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NOTA INTRODUTÓRIA  
*Cristianismo fala de escolhas, de prioridades alinhadas com Deus, o Senhor do Universo; ex.: 

• *“não terás outros deuses diante de Mim” (Ex 20.3) 
•  “amarás o Senhor teu Deus de TODO .seu  coração, alma, força” (Dt 6.5-11) 
• Se vivemos em Espírito,  andemos (ir passo a passo) também, em Espírito” Gl 5.25 
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       Cristianismo verdadeiro não é religião. Todas as religiões  falam de amor, mas só Jesus 
fala de “tomar sua cruz, cada dia,  e segui-lo (Lc 9.23). Salvação não depende de boas obras 
(Gál.2.16) mas de crer em Jesus (Rom. 3.25) que, ao morrer na cruz,  levou sobre Si o justo 
juízo de Deus, devido aos nossos pecados para nos isentar da condenação eterna de existir 
separados de Deus.” O justo pelos injustos para nos levar a Deus”  1 Pedro 3.18  
*  Nesse Evangelho  é que você crê e dele testifica?  Então podemos falar de oração que é a 
expressão da vida  cristã: relacionamento com Deus a partir do novo nascimento João 3.3, 5, 7 
e 1.12 . 
 
Essencial à manutenção da vida é  alimento, ar  e exercícios 

 
1-  ALIMENTO... de Jesus, o pão da vida (João 6.35) que nos satisfaz, fortalece, dá 
“anticorpos” para não sermos contaminados pelo mundo da Palavra, o leite racional...por ele 
vades crescendo (1 Pedro 2.2) o alimento sólido, para os mais crescidos, 1 Coríntios 3.1-3. 
Só a mente renovada faz experimentar a vontade de Deus (Rm 12.1-2). 
 
2-  AR... Deus criou o homem “e soprou em seus narizes o fôlego da vida” Gn 2.7   
Nascidos de novo, feitos filhos de Deus, somo selados com o  Espírito Santo, como o fôlego de 
vida para nossa alma. Respirar é sinal de vida e consiste em inspirar e expirar. Em termos  
espirituais, inspiramos ao nos deixar encher do Espírito e expiramos ao fazermos sair o ar 
que há em nosso ser, o que acontece ao falar, a boca fala do que está cheio o coração” Mt 
12.34-36.  ESCUTE SUAS PALAVRAS ...e saiba o que tem dentro de si. 
3-  EXERCÍCIOS... o corpo precisa se mexer para não danificar os músculos e vir a definhar. 
Assim, o cristão precisa exercitar sua fé pondo em movimento o agir de Deus em sua vida. 
 

• *ORAR é FALAR COM DEUS, é sequência de outra que tratou de como se inicia o 
relacionamento com Deus, sob o título: Conhecendo a Deus. Nesta, veremos como 
manter comunhão com Deus, através da oração: falar com Deus, expor a Deus o que 
há em nosso ser e receber dEle o que necessitamos. Oração não é lista de desejos. 

           Obs.: trechos extraídos do livro de Wim Malgo, Chamados a Orar, Missão Chamada da Meia Noite.  Convém ler. 

• Para melhor aproveitamento, dividimos o texto longo dos capítulos em partes curtas,  
uma por dia, para haver a devida reflexão de cada assunto.  

 

Capítulo	01   PRIVILÉGIO:		falar	com	Deus 

Dia	01						A		QUEM		DEUS		OUVE?		
 

 1-Ser filho de Deus, selados com o Espírito Santo, Romanos 8.9, 16, 26-27. 
“Vós, porém, não estais na carne, mas no espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. 
Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O mesmo Espírito testifica 
com nosso espírito que somos filhos de Deus, também o Espírito ajuda em nossas fraquezas; 
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede 
por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção 
do Espírito; e é Ele que segundo Deus intercede pelos santos. 
ORAMOS A DEUS POR INTERMÉDIO DO ESPÍRITO SANTO QUE HABITA NO CRISTÃO. 

 
 2-Em nome de Jesus  (João 14.13). Deus nos aceita por estarmos em Cristo: “ninguém 
vem ao Pai senão por MIM” (Jo 14.6)  Jesus é como a senha que dá acesso a um programa. 
Sem a senha correta (quem crê em Mim como diz a Escritura, João 7.38) não tem acesso. 
Deus “nos fez agradáveis a Si no Amado” (Ef 1.6 corr). A oração feita em nome de Jesus é 
aquela que Jesus faria e aprovaria.  

 
 3-Pela fé no sangue de Jesus (Hb 10.19) “tendo...ousadia para entrar no santuário pelo 
sangue de Jesus”. Deus propôs, a Jesus como propiciação, mediante a fé no Seu sangue,para 
manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados 
anteriormente cometidos (Rm 3.25) Em Cristo, fomos” libertos do império das trevas e 
transportados para o reino do Filho do Seu amor “(Col 2.15). Então, como todo nenê saudável 
aprende a andar, assim cristãos precisam aprender a andar na luz para continuarem sob o 
sangue de Jesus. “SE andarmos na luz, como Ele na luz está...(falando a verdade do nosso 
íntimo, momento a momento) o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado” 1 João 1.7,9   
Isso que “brota” naturalmente de nossa natureza decaída que não some ao nos convertermos.  
Andar na luz previne o agir, contrário ao padrão de justiça e santidade de Deus, expresso nas 
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Escrituras e que se convencionou chamar de pecado. Nem sempre são coisas horríveis, mas 
se pecarmos, perdemos a comunhão com Deus. Assim como um computador desligado 
continua com todo o seu potencial, o cristão em pecado não perde a salvação, mas está 
igualmente desligado do Espírito Santo o qual está inoperante em sua vida. Como restaurar a 
comunhão?  
 
SE CONFESSARMOS os nossos pecados ele é Fiel e justo para nos perdoar (1 João 1.9). 
“Se eu atender à iniqüidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá” (Salmo 66.8). 
Havendo pecado, a única oração que Deus ouve é a de confissão, “a um coração quebrantado  
e contrito não desprezarás, ó Deus” (Salmo 51.17.  Uma ilustração: quando a gente se corta, 
estando a cozinhar, e o sangue brota sem parar, corre-se ao banheiro e põe o dedo sob a 
torneira aberta: sob a água corrente, parece não haver corte nem sangue algum. Assim,  
sob o sangue de Jesus, Deus  nos vê  limpinhos, sem pecado  algum. Mas só sob  sangue. 
 
ORAR é extremo privilégio concedido aos cristãos. É ter acesso à presença do Soberano do 
Universo. Mas é preciso observar os meios de acesso à Sua presença. Caso contrário, nossa 
oração não expressa comunhão com Deus mas é mera reza, são meras palavras ditas ao léu. 
 

Dia		02	-		ORAR	REQUER	DECISÃO:	depende	da	Vontade				
Vida de oração expressa comunhão com Deus e depende da VONTADE: é decisão. 
Por que será que é tão difícil ter uma vida de oração como a Bíblia diz: “orando em TODO O 
TEMPO com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e 
súplica, por todos os santos”  
 
 
 QUE ACONTECE? Além de Sentimento e Razão, todo ser humano é dotado de VONTADE. 
Precisamos aprender a exercê-la de modo que nos aproxime de Deus. Usamos a 
indevidamente a palavra vontade para expressar um desejo ex.:- “Estou com VONTADE de 
descansar, de comer doce, de viajar. Mas, veja a diferença entre desejo natural e  vontade; ex.: 
estando de regime, se passo em frente à padaria, o cheiro de pão desperta DESEJO NATURAL 
de comer pão, mas pelo exercício da VONTADE, NÃO COMO. 
 
* VONTADE é capacidade de decidir dada por Deus e que nos faz agir .Muitas vezes a vontade, 
sob influências negativas, nos faz agi de modo prejudicial a nós: “conhecereis a Verdade e a 
Verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis LIVRES” João 8.32,36. 
 
* A VONTADE, liberta pela verdade (pergunte-se, por que isso me subjuga, me domina?). A 
pessoa precisa ir a Jesus para ser liberta do pecado (assim como na salvação, a pessoa 
precisa crer, querer e ir a Jesus para ser liberta por Jesus e ficar livre para agir como convém, 
fazer o que é preciso, de acordo com o padrão de justiça e santidade de Deus expresso nas 
Escrituras. A razão analisa a situação o que desperta um sentimento bom ou ruim, então a 
vontade decide se agirá  movida pelo Sentimento, pela Razão ou pela Palavra, no caso do 
cristão!  
 
