessa” e geralmente acaba-se mais enrolado que antes. Mas não este salmista! 
 
3- O terceiro, havia se desgarrado...queria voltar,pois se lembrara dos mandamentos do Senhor.  
Quantas vezes, longe do Senhor, vem à lembrança um verso aprendido na escola dominical e é o 
ponto de retorno para aquele desviado. Precisamos dar muito valor e apoio ao trabalho com 
crianças, mesmo que possa parecer não dar frutos permanentes como gostaríamos.  Mas não 
sabemos como aqueles versos decorados por causa e um prêmio banal poderá tirar uma vida da 
perdição:  
              ‘a Minha Palavra não voltará vazia, mas fará o que Me apraz” Is 55.11 
* Importante a ênfase em fazer decorar versículos, foi assim com este salmista!  
“Guardei a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti”…Sl 119.11 
 
Em inglês decorar é ‘by heart’ :  guardar pelo coração 

Dia 27    ‘Príncipes me perseguiram sem causa, 
                  - Mas o meu coração temeu a Tua palavra.  Sl 119.161 
 
* Quando se é cristão, pode acontecer de se ter problemas se com chefia ou colegas “sem causa”,  
# mas sabemos ser por causa de Jesus. 
* Há casos de antipatia gratuita, inexplicável, humanamente considerando (mas a gente sabe que as 
trevas conhecem os filhos da luz e há um estremecimento nas regiões celestiais)    
* Pode ocorrer perseguição declarada por parte da pessoa,  
# e todos sabem que é visando aquele cristão.   
*Que fazer nessas situações?  
 
“Meu coração temeu a Tua Palavra”... no sentido de ser muito mais cuidadoso em seguir os 
preceitos da Palavra, manter o coração limpo, sem ressentimentos, sem guardar rancor, 
            # orar pelos seus perseguidores. Pv 16.7 
“Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, faz até que seus inimigos tenham paz com ele”   
 Por um bom tempo, sempre que subia a rampa de onde trabalhava, vinha-me à mente: 
    “Tu me cercas de alegres cantos de livramento” Sl 32.7 
Como eram preciosas estas palavras, não que eu as declarasse como que “obrigando” Deus a 
cumpri-las, mas suavemente elas vinham à minha mente e me davam forças, segurança ,pois o 
homem que não teme a Deus pode fazer muitas coisas contra o justo.  Sl 56.11  
“Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem”  
 

 

Dia 28   Aguardo ao Senhor, a minha alma O aguarda, 
               -  e espero na Sua Palavra. Sl 130.5 
 
O salmista estava no fundo do poço, talvez por causa de algum pecado.Sl 130.4      
”Se Tu observares a iniqüidade, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido”     
Interessante: não diz ‘o castigo’, mas’  o perdão’; 
ao que sabe merecer castigo, o perdão faz derreter o coração mais endurecido.  
 
*Muitas vezes passamos por maus pedaços por causa de transgressão nossa.  
*Mesmo tendo confessado e sabendo ter sido perdoado, ainda há conseqüências que precisam da 
intervenção do Senhor.Mas, às vezes, é uma sensação estranha que perdura...Como é isso?  
 Quando eu entrava às 7h no serviço, ia a pé para o serviço. Saía bem cedo de casa; às vezes, 
havia uma névoa tão forte, que não enxergava o caminho, ia andando pelo rumo. Lá pelas 10h, o sol 
já estando lato, a névoa sumira sem que se tivesse dado conta... 



# Ao pecarmos, parece que o céu fica “nublado”, a face do Senhor encoberta.  
- A Bíblia diz que se confessarmos, Ele perdoa, 1Jo 1.9 
* O que fazer se a névoa persiste mesmo após termos confessado?  
    >  “espero na Sua Palavra” .Sl 130.5 
*Continue andando na luz, falando a verdade em seu íntimo, observando a orientação da Palavra, 
sem ligar para a névoa. Quando se der conta, ela já se foi pela exposição ao Senhor, como a névoa 
se esvai à luz do sol.  
   
“Desfaço tuas transgressões como a névoa, e dos teus pecados não Me lembro”. Is 44.22 
*Logo no salmo seguinte, houve época em que outro texto me deixou intrigada: 
            > ’como criança desmamada no colo de sua mãe’ ...Sl 131.2 
# Mesmo tendo-lhe sido tirado o que julgava essencial, e sem entender o motivo, por estar 
aconchegada em sua mãe, a criança se aquietava e sossegava por confiar e depender em tudo 
naquela que lhe dera a vida.  Então, ao que está sem saber como continuar por ter perdido o que 
achava tão essencial à sua vida, sossega!Faça sossegar a sua alma!  

  Confia que o Senhor sabe o que é melhor para você: 
                “ao que não poupou a Seu próprio Filho, 
Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas “ Rm 8.32.   
 

Dia 29   ‘Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, 
Senhor; em ti confio, não desampares a minha alma’. Sl 141.8 

*Havia uma situação de laços: já viu em filmes, gente que vai andando pela mata e. de 
repente, se vê pendurado pelo pé, por ter pisado num laço escondido entre as folhas do caminho?   
O salmista sabia que lidava com gente traiçoeira, que lhe armava laços. Nessas situações, é comum 
a gente ficar atemorizada, desconfiada, tentando não cair nas artimanhas deles, e, não raro, ficar um 
pouco neurótica, chegando ao ver coisas onde não existe nada.  
   