*   Deus disse a Caim:  “se bem fizeres, não haverá aceitação para ti?  E se não fizeres bem, o 
pecado jaz à porta: para ti será o seu desejo, e sobre ele  dominarás” (Gn 4.7) 
*    A tendência natural do homem separado de Deus é sempre para o que nos faz mal: é 
pecado ou engorda! Mas, pelo exercício da vontade liberta por Jesus e sob o controle do 
Espírito Santo, agimos de modo a agradar a Deus e sermos abençoados ‘Todas as coisas me 
são lícitas, mas nem todas as coisas convêm...mas eu não me deixarei dominar por 
nenhuma, nem todas as coisas edificam (1Co 6.12 e 10.23). Aos libertos do jugo da Lei, Paulo 
dava critérios para o viver cristão: escolher agir como convém sem se deixar dominar por 
coisa alguma, rejeitando as coisas que não edificam. A Palavra serve como Gabarito para nos 
examinarmos e vermos a “quantas andamos” em relação ao padrão de Deus para decidirmos 
agir de modo a “acertar o passo” com Deus. “Andarão dois juntos se não estiverem em 
acordo?“ (Amós 3.3). Não adianta DIZER que “anda com Deus”, que “quer andar com Deus” 
sem nunca decidir agir de acordo com a Palavra de Deus. “Por que me chamais Senhor, 
Senhor, e não fazeis o que eu vos digo?”  Lucas 6.46. 
 

Capítulo	02					ARTIMANHAS	DO	INIMIGO	
Seis artimanhas do inimigo nos afastam da vida de oração significativa  
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(com base no livro “chamados a orar”  Wim Malgo – missão chamada da meia noite)  
 
1-Pressa, 2-Cansaço, 3-Distração, 4-Falta de paz, 5-Desânimo, 6-Indolência, e eu 
acrescento 7-Obstinação. 
  
O diabo ataca em áreas fracas de nossa personalidade, mas, conforme o caso, ele nem precisa 
acioná-las  pois simplesmente nós não estamos interessados, e muito menos decididos a orar 
como expressão de vida em significativa comunhão com Deus. 
 
O único modo de nos livrarmos de uma vontade rebelde ao padrão da Palavra é submeter 
nossos desejos naturais, não necessariamente ruins ou pecaminosos, mas inconvenientes a 
nós, como cristãos. Como sempre, a saída é falar a verdade que há no coração;ex.:Pai, gosto 
tanto de ver TV, mas está roubando meu tempo contigo. “Opera em mim o querer e o realizar 
a Tua vontade (Fp 2.13). Faz-me ter CORAGEM para desligar a TV quando meu programa  
favorito  acabar, e ter prazer em ler a Tua Palavra, Amém” Assim, você orou conforme a 
vontade de Deus expressa em  Filipenses  2.13, então,  creia que Deus faz o que diz que faz, 
“Eu velo sobre a Minha Palavra para a cumprir” (Jr 1.12). Então, decida agir. Terminado o 
programa, desligue a TV e vá ler a Bíblia.. Não tem nada a ver com sentimentos e nem desejos 
que chamamos vontade. Depende de exercer sua capacidade de decidir: a VONTADE. Você 
quer? Ao dar um passo de fé, a graça de Deus capacita você e, sem perceber, o que afastava 
você da vontade de Deus perde seu domínio sobre você. Esse é esquema básico para resolver 
qualquer  dificuldade: Fale a verdade, Firme-se na Palavra, Creia, Obedeça. 

Tendo DECIDIDO ter uma vida de oração significativa o mesmo que zelar por manter 
constante comunhão com Deus. Pode saber que se levantará oposição do inimigo que usa de 
algumas artimanhas. É bom conhecê-las para estarmos prevenidos quando estas coisas 
começarem a acontecer. 

                  QUAL DESSAS TEM SIDO A SUA DIFICULDADE  AO FALAR COM DEUS? 

Dia	03			ARTIMANHAS	
Pressa, Cansaço, Distração, Falta de paz, Desânimo, Indolência, Obstinação são artimanhas do 
inimigo para nos impedir de orar: falar com Deus ( uma entrevista com o Soberano do Universo) 

 

1-PRESSA	 para quê? Onde pretende chegar? Onde ela leva você? 
 
1.1-FALTA DE TEMPO: está mesmo sobrecarregado de serviços e atribuições  Ou tem maus 
costumes, fala demais: demora demais para se arrumar, fica enroscada demais na internet? 
 
1.2-DESORGANIZADA: tem gente que planeja tudo (na cabeça) num instante. Outras, precisam 
sentar, escrever e desenvolver um plano que, com o tempo, se tornará automático. O pior é que 
estas nunca decidem estabelecer um plano de ação e, muito  menos se dispõem a segui-lo. 
 
1.3-IMPREVISTOS acontecem. É preciso flexibilidade e jogo de cintura para remanejar sua 
agenda, e contar com certas dificuldades óbvias; ex.: dia 10, vai ter muita gente no Banco,  
Volta de feriado, a estrada vai estar cheia: voltar antes? Imprevistos podem fazer murmurar. 
“Fazei tudo sem murmurações nem contendas” (Filipenses 2.14). Em situação de irritação; 
raiva, impropérios resolvem?  A ira abriga-se no coração dos tolos (Ec 9).  
 
1.4-TEMPERAMENTO é o pior de todos. Tem gente que é apressada por natureza, como o 
coelho da Alice, vive com pressa. Graças a Deus temos recursos apresentados nas Escrituras. 
Já “fostes resgatados com o sangue de Jesus da vã maneira de viver que recebestes dos pais. 
Trata-se de herança genética. 
 
1.5-PRIORIDADES INVERTIDAS: vive correndo atrás do urgente deixando o importante, 
sempre, para nunca ser considerado.  
 
Para se acertar, segue o esquema: fale a verdade, firme-se na Palavra, creia, AJA. 
Mudanças radicais são difíceis, mas há os que a preferem. No entanto, planejar  é essencial, 
Lucas 14.28. Estabeleça prioridades e um limite de tempo para TV, para internet, para telefone, 
isto é, somente o necessário. Se quer conversar bastante, faça uma visita. Tal pessoa 
precisa de ajuda para se ORGANIZAR e PRIORIZAR COISAS, deixar de fazer algumas coisas 
e simplificar outras. Deus “te ensina o que é útil e te guia no caminho em que deves andar” 
(Isaías 48.17). O que sempre funciona é perguntar: por quê? Precisa ser feito assim?  Como 
posso simplificar?  O que pode ser eliminado? 
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Dia	04			ARTIMANHAS 

2-	CANSAÇO	-	ler	o	salmo	127	
 
 2.1-Causas físicas. Convém consultar um médico, fazer exames, tomar suplementos 
alimentares. Organismo DESNUTRIDO por alimentação inadequada deve ser averiguado. Maná 
era alimento perfeitamente balanceado por Deus, e ninguém ficou doente nos 40 anos pelo 
deserto.Nosso corpo é templo do Espírito Santo e precisa ser bem cuidado. Podemos ORAR 
pedindo que Deus nos encaminhe ao médico que vai acertar no diagnóstico e dar o remédio 
adequado. Tomamos o remédio e confiamos em Deus que nos fortalece e cura,   
 
 2.2-Causas psicológicas: stress, situações de extrema pressão, dificuldades de todo lado: 
serviço, família, finanças  Certa vez, depois de derramar meu coração ao Senhor, fui reanimada 
pela Palavra: Tu o viste...(Deus não está alheio, Ele conhece a sua situação, o seu limite:  
“tomas o trabalho e o enfado sob Tuas mãos” (você tem entregado tudo a Ele?) Sl 10.14. 
 
ENFADO: é o que nos “aborrece” e a gente não aguenta mais: “a Ti  pobre se encomenda” 
(pobre é quem não tem recursos suficientes para a necessidade, se não está dando...vá ao 
Senhor e entregue essa falta  a Ele: “Tu és o auxílio do órfão”... há situações na vida, em que 
temos que passar sozinhos, somos como órfãos, ninguém que nos ame e sustente. 

 
 2.3-Causas espirituais: .também acontecem só quando a gente senta para ler a Bíblia. Fica 
de corpo mole, falta-nos a força. Pode ser um meio de fuga da presença do Senhor, de não 
querer lidar em áreas que SABE que, lendo a Bíblia, e ORANDO, o Senhor vai mexer lá.  
Saibamos que temos um inimigo que aproveita qualquer brecha, seja no físico, psicológico ou 
espiritual para tornar tudo mais pesado. 
 
 Quando “descontamos” as promessas de Deus, a Palavra nos leva a ORAR fortalecendo 
nossa fé  :”os  que esperam no Senhor renovam Suas forças” ( Is 40.31). 
•••• ESPERAR NO SENHOR... às vezes, ficamos cansados de sermos decepcionados pelos 

homens; a Palavra diz:”não será frustrada a tua esperança” (Provérbios 23.18). 
•••• ESPERAR NO SENHOR...às vezes, a gente fica cansada de esperar pelo Senhor que “a 

Seu tempo o fará prontamente” Is 60.22. 
•••• LOUVAR é uma saída abençoada quando não se sabe mais como orar. “Deus habita entre 

os louvores de Israel (Salmo 22.3). A alegria do Senhor é a nossa força”  (Ne 8.10). 
Na presença dos deuses, a TI cantarei louvores” Salmo 138.1. 
A Josafá Deus disse para louvarem, pois a batalha era do Senhor: ao começarem a louvar, 
o Senhor desbaratou o inimigo ( 2 Crônicas 20.3, 17). 

• LOUVAR...independe de nossos sentimentos. Louvamos ao Senhor pelo que Ele é...pois 
enquanto nossos sentimento são instáveis, o Senhor não muda, (Ml 3.6,  Hb 1.12). 

Experimente ler Salmos, Hebreus, Apocalipse notando quem Deus é.ou a pessoa do Senhor 
Jesus (use lápis de cor, amarelo no número do verso) Ex.: o Senhor é quem me cinge de força 
e aperfeiçoa o meu caminho”  (Sl 18.32)   LOUVADO SEJA DEUS! 

 

Dia	05				ARTIMANHAS 

	
3	-DISTRAÇÃO...mil pensamentos lhe vêm à mente e, quando percebe, já passou o 
tempo, precisa ir... Lê a Palavra mas a mente continua pensando nisso e aquilo. Começa a orar: 
e quando percebe, o pensamento está LOOONGE! Bem, qualquer coisa que se faça requer 
atenção, quanto mais a Deus: Fale em voz alta: “ESCOLHO Jesus e não quero distrações”. Xô 
ORE, peça que Deus tome sua mente, seus pensamentos, suas preocupações, peça que 
guarde aquele momento, que dissipe toda distração, para que possa dar TODA ATENÇÃO A 
Ele, e à Sua Palavra. É bom ter lápis e papel à mão, anotando o que lembrar para fazer. 
Também, ler a Bíblia e orar em voz alta e inteligível ajuda. “Eu, porém, invocarei a Deus; ...Ele 
ouvirá a minha voz” (Sl 55.16-17). 
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4-FALTA	DE	PAZ:  INTRANQUILIDADE INTERIOR PROFUNDA. Parece impossível 
aquietar-se interiormente. Há como que um tumulto em seu íntimo. Conte ao Senhor cada um 
dos motivos dessa ansiedade. Fale para Deus como se sente em seu íntimo.  Leia os 
Salmos: são preciosas lições de COMO FALAR COM DEUS.  Jesus disse: “Deixo-vos a 
paz, a MINHA PAZ VOS DOU (João 14.27) não vo-la dou como o mundo a dá... Não se turbe o 
vosso coração, nem se atemorize. 

 

Dê	um	XÔ!	BEM	FIRME nesses sentimentos inquietantes, como se espanta os 
animais ou varre para longe uma barata morta. Diga para você mesma: “SÃO APENAS 
SENTIMENTOS E IMPRESSÕES” . As nuvens existem, são reais. Podem tapar o sol e trazer 
tempestades. Mas, quem é louco de ANDAR SOBRE ELAS? Sentimentos existem, são reais, 
MAS NÃO SERVEM DE BASE PARA MEU ANDAR . Seja no cotidiano, seja no andar com 
Deus. Sentimentos são instáveis, podem ser enganosos; a Palavra NÂO!  
Guarde estas palavras em sua mente e no coração: “lança teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te 
susterá” (Sl 55.22) “ó minh”alma, por que te perturbas dentro em mim?  
“Espera em Deus, pois ainda O louvarei” (Sl 42.11) “Lançando sobre toda a vossa ansiedade 
(inquietação) pois Ele tem cuidado de vós” (1Pedro 5.7   Sl 62.1) 
“A minha alma espera silenciosa em Deus: dEle vem a minha salvação. 
“AQUIETAI-VOS, E SABEI QUE EU SOU DEUS” (Sl 46.10) 

 

Dia	06			ARTIMANHAS	  

5-DESÂNIMO		Ler a bíblia e orar, são como as duas faces de uma moeda, e o que a 

torna válida (se falta uma, não vale), o que desvia seus ouvidos de ouvir a Lei, até sua 
oração será abominável. Decididos a ter vida devocional diária, lendo a bíblia e orando, 
pode surgir uma série de artimanhas para nos desviar desse intento. Então vejamos o 
desânimo. 

 
Por que você está desanimada? Devido a fraquezas, derrotas, dureza dos homens, situações 
que não mudam tristezas sem fim?  Certa vez, o salmista clamou a Deus: “Até quando...?” Sl 
13 (ler todo o salmo). ““Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis 
aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.” (João 16.33). 

 
A gente desanima quando olha para as circunstâncias, para as pessoas, para o que acontece 
ao nosso redor, e no mundo. Às vezes, até para dentro de nós mesmos, :já aconteceu de 
desanimar de si mesmo? A solução é fixar sua atenção na pessoa de Jesus, como apresentado 
na Palavra: “colecione” versos que mostram Jesus (copie, pinte a lápis na Bíblia). 
Ex.: Jo 1.1-5,  Ef 1.19-22,  Cl 1.13-19, 2.3,  Hb 1.1-4, 8, 13, Is 35.3-4. 

 Dizei aos desalentados...sêde forte...eis vosso Deus...Ele vos salvará 
 

Por que Paulo pôde escrever: ”perplexos porém não desanimados?” (2Co 4.8). 
Certamente ele tinha uma vida de real comunhão com Deus através de oração constante, no 
Espírito, pois exorta: “Orai sem cessar” (1Ts 5.17) O inimigo não quer que você ore. Deus 
quer. A quem vai obedecer? Estamos em meio a uma tremenda batalha espiritual e a vitória 
só vem quando permanecemos firmes, unânimes, EM ORAÇÃO. Ex.: Israel estava sendo 
atacado. Josué liderava a batalha, e Moisés estava no monte orando (olhe a importância da 
“cobertura” de oração da liderança).  Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, 
quando Moisés baixava as mãos, Amaleque o inimigo, prevalecia. Então dois foram sustentar 
as mãos de Moisés levantadas, até que o inimigo fosse completamente derrotado. Ler Ex 17.11  
“tudo foi escrito para nosso ensino”( Rm 15.4). Vai aprender as lições deste texto?  
 
Não espere sentir...ORE JÁ! Convém ter parceiros de oração. 
Confessados os pecados, Deus nos ouve, quaisquer sejam seus sentimentos. É pela fé: NA 
PESSOA DE DEUS, NA OBRA DE JESUS, NO ATUAR DO ESPÍRITO. O Todo Poderoso é 
Suficiente para sua situação. Nada Lhe é impossível.  Mesmo que a resposta demore, fique 
firme. Daniel não desistiu de orar, mas batalha nos céus detinha a resposta. Ler Dn 10.12-14 
Enquanto espera, observe a instrução da Palavra, veja a progressão. a) Humilhai-vos uns aos 
outros, por se HUMILHAR perante Deus, (1Pe 5-11).  Lançando sobre Ele toda a ansiedade, 
confiando no Seu cuidado. Ficar alerta às investidas do diabo. Resistir firme, na fé.  
Então: Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará fortificará e fortalecerá  ALELUIA ! 
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Dia	07						ARTIMANHAS		

	6-INDOLÊNCIA				
 

Tendo disposto seu coração a buscar o Senhor através de vida devocional diária, lendo a Bíblia 
e orando, surge algumas artimanhas  para desviar você desse propósito Vejamos a:indolência. 

 
Quando você já se dispôs a ter vida devocional com Deus, mas parece que sua cabeça e seu 
coração estão vazios. Começa a ler a Bíblia, quer orar mas, fica com sono. Seus olhos pesam. 
No Getsêmane, ao encontrar os discípulos dormindo, Jesus disse: vigiai  e  orai, ( Mc 14.37-40).  
ESSA PALAVRA É PARA NÓS TAMBÉM. Leia a Bíblia e ore EM VOZ ALTA. “Colecione” 
promessas e palavras que firmem sua fé e leia em voz alta, louvando ao Senhor porque: 
“está escrito e Mt 4.4,7, 10 “a palavra que sair da Minha boca: não voltará para mim vazia, 
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei” Is 55.11. “Eu, o 
Senhor, a seu tempo o farei prontamente.” Is 60.22. Faça lista de situações e nomes de 
pessoas e leia em voz alta, entregando-as à soberania do Senhor e que Ele cumpra a Sua 
vontade em cada uma delas. As promessas e afirmações da Palavra foram dadas a nós como 
cheques visados que precisam ser “descontados” pela nossa boca com fé no coração.“Se com 
a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus...o ressuscitou 
dos mortos, serás salvo.  O mesmo princípio espiritual para a salvação é válido para toda nossa 
vida cristã Jo 8.36. Está escrito: “se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres”. 
Peça que o Filho o liberte de... e agradeça por essa palavra, pois Deus vela sobre Sua Palavra 
para a cumprir” Jr 1.12.   “Se pedimos alguma coisa segundo Sua vontade, Ele nos 
ouve...e,          alcançamos as petições que Lhe fizemos” 1João 5.14.  Orar a Palavra é um 
meio seguro de que não estamos querendo manipular situações, mas que Deus cumpra a Sua 
vontade naquela situação.  Ler os Salmos nos ensina a orar como convém, pois muitas 
situações ali apresentadas EXPRESSAM EXATAMENTE A NOSSA. Conclusão: em nossa 
caminhada juntos, temos visto pontos vitais para vida cristã saudável e que CRESCE pelo atuar 
do Espírito em nós. 
 