Qual foi o segredo e a saída do salmista? 
“Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor”.  Sl 141.8  
* Ele não se preocupou em ficar buscando em todo lado, onde estava o laço. Seus olhos estavam 
fixos no Senhor. O Senhor sabia onde estava o perigo e saberia livrar o que nEle confiava.   
“Os olhos do Senhor passam por toda a terra 
- para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dEle”.2Cr 16.9  
 
*Exposta a situação ao Senhor, o salmista reafirma sua confiança em Deus e ora pedindo livramento, 
mantendo atitude de firme esperança: ‘ até que eu tenha escapado inteiramente”  Sl 141. 10 
 

 

Dia 30  (Quanto a Mim) 
  ‘o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca’.Mt 26.41 

 
Jesus estava sob intenso ataque maligno no sentido de fazê-lO agir por conta própria, independente 
da vontade do Pai _ que era a cruz, a fim de, como homem ‘ despojar principados e potestades,  
 triunfando deles na cruz’ (Cl 2.15) Sentia toda a força da natureza humana, mesmo não decaída.  
Como homem, precisou de todo socorro de Deus advindo da obediência, Lc 22.43 
 
  ‘Porque a Mim se apegou com amor, Eu o livrarei’.Sl 91.14 
# talvez alguém diga que Deus não livrou Jesus da cruz.Mas, no caso, o livramento foi muito maior e 
mais importante:  foi a ressurreição _ impossível de acontecer se Jesus  não passasse pela morte! 
 Já dissemos que, para atuar na Terra, Deus escolheu e determinou ter de haver concordância com, 
pelo menos um homem, ‘busquei um... que estivesse na brecha..., mas a ninguém achei. ’ Ez 22.30  
 
Tal situação revela importantes princípios espirituais cuja finalidade é nos instruir efortalecer 
para sermos vitoriosos nos momentosa de tentação, pelos quais todos os verdadeiros cristãos 
passam. ”  Jesus disse: - ‘ Eu venci...’  João 16.33 
 
1- Deus espera seu consentimento à vontade dEle em sua vida.  Deus não invade,Ap 3.20 
 
2- Andar no Espírito rompe a lei do pecado e da morte, mas não a anula_Rm 8.2  
Assim como a lei da Aerodinâmica não anula a Lei da Gravidade. 
            - Basta mínima violação desses princípios, e a Lei da gravidade faz sentir toda sua força!   
 Daí a ordem de Jesus: ‘Vigiai e orai para que não entreis em tentação’   Mt 26.41  
            - para não dar nem uma brechinha, nenhum ‘pezinho’ legal ao diabo de atuar em sua vida, 
            ‘ não deis lugar ao diabo’.Ef 4.27 
3- Nessas horas, ajuda muito, é necessária a intercessão dos irmãos:’vigiai comigo’ .Mt 26.38 



4- Jesus disse a verdade sobre como se sentia, mas rendeu Sua vontade ao Pai, Mt 26.39 
5- Sua decisão em obedecer, em submeter-Se à vontade do Pai trouxe-Lhe o conforto do céu,  
 ‘ Um anjo do céu que O confortava’ Lc 22.43 
6- Jesus precisou resistir com todas suas forças, até ao sangue, para ficar firme, obediente ao Pai   
 - foi a vitória do espírito sobre a carne, Lc22.44 eHb 12.4 
7- Jesus ‘em tudo tentado, sem pecado’...  

  - ‘é poderoso para   socorrer os que são tentados’ . Hb 4.15, Hb 2.18. 
   ‘Jesus pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus,   
              - vivendo sempre para interceder por eles’.Hb 7.25 
 
Mais alguns textos ajudam a tomar posição: quanto a mim...mas eu...  
*Em tentação, a saída é apegar-se à Palavra, como tábua de salvação, expressando seu amor a Deus 
 

  ‘não vos sobreveio tentação senão humana’   1Co 10.13a 
Tiago explica a dinâmica da tentação 
  - ‘cada um é tentado por sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz’   Tg 1.14 
(Muito recomendável o livro:‘O mal que habita em mim’de KrisLundgaard, Ed Cult Cristã)  
 

   não ’além das vossas forças’ 1Co 10.13b   
Ele ‘ conhece a nossa estrutura; lembra-se de que somos pó’.Sl 103.14 
‘nas palmas das minhas mãos te tenho gravado’. (Referindo-se às marcas da cruz’) João 20.25,27 

 ‘teus muros estão continuamente perante mim’Is 49.16 
 convém lembrar que ‘muros’ eram os limites das cidades, então:  
- nossas limitações estão constantemente diante do Senhor 

  ‘antes, com a tentação, dará também o escape’ 1 Co 10.13 c 
 
* Deus nos ensina a resistir: ‘mas a ti cumpre dominá-lo’ Gn 4.7 
‘se eu atender à iniqüidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá’  Sl 66.18 
  ouvi dizer, referindo-se à tentação o como um telefone que toca: ‘se deixar tocar...ele pára!” 
 * No momento em que você decide não ceder à tentação, Deus entra com providência 
 
Obs: Esta devocional é especial para alguém...  
      - pois foi incluída de última hora, sem eu nunca ter pensado em fazer tal artigo!  
        Então, quem estiver sob forte tentação   
      - ou sob uma tentaçãozinha que parece insignificante, mas não é... 
        Saiba que Deus o amo, e está intercedendo para que você tome posição e seja vencedor. 
 
# Mais um mês estivemos juntos, CADA DIA, nos detendo ante o Senhor, dando-lhe uns minutos de 
atenção: graças a Deus pela riqueza e praticidade de Sua Palavra!  

 
 

 