Dia	08		ARTIMANHAS		

7-OBSTINAÇÃO	
 
OBSTINADA é pessoa incorrigível, insiste no erro. Não consegue se emendar. Mas pode ser 
rebelde de coração (veremos em obstáculos à oração), a rebelião é como o pecado de 
feitiçaria, e o porfiar, a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a 
palavra do SENHOR, ele também te rejeitou para que não sejas rei 1Sm 15.23. Aquele que, 
sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que 
haja cura, Pv 29.1. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não têm entendimento, 
cuja boca precisa de cabresto e freio; de outra forma não se sujeitarão  Salmo  32.9. Às vezes, 
a pessoa até quer se emendar  mas algo a impede como no caso do vicio. Precisa  tratar do 
caso mais a fundo  para ver, trazer à luz a raiz do problema. 
 
Por causa do livre arbítrio, é preciso que a pessoa queira Deus para que ELE possa  intervir e 
atuar na vida da pessoa  e  na situação. 
 

Dia	09						ANTÍDOTO					  
 

1-	Do	que	mais	precisamos	se	o	Senhor	está	presente? (ah! 
se O víssemos...) A simples PRESENÇA de uma pessoa que nos ama, em quem nós 
confiamos, nos dá coragem e ânimo em situações difíceis e suaviza os problemas da vida. 
QUANTO MAIS A PRESENÇA DO TODO PODEROSO, SENHOR DA GLÓRIA. Qual o 
problema? O Senhor está ali, mas não temos CONSCIÊNCIA DELA, então agimos como se 
Ele não estivesse, muitas vezes, até como se ele não existisse. Pela Palavra, conhecemos 
FATOS sobre a presença de Deus,  que o Espírito poderá nos fazer lembrar no momento 
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próprio, João 14.26;  DEUS É ONIPRESENTE. “O inferno e a perdição estão perante o Senhor; 
quanto mais os corações dos filhos dos homens? Pv 15.11, Sl 139.7. 

 
 2-“para onde me ausentarei do teu Espírito ou para onde fugirei da Tua face ? Se subir 
aos céus...    Se (for) no Seol (lugar dos mortos).  Se...nas extremidades do mar, nem ainda as 
trevas me encobrirão “Todas a coisas estão nuas e patentes aos olhos d’Aquele com Quem 
temos de tratar a Quem temos de prestar contas (RA) Hb 4.13  de modo geral, não temos a 
consciência da presença do Senhor,     e muitas vezes não sentimos a PRESENÇA DO 
SENHOR. Não significa que Ele não esteja ali, o que a Palavra diz? “acaso sou Deus apenas 
de perto, e não também de longe? (ARA) Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que 
eu não o veja? Diz o SENHOR; porventura, não encho eu os céus e a terra?” Jr 23-24. Pela fé 
na palavra de DEUS podemos afirmar com toda a certeza que DEUS está vendo tudo o que 
ocorre,,  em todo lugar. Mas, existe um outro nível da presença do Senhor que diz respeito à  
comunhão, “Onde estiverem dois ou três reunidos em Meu nome,  aí estou Eu no meio deles” 
Mt 18.20  “Ide, ensinai...batizando-as...ensinando-as a guardar...e eis que estou convosco até 
a consumação dos séculos,  Mt 28.19-20. Indo com os discípulos, a caminho de Emaús,, 
Jesus ressurreto lhes “explicava o que dele se achava em todas as Escrituras” A presença 
do Jesus ressurreto expondo as Escrituras fez com que dissessem , mais tarde: “Porventura 
não nos ardia o coração quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras?“ 
Lc 27 32 
Se num culto, reunião ou numa simples visita como a de Maria a Isabel há unidade e 
unanimidade no Espírito, nenhum pecado que O entristeça, aí a PRESENÇA DO SENHOR SE 
FARÁ NOTÓRIA DE MODO ESPECIAL ( Lc 1.41 e Ef 4.3, 30, 32, (Longe de vós) Sl 133. A 
Bíblia também mostra como é um culto que o Senhor não suporta, Isaías 1. 
Podemos ter nos distanciado do Senhor por negligência ou ativismo, ”tenho porém contra ti 
que abandonaste o teu primeiro amor” Ap 2.4. PODEMOS ORAR, Faze-nos voltar, ó Deus;  Sl 
80. 3, 7, 19, faze-nos resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Para nosso conforto e alegria 
Os montes se derretem como cera na presença do Senhor, Sl 97.5, 9.3. “Os meus inimigos 
retrocederam, caíram, pereceram diante da tua face” Muitos dizem: Quem nos mostrará o bem? 
Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto, Sl 4.9. Quando tu disseste: Buscai o meu rosto; 
o meu coração disse a ti: O teu rosto, Senhor, buscarei. Sl 27.8. Que estejamos sempre 
PRONTOS a buscar A PRESENÇA do Senhor.  
 
 

Capítulo	03					OBSTÁCULOS		À	ORAÇÃO	 
 

Dia		10	 
- Artimanhas tentam nos afastar de vida devocional efetiva, diária. Resoluto, começa a 
orar  e percebe que suas orações nada mais são que meras palavras vazias. Falta o 
espírito de oração. Precisa saber que há OBSTÁCULOS à oração. (Chamados a Orar, Wim 
Malgo.)    Ressentimento, Pecados da língua, Problemas no casamento, Rebeldia   

 

1	 RESSENTIMENTO, envolve rancor, falta de amor, antipatia, implicância, ódio 
“quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus OLHOS. Quando multiplicais as 
vossas orações, não as OUÇO porque  AS VOSSAS MÃOS ESTÃO CHEIAS DE SANGUE”, Is 
1.15  “Todo aquele que ODEIA seu irmão, é ASSASSINO”, 1Jo 3.15. É palavra muito pesada, 
mas é a Palavra de Deus.  Se há no coração qualquer tipo de sentimento de HOSTILIDADE em 
relação a alguém, é preciso imediatamente confessar a Deus e, se agiu mal para com a 
pessoa, ir pedir perdão. “Irai-vos e não pequeis”, Ef 4.26.  Deus sabe que, mesmo salvos, 
ainda temos sentimentos naturais ,humanos, COMO LIDAR COM ELES? “NÃO SE PONHA O 
SOL SOBRE VOSSA IRA”, Ef 4.26. Não deis lugar ao diabo. Ef 4.27. “quem perdoardes, 
também eu... PARA QUE NÃO SEJAMOS VENCIDOS POR SATANÁS; PORQUE NÃO 
IGNORAMOS OS SEUS ARDIS”, 2Co 2,10-11. Falta de perdão, em todas as suas nuances, 
entristece o Espírito Santo, que não sai de nós, mas fica inoperante como que SEM 
ENERGIA, um computador de última geração não deixa de sê-lo, mas fica inoperante. 
Restabelecemos o contato com Deus quando falamos a verdade, e “o sangue de Jesus nos 
purifica de todo pecado”, 1 Jo 1.7. Restabelecemos o contato com o irmão obedecendo à 
instrução de Mt 5.24 “, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem 
alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com 
teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta  
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O PRINCÍPIO DO PERDÃO é básico e fundamental. Sem vivenciá-lo a vida cristã fica 
estagnada, e o diabo “faz uma festa” na vida daquela pessoa. Não nos tira a salvação mas 
inutiliza nossa existência, além de nos atormentar: “Servo malvado, perdoei-te toda aquela 
dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, 
como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos 
atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai 
celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. “ Mt 
18.32-35 Todos sabem que devem perdoar:. Nem sempre querem, às vezes não conseguem 
Se não quer perdoar, pense que está fazendo mal primeiro a si mesmo, carregando dentro de 
si TODO O LIXO DO PECADO DO OUTRO. Nosso psicológico tem condicionamentos meio 
“absurdos”. quando a criança faz algo que os  pais não querem, não gostam, AGEM COMO SE 
NÃO GOSTASSEM ELA. Brigam, batem, põem de castigo. O adulto imaturo, preso a tal 
condicionamento infantil, quando alguém faz algo que o desagrada, SE VINGA, CASTIGANDO 
O OFENSOR COM SEU DESAGRADO, DESAFETO, ÓDIO. 
Por isso a Bíblia diz: “examine-se o homem a si mesmo”, 1 Co 11.28. Precisamos olhar para 
dentro de nós mesmos e vermos A VERDADE que se abriga nos meandros de nosso ser. 
Depois, falando a verdade para Deus, se apropriar de que “fomos resgatados da vã maneira 
de viver que nossos pais nos legaram, PELO PRECIOSO SANGUE DE CRISTO”, 1Pe 1.18-19. 
Hoje, “CONSIDERE essa devocional, 2 Tm 2.7”, o Senhor te dará entendimento a respeito de si 
mesmo,  a saída de uma vida que se recusa a perdoar.  
 
 

Dia		11		FERIDOS 

 
Revendo:  artimanhas tentam nos afastar de uma vida devocional efetiva, diária. Aí se percebe 
haver  OBSTÁCULOS à oração,  extr: Chamados a Orar, Wim Malgo: Ressentimentos (falta de 
perdão por estarmos feridos )  Pecados da língua, Problemas no casamento, Rebeldia 
. 
Há ressentimento quando somos FERIDOS. Entender o mecanismo psicológico do 
RESSENTIMENTO AO SERMOS FERIDOS ajuda a perceber o que ocorre no íntimo, mas é 
preciso dar um passo além e DECIDIR: não quero mais ter esse ressentimento dentro de mim. 
Escolho obedecer a Deus. 
  
1-Enquanto doer, a pessoa não consegue perdoar. Podemos ir a Jesus para curar as feridas 
da nossa alma, o que Deus faz através da Palavra. Enviou-lhe a sua palavra e os curou, Salmo 
107.20. Por outro lado, não querer perdoar é rebeldia. Podemos “orar Deus não quero nem 
querer perdoar, mas” “opera em mim o querer e o realizar a tua vontade”, Fp 2.13 para eu 
perdoar fulano.” 

 
2-  Pensar: - ‘Vai ficar por isso mesmo? É argumento que impede a pessoa de perdoar. 
     Esse pensamento faz o ofendido tornar-se presa do inimigo, sofrendo ‘mil‘ vezes pela 
mesma ofensa. Ressentimento, que é cultivar o rancor só afasta a pessoa de Deus, o Ùnico  
que pode curar a ferida feita pelo ofensor.  
      O perdão do ofendido não isenta o ofensor da justiça de Deus.  Com Deus tudo é 
devidamente tratado, “com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também”, “Porque 
o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos; e então dará a cada um 
segundo as suas obras”, Mt 16.27. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo 
(os salvos) cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus”, (Rm 10-12.) Cada um receba o 
que tiver feito por meio do corpo” 2 Coríntios 5.10. 

 
3- De fato, a pessoa está se colocando no lugar de Deus, julgando, condenando, 
executando vingança ao fazer desaforo  ou  dizendo: ”Para mim morreu”. 
• “Deus é o Juiz”  “Minha é a vingança. Eu retribuirei”. Hebreus 10.30 
• “Há um só. Juiz. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tiago 11.12 
• QUEM  QUIS SE COLOCAR NO LUGAR DE DEUS e se deu mal ? Se você é dessa turma,  

veja em que tipo de companhia está andando. 
 

 Pode acontecer que nem bem perdoou essa mesma pessoa já faz outra. Esta é uma 
situação bem triste, viver com alguém que todo dia nos magoa, machuca, ofende, entristece, 
critica, acusa, ameaça. Primeiro, essa pessoa precisa de muita oração, 1 Jo 5.16.  Só o atuar 
de Deus na vida dela muda esse jeito de ser. Não se iludam, não depende das circunstâncias: 
é a pessoa!  E  não melhorará com o tempo, por isso, só  resolve: joelho no chão! 
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ORANDO		POR		QUEM			NOS		MAGOA		OU		FERE.		
 *  Orando por quem nos magoa sempre, ou nos magoou muito podemos orar a Palavra, 
louvando o Senhor que “vela sobre Sua Palavra para a cumprir”(Jr 1.12). 
•  ‘é a benignidade de Deus que nos conduz ( tal pessoa) ao arrependimento, Rm 2.4 
•   Pai. Conduz essa pessoa ao arrependimento! 
•  “ninguém vem a Mim se pelo Pai não for concedido, se o Filho vos libertar, 

verdadeiramente sereis livres”, Jo 8.36.  
• Pai,  concede que tal pessoa vá a Jesus, e seja liberta por Jesus. 
•  “Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará”, João 8.32.  

 Pai, que fulano conheça a Verdade da Tua Palavra e a verdade sobre o que o atormenta. 
• Orando por nós mesmos, confessar o pecado do ressentimento que entristece o Espírito 

Santo. Alegrar-se pelo sangue de Jesus: “que purifica de todo pecado”, 1 Jo 1.7 e  
• Rejeitar, dizendo: -‘ Não quero esse ressentimento dentro de mim!”.   
• CONTAR PARA DEUS COMO A FERIDA ESTÁ DOENDO!  
• Louvar a Deus pois JESUS “levou sobre Si nossas dores, pelas Suas pisaduras fomos 

sarados’ (Is 53.4-7 )_ ‘ enviou-lhes a Sua Palavra e os sarou” (Sl 107.20) _ A “Lei do 
Senhor é perfeita e restaura a alma”, Sl 19.7 ARA  

• O que está escrito na Bíblia não é mero discurso religioso, nem frases de efeito para 
“encher o tempo”; mas revela fatos e princípios espirituais para serem usados de acordo 
com as circunstâncias, “descontando” cada promessa pela fé, com a certeza de que 
receberemos. Pois a mesma Palavra afirma: ”Eu velo sobre Minha Palavra para a cumprir” 
Jr 1.12 (este é o endosso de cada palavra das Escrituras).’ Minha palavra “não voltará para 
Mim vazia, ANTES fará o que Me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Is 55.11  

• Deus nos quer curados e perdoadores:’ como Deus em Cristo nos perdoou” Ef 4.32 
• Se você pede como que Deus quer que seja, creia que já recebeu. Se pedimos. 

segundo a Sua vontade(expressa  nas Escrituras)  Ele nos ouve. e permite que  
alcançamos as petições que Lhe fizemos”, 1Jo 5.15.  

• A vida cristã não é um passeio no parque, é BATALHA de FÉ, Ef 6.12,17. 
• Precisa lutar segundo as regras, manejar bem a Palavra da verdade, a espada do Espírito. 

Vigiar nossos pensamentos e atitudes, Ef 6.15, 2Tm 2.15 e 2 Co 10.4-5. 
Lendo a Bíblia regularmente, “colecione” referências, em caderninho com ordem alfabética. Em 
tempos de paz se prepara a guerra (lema de general romano) Pode começar com estas, 
apresentadas nas devocionais. “Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma (acontece !) 
Confie “no Senhor e firme-se sobre Seu Deus” Isaías 50.10. 
 

Dia		12  PECADOS		DA		LÍNGUA 

 
Resumo: Artimanhas tentam nos afastar de vida devocional efetiva, diária. Aí se percebe haver 
bstáculos à oração. (Chamados a Orar, Wim Malgo) Ressentimento (falta de perdão) Pecados 
da língua, Problemas no casamento, Rebeldia. 

‘um	pequeno	membro,	cheio	de	peçonha	mortal’		Tg.	3.5,	8.	
• Qual é o “tempero” de suas palavras? Qual é o teor de suas conversas? 
•  “a boca fala do que está cheio coração” Mt 12.34.  
• Ponha um bilhete para você:  ESCUTE SUAS PALAVRAS.  
• A sua palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos 

convém responder a cada um Cl 4.6, # o sal detém a corrupção; assim precisam ser as 
nossas palavras É preciso pensar para falar. Às vezes, até comentários “piedosos” a 
respeito de alguém trazem “embutidos” intenções de denegrir o caráter da pessoa, ou 
mesmo difamações declaradas, e “fofocas” que destroem a comunhão entre irmãos. 

•  O “ACHÔMETRO” É UMA DESGRAÇA! Todos já ouvimos a famosa frase “EU AAACHO 
que isso e aquilo... – ‘que fulana ou sicrano...’ Vamos só falar o que vimos e presenciamos. 

•   Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover 
edificação, para que dê graça aos que a ouvem, Ef 4.29 e  

• Sl, 34.13 Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente   
• Ler Sl 15, Pv 12.18, 15.4. Porque quem quer amar a vida, e ver os dias bons, refreie a sua 

língua do mal, e os seus lábios não falem engano, 1Pe 3.10. 
• Arrepender-se dos pecados da língua é muito importante! E também, libertar-se do espírito 

de tagarelice, “no muito falar não faltam transgressões” Pv 10.19,  
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• 1 Co 15.33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes;  
• ‘ de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. porque 

por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás julgado, Mateust 12 36-37 
 

Dia		13		
	PROBLEMAS	DE	RELACIONAMENTO	DOS		CASAIS	
Obstáculos à oração: ressentimento, Pecados da língua, Problemas no casamento, Rebeldia 

 
*A grosso modo,  pecado é a causa de problemas no relacionamento do casal. Aconselhar 
casais é detectar áreas que precisam ser restauradas por falha dos cônjuges em obedecer às 
instruções da Palavra. Precisa trazer à luz a raiz do problema e dar o devido nome ao pecado. 
 Havendo sintomas de doenças, as pessoas vão ao médico para saber a causa certa a fim de 
dar o remédio que irá trazer a cura.  Na Bíblia, antes de Jesus intervir com cura, em dois casos 
ficou evidente a necessidade de tratar primeiro da raiz do problema.  
• *No caso do paralítico a quem Jesus disse: estão perdoados os teus pecados (Mateus 9.2) 
• . E ao perguntar ao pai do menino:’ há quanto tempo acontece isso?( Marcos 9.21). O que 

levou o pai a refletir e trazer à memória fatos do passado.  Um certo médico explicou que 
tomar abortivos pode danificar o cérebro do feto e o nenê nascer epilético. O desejo de 
matar o feto deu o direito legal ao agir maligno. Nada disso é referido na Bíblia, mas pode 
ser um contexto psicológico e espiritual viável.  

Quando um casal busca aconselhamento, ambos costumam estar muito machucados e 
ressentidos, sendo esta a  primeira área que precisa ser trabalhada. 
* Mostrar ao casal que Deus tem poder de restaurar e reverter situações. Para isso, é bom ler 
Isaías a partir do Capítulo 40 e os Salmos. 
* Arrependimento. é o primeiro passo para se acertar com Deus Ao ver a benignidade de 
Deus (Isaías) um Deus presente na angústia (Salmos), o coração começa a ser tocado pelo 
Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo ( João 16.8) a benignidade de 
Deus te leva ao arrependimento” (Rm 2.4)  
* Confessar pecados é o próximo passo.  Reconhecer os erros do seu próprio coração, não 
ficar acusando o outro. E, com a ajuda do conselheiro, começar a trocar o errado pelo certo de 
acordo com o padrão da palavra, “o que encobre suas transgressões, jamais prosperará, mas o 
que as confessa e deixa, alcançará misericórdia” Pv 28.13 
*  Verificar nas Escrituras o padrão de Deus para cada cônjuge, começando a acertar, passo a 
passo, a vida de cada um confira a Palavra Em geral, a sociedade põe sobre os ombros da 
mulher a responsabilidade do casamento dar certo. Esse não é o plano de Deus. 
*   Deus fala ao homem 
    “Deixe”, o homem precisa começar abrindo mão de suas regalias de uma vida independente  
    O pai (o comodismo de viver à custa do pai) diz respeito à independência financeira. 
    A mãe (o comodismo de ter quem o defenda e mime) Independência psicológica. 
   UNA-SE .é o homem quem tem que querer vir ao encontro da mulher e acolher a mulher em 
companheirismo, compromisso, ser “por ela”, não contra ela, em cerimônia pública (até 
povos primitivos e tribos indígenas têm cerimônia de casamento). 
 Serão uma só carne. Adão disse da mulher “carne da minha carne”. Ele a recebeu de Deus 
como uma parte de si mesmo, como de fato era:uma costela: para o homem cuidar e amar 
como a si mesmo  (Ef 5.28-29)  E a esposa corresponde sendo ajudadora idônea. 
• *Esse é o plano original de Deus, que Jesus veio restaurar.  

Mas, na realidade, acontece o inverso. O casal vai para aconselhamento: a mulher toda 
arrebentada: exausta fisicamente, insatisfeita sexualmente, carente de afeto e 
consideração, sem a liderança espiritual do marido. e começa a ser cobrada: tem que 
agradar beijar, satisfazer, elogiar. Sem condições! Ela precisa ser cuidada, apoiada, 
restaurada! Obs: Isso era antigamente. Hoje a situação é inversa: os maridos é que estão 
sendo humilhados, explorados, desautorizados e aniquilados em suas personalidades, 
oprimidos pelas esposas. 

• *O marido sente-se lesado, a esposa não está cumprindo seu papel, sendo submissa, 
fazendo TUDO o que ele quer, do JEITO que ele quer, QUANDO ele quer. 

•  Indignado, quer QUE O CONSELHEIRO A PONHA NA LINHA! SEM CONDIÇÕES!  
• Ele precisa saber que autoridade delegada por Deus para liderar sua família está 

condicionada a que o marido se submeta a Deus: “sou homem sujeito à autoridade, e tenho 
soldados sob meu poder” Lc 7.8.  Observância da hierarquia é importante princípio 
espiritual: ‘Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão é a 
cabeça da mulher; e Deus a cabeça de Cristo’  1 Co 11.3. 
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• Toda autoridade do marido exercida FORA DA SUBMISSÃO A CRISTO é carnal, opressiva 
e abusada, seguindo os moldes do mundo, dando lugar ao diabo para atuar na vida de toda 
a família. Aos maridos é dito para viver a vida comum do lar com entendimento, coabitar, 
dando honra á mulher.1 Pe 3.7, para que não sejam interrompidas as vossas orações 

•  Às mulheres compete serem virtuosas( Pv 31.10-31) 
• Sábias : ‘ a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, 

moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, e sem 
hipocrisia. (Tiago 5.17) Se tem falta, peça-a a Deus, com fé’ 1.19 

• E prudentes:  vê o mal e se esconde ( Pv 27.12) guarda silêncio no tempo mal, Amós 5.13 
• ‘encobre a afronta /atenta aos seus passos(Pv 12.16,14.15) ouve/ pratica a Palavra Mt 7.24 
• não usurpar a liderança da família. Efésios 5.22, 
•  Ganhar o marido sem palavras, pelo porte,1Pedro 3.1-6  
• Viver sem ostentação, e serem mulheres de oração  
• Uma coisa é certa: para haver harmonia no casamento é preciso que os dois estejam 

dispostos a colaborar igualmente, fazendo a sua parte, pois, QUANDO UM NÃO QUER, 
DOIS NÃO VIVEM BEM. 

 
 

Dia		14		REBELDIA	
 
Vencidas as artimanhas que tentam nos afastar de vida devocional efetiva, diária, percebe-se 
haver  OBSTÁCULOS à oração. (extr Chamados a Orar, Wim Malgo) 

 Ressentimento, pecados da língua, problemas no casamento, Rebeldia no coração 
 
*  A pessoa não acata ao que Deus diz por querer fazer o que bem entende. 
* O rebelde não se submete, quer controlar tudo e não quer dar satisfações de seus atos.  
* Orar é reconhecer a soberania de Deus, crer em tudo o que a Bíblia diz que Deus é... e faz... 
* Bem como a sua necessidade e insuficiência própria. O rebelde se acha auto -suficiente.  
 
* REBELDIA...é a essência de satanás (Is 14, Ez 28) É muito sério: é não aceitar ser mandado, 
não querer se submeter às regras estabelecidas; é querer fazer o que bem entende, quando 
bem entende. É querer estar no controle, querer que os outros façam o que ele quer, como 
quer, quando quer.  Você conhece gente assim? Tem a maior dificuldade no emprego, é de 
difícil convivência, cria caso quando trabalha em equipe. Rebeldia é mais profunda do que 
desobediência: caso de comportamento, REBELDIA É QUESTÃO DE CARÁTER. A Palavra 
traça o perfil de tipos de pessoas, mostra suas características, e o que lhes acontece. 
“   Os rebeldes habitam em terra seca” (Sl 68.6).“O rebelde não busca senão o mal, 
mensageiro cruel se enviará contra ele”( Pv 17.11)  
*.  SE quiserdes e Me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes, e fordes 
rebeldes, sereis devorados à espada; porque a boca do Senhor o disse.( Is 1.19-20)  
* Rebeldia tem a ver com não querer o que Deus diz: Mas eles foram rebeldes, e contristaram 
o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles.  
Isaías 63.10 _  “Quem se endureceu contra Ele e teve paz?” Jó 9.4 
*   O rebelde tem a Deus por seu opositor. ‘Estendi as minhas mãos todo o dia a um povo 
rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos; Is 65.2   
 *   Além de fazer errado, ACHA que está certo. “Têm olhos para ver e não vê, e tem ouvidos 
para ouvir e não ouve; porque é casa rebelde”. Ez 12.2 
*   Um dos efeitos da rebeldia é a “cegueira” mental e  espiritual. ‘Eles, porém, não quiseram 
escutar, e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não 
ouvissem. (Zc 7.11)  O rebelde é TEIMOSO! Não ouve ninguém. 
*    Mesmo assim,  Deus chama os rebeldes ao arrependimento: Convertei-vos, ó filhos 
rebeldes, diz o Senhor; porque eu vos desposarei... Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as 
vossas rebeliões. a rebeldia é uma “doença espiritual”. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o 
Senhor nosso Deus, (Jr 3.14, 22).  
• Uns, atendem, voltam-se para o Senhor, e são curados. Outros, não. E sofrem o dano: 
 ‘nós prevaricamos, e fomos rebeldes; por isso tu não perdoaste’  (Lm 3.42) “separarei dentre 
vós os rebeldes, e os que prevaricaram contra mim; da terra das suas peregrinações os tirarei, 
mas à terra de Israel não voltarão; e sabereis que eu sou o Senhor. Ez 20.38  e 1 Samuel15.23  
‘Rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar (ficar discutindo as diretrizes do Senhor) é como 
iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a Palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti”  
*     Que esses textos sobre rebeldia façam cada um se examinar e ver as áreas em que 
estamos sendo rebeldes para nos arrependermos, e voltarmos para o Senhor, que está 
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sempre pronto a perdoar os contritos:’ “Diz o Senhor; mas eis para quem olharei, para o 
pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra” Is 66.2. 
*   Exemplo de Jesus: O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde... não me 
retiro para trás, Sl 50 (como fazem os rebeldes)_ ‘eu não falei por mim mesmo; mas o Pai, 
que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar’ João 12. 49 
>   ‘não seja como eu quero, mas como Tu queres’ Mateus 26.39   
*   Esperança aos rebeldes: aceitar a redenção efetuada por Jesus na cruz. ‘Tu subiste ao alto, 
levaste cativo o cativeiro; recebeste dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o 
Senhor Deus habitasse entre eles’ Sl 68.18 > Efésios 4.8 
 
*   Fim dos itens do livro de Wim Malgo. Mas a Bíblia diz mais algumas coisas,  Isaías 58.9 ARA 
    > SE tirar do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade (soberba)  
 

Dia	15			Isaías	58.9:	
															-	oprimir	e	acusar	os	outros,	ser	soberbo. 
‘Então, clamarás, e o Senhor te responderá; gritarás, e Ele dirá: Eis-me aqui; se tirares do meio 
de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar vaidade; Is 58.9. 
 
• OPRIMIR alguém é sobrecarregar com grande peso(trabalho abusivo)_destruir 

completamente (aniquilar) _reduzir a pessoa a nada (humilhar constantemente) 
 
OPRESSÃO NOS RELACIONAMENTOS. 

 
* O jugo... há relacionamentos opressivos na família, no trabalho e até na igreja. É quando há 
o abuso nas exigências (além das forças), o tolhimento da expressão da pessoa: faça o que tem 
de fazer, CALADA! COMPLETA DESCONSIDERAÇÃO das necessidades básicas de comida, 
vestes, descanso, afeto e algumas especiais, Ex.: Criança precisa brincar. Invasão de 
privacidade é desrespeito á individualidade Desrespeito à personalidade: uns precisam falar, 
outros, de ficar quieto num canto. 
 
* O estender do dedo... quando li esse texto, fiquei intrigada: o que será isso? Até que, certa 
vez, falando com uma pessoa, apontava meu dedo em riste para ela: naquele mesmo instante 
o Senhor me lembrou desse texto. Como em desenhos animados, pareceu que meu dedo 
murchou completamente. Abaixei a mão, mudei o tom de voz! Há pessoas extremamente 
acusadoras, que acham defeitos em tudo, que se arvoram ao direito de dizer a todos o que 
deve ou não ser feito, que vivem “cobrando” os outros: - Por que fez....? Por que Não fez...? 

 
* O falar vaidade... gente gabola, cheia de si, é insuportável! Porque minha festa, Meu 
trabalho. O meu esforço feito para subir na vida... (e fala de boca cheia sobre toda sua 
trajetória!). – ‘Só uso xampu importado...’ – ‘Fiz um negócio excelente...’ e conta vantagem 
sobre aquele negócio!  

 
* Deus não vê como o homem vê: Ele está atento às intenções do coração. No entanto, 
Deus repara no nosso modo de olhar: ‘tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do 
seu desterro; nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína; nem alargar a tua 
boca, no dia da angústia. Nem entrar pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade; sim, tu 
não devias olhar, satisfeito, para o seu mal, no dia da sua calamidade’ Obadias 1.12-13  e 
‘Quando cair teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije teu coração’Pv 24.17 
*   Um alerta às esposas: Mical, esposa de Davi, olhou com desprezo o marido que se alegrava 
diante da arca do Senhor ; depois, dela é dito:’ E Mical...não teve filhos até o dia de sua 
morte” ( o que era considerado opróbrio, maldição de Deus, naquela época) 2 Sm 6.16 e 23. 
 
* “Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes” Tg 4.6. 
     - Ser humilde...também é não precisar se vangloriar, diminuindo os outros. 
     - Andar no Espírito é não ser cobiçoso de vanglória, Gl 5.24-2.  

 
* Na realidade, só pela leitura cuidadosa da Palavra passamos a ter uma ligeira ideia da 
santidade de Deus. Convém conhecê-la, a fim de discernirmos o que ocorre em nosso próprio 
coração. Então diremos:  “Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento; e 
depois que me conheci, bati na minha coxa; fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque 
suportei o opróbrio da minha mocidade.” Jeremias 31.19. 
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Ex.: alguém estaciona o carro em lugar proibido! Desconhecer o fato não isenta da multa. 
Assim, Deus não baixa o padrão de Sua santidade porque alguém não sabia. A Palavra 
está aí para quem se interessar em ler, e dispor um tempo para conhecê-la. Louvado seja 
Deus que é Fiel e justo para nos perdoar os pecados, SE, ao termos conhecimento deles, 
os confessarmos, 1João 1.9. 
 

Dia	16				RESTAURADOS		_	parte			1		:	CONFESSA	
Revendo: banidas as artimanhas do inimigo para impedir nossa comunhão diária com Deus, 
notamos haver obstáculos à oração (Chamados a Orar, Wim Malgo)  Ressentimento, Pecados 
da língua, Problemas no casamento, Rebeldia e mais:  ser opressivo, acusador e soberbo (falar 
vaidade, Isaías 58.9) Essas ‘ vossas  iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; 
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça’ Isaías 59.2   

 
Como RESTAURAR A COMUNHÃO COM DEUS? Livrando-se desses pecados! 
> confessa e deixa, alcança misericórdia’ Provérbios 28.13 

 
*   Apesar de ser simples o andar com Deus, o ser humano é complicado! A natureza humana 
decaída (a carne) tende viciosamente a se afastar de Deus, quer por rebeldia declarada,  
quer por insensatez, deixando-se “fisgar” pelo diabo. Sem sermos fanáticos, daqueles que vêm 
demônios em tudo, com certeza pode-se dizer que, em suma, qualquer coisa é:  
*     Como  DEUS DIZ...ou  Como o diabo gosta 
*   Decididos a levar a vida cristã a sério, surgem artimanhas para nos afastar desse propósito, 
e notamos haver  certos obstáculos à oração. Como restabelecer a comunhão com Deus?  
 
* Observando as diretrizes da Palavra e os ensinos de Jesus que: “Eu sou o Caminho, a 
Verdade e a Vida; ninguém vem ao Pai senão por mim” (Jo 14.6) Também está escrito:   
       >  ‘como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nEle”, Cl 2.6 
*  Andar com Deus, ter a comunhão restaurada imediatamente a cada deslize, segue o mesmo 
esquema da conversão: 
1-  Pela Palavra, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, e do juízo, João 16.8 
1.1 do pecado: tudo o que brota da natureza decaída, agir fora das diretrizes da Palavra.  
1.2 da justiça de Deus, satisfeita pela morte de Jesus por mim, na cruz. Is 53.4-6 
                       - evidenciada pela ressurreição ( Romanos 5.25)  e posso ser perdoado 
1.3  do juízo sobre o diabo que foi executado na cruz, Coloss. 2.15  (João 12.31, 14.30 e 16.11)  
* em Cristo não há mais condenação para nós. O inimigo perdeu o poder legal sobre nós, Rm 8  
 
2- Então, ‘ a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento‘  Romanos 4.2  
     Ficamos tristes por termos agido de modo a nos afastarmos de Deus. 
 
3-E ‘se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados 
e nos purificar de toda injustiça.’  1João 1.9   
 
• Alguns textos que podemos orar: Salmo 19.12-14 
• ‘Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me Tu dos que me são ocultos’  
• ‘Sonda-me, ó Deus, vê...conhece...guia-me... Salmo 139.23-24 
•  Quando me conheci, bati na minha coxa (estupefato ao perceber o que há em escondido 

no fundo do coração, e do que nunca se pensou ser capaz de fazer ), ler  Jr 31.19  
• Deus usa os meios que Ele quer para fazer a pessoa cair em si, pode ser numa pregação, 

por meio de uma conversa informal, lendo a Bíblia, ao ler um livro, vendo outros errarem, ou 
Deus manda alguém falar, como o fez com Davi, ao ser admoestado pelo profeta Natã,  “E 
O Senhor enviou Natã a Davi...” 2 Sm 12.1  
 

• Qual sua reação ao ser alertado sobre um pecado seu? 
1- “imediatamente admitiu:-” Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: 

o Também o Senhor traspassou o teu pecado; não morrerás”,  2Sm 12.13 
o    ( conheça os salmos de confissão, lendo Sl 25, 32, 51, entre outros)  
o Confessar é voltar-se para Deus admitindo sua responsabilidade ao pecar. 

- Pai, errei!! Não vigiei! Não percebi.! Fiz bobagem...e assim vai.  
o *Clamamos por Sua intervenção, sendo restaurados à comunhão com Ele  

 2-  Mas, há os que negam, encobrem o erro, se justificam  ou  culpam os outros 
2.1 Negam seu pecado,  
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2.2 se justificam apresentando uma série de racionalizações para provar que estão certos. 
Eles acreditam em seus falsos discursos e a consciência fica cauterizada. Encobrem ou 
tentam compensar fazendo uma porção de coisas boas. 

•  “o que encobre suas transgressões, jamais prosperará” Pv 28.13 
• Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia’  
*Um testemunho: “enquanto eu me calei, meu humor se tornou em sequidão de estio”, Sl 73.. 
 
2.3 Culpam os outros...”a mulher que Tu me deste me deu...” Gn 3.. 
 
3- Conclusão: ao pecar há duas opções de atitudes: João 3.19-21  
    a) “o que anda em trevas...não quer que suas obras sejam arguidas, manifestas  
    b)   “o que pratica a verdade, vem para a luz”  Vai a Deus e fala a verdade: 
   Então,  se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado” 1 João 1.7. 

 
 
 

Dia	17			RESTAURADOS	__	parte		2	:		É	PERDOADO	
             ‘Como recebestes a Cristo, assim também andai nele’ Cl 2.6 
              Confessar é agir do homem  e  Perdoar é agir de Deus 
 
*  Como   A COMUNHÃO COM DEUS É RESTAURADA ?  sendo perdoados ! 
 
• Clamamos por Sua intervenção, confessamos o pecado, somos restaurados a Deus 
•  Agir e crer como diz a  Palavra  
•   “Apago tuas transgressões como a névoa e os teus pecados, como a nuvem. Volta-te 

para mim, porque Eu te remi” Isaías 44.22.  
• “Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também Ele afasta para longe de nós as 

nossas próprias transgressões”, Salmo 103.12  
• Tendo sido restaurados à comunhão com Deus, há mais alguns pontos interessantes a 

serem considerados: Antes ou depois de salvos, não há nada que possamos fazer para 
apagar nosso pecado, senão apelar para a redenção que Jesus efetuou na cruz. 

 
 Esse restabelecer de contato com Deus está dois níveis diferentes:  
     Primeiro precisa ser religado a Deus, ser salvo de uma existência separada de Deus.  
      Ex.: é como quando se instala um aparelho eletrônico. 
     Depois, precisamos ser religados a Deus para restauração da comunhão para que o 
Espírito Santo continue operando em nós. Ex.: é como quando se restabelece a conexão 
interrompida, nem que seja apenas um fiozinho solto. 

 
Muitos cristãos tratam do pecado como acham... (o ‘achômetro’ é uma desgraça). 

1- Uns ACHAM que FOI tudo resolvido ao serem salvos, e PRONTO! É só ter uma vida 
certinha, ir à igreja e,quem sabe, ter um ministério. Às vezes, por desencargo da consciência, 
oram: “Perdoa a multidão dos meus pecados” 
 
2-  Outros, ainda se debatem com algum pecado renitente ou vício e entram num círculo vicioso 
de cai e levanta. Parecem moscas caídas num prato de sopa: Debatem-se desesperadamente, 
e nunca saem de lá. 
 
3-  Há os que se esforçam ao máximo para fazer tudo certo e, quando caem, entram em 
“parafuso”, não conseguem se apropriar do perdão de Deus, nem se perdoar. Muitos caem em 
auto piedade e auto flagelação psicológica, se ACHANDO bonzinhos por acharem aquele 
pecado tão horrível! 
 
• De qualquer forma, a única solução é IR A JESUS, sempre! Não há outro modo de se 

andar com Deus a não ser pela fé na Palavra e pelo atuar do Espírito. a primeira 
providência é deixar o achômetro de lado, e se dispor a obedecer á orientação da Palavra. 
“buscar-Me-eis e Me achareis quando Me buscardes de todo vosso coração” Jr  29.13  

Depois, ver o que a Bíblia diz sobre aquele pecado específico, “Colecionar” versículos sobre a 
misericórdia de Deus, salvação, obra consumada de Jesus, e Jesus glorificado. Acolher a 
Palavra no coração, “para não pecar contra ti”  Sl 119. 11 

 
• Crer e perseverar em crer no que Deus é... e faz...E no que a Bíblia diz.  
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• De fato, há situações muito complicadas, que escapam ao nosso entendimento, demoram 
para ser resolvidas, Deus sabe porque... 

• Há pessoas muito complicadas que precisam de muita oração e um atuar de Deus mais 
incisivo. Por isso, não convém minimizar, nem culpar as pessoas “enroladas”. 

• Elas precisam  e nós precisamos interceder por elas, mostrar amor, discipular e “irmos 
junto” crendo que: 

•  “a benignidade de Deus conduz ao arrependimento,  Rm 2.4  
• “Deus vela sobre Sua Palavra para a cumprir, Jr 1.12  
•  ‘Agindo Eu quem impedirá?‘ ‘... a seu tempo,  Eu  o farei prontamente  Is 43.13_ 60.22. 
                
 

 Dia	18					VERSÍCULOS	
 
 Alguns textos como ‘ponta pé inicial’ para começar a sua “coleção”  

Acerto	com	Deus	sempre	começa	com	arrependimento.		
> “Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus”, Mt 3.2. 
> “Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu 
aqui morro de fome! (quanto à sua situação longe do Pai). Levantar-me-ei, e irei ter com o meu 
pai, e lhe direi: Pai pequei contra o céu e diante de ti. Lc 15.17-18. 
> “Enquanto calei, os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes 
gemidos todo o dia. Porque a Tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em 
sequidão de estio, Sl 32.3-4. 
> “O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, 
alcançará misericórdia”, Pv 28.13. 
> “Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido”. Sl 66.18 e 34.18 
> “Perto está o SENHOR dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido” 
> “Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado; 

- a um coração compungido e contrito não o desprezará, ó Deus, Sl 51.17. 
> “Jesus assumiu a nossa culpa e recebeu o nosso castigo, Lá na cruz”, carregando ele 
(Jesus) mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para 
os pecados, vivamos para a justiça; por suas chagas, fostes sarados”, 1Pe 2.24. 
> “Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os 
outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado’  .1 João 1.7 
> “Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade 
não está em nós’  1 João 1.10 
> “Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 
purificar de toda injustiça, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém 
pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo; Ele é a propiciação pelos 
nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, 1Jo 
1.7 a 2.2.  _ é  Deus  quem nos purifica e isenta de condenação. Aleluia!  
> “Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados, como a nuvem; torna-te 
para mim, porque eu te remi’  Isaías  44.22  e  Salmo 103.12 
> “Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim, afasta, de, nós,  as nossas  transgressões’.  
> o Espírito Santo é a ‘sobre excelente grandeza do Seu poder ( dínamus) que opera em nós, 
os que cremos’(Ef 1.19)  
> ‘a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, Rm 8.2.  
>Deus é Quem faz a obra em nós (se quisermos e deixarrmos...). 
> “E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei o coração de 
pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e 
farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, Ez 36.26-27. 
> “Este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel dizl 
o Senhor; porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei; e eu lhes 
serei por Deus, e eles me serão por povo, Hb 8.10. 
>“ Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo’ Fp 1.6 
>  E’ o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, Fp  2.13. 
 
* Às vezes, (quando nosso coração rebelde não quer ou quando queremos e não conseguimos) 
Podemos orar: Deus,’ opera em mim o querer e o realizar a Tua vontade’ Fp 2.13 
                          Deus, opera em mim o que perante Ti é agradável’ Hb 13.21 
                          Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á’ Mateus 7.7.  
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Capítulo	04						ORAÇÕES	RESPONDIDAS	
   

dia19					REQUISITOS	PARA	ORAÇÕES	RESPONDIDAS	
	
1  O essencial: é  estar em Cristo, ser nascido de Deus, João 1.12, 3.3,5 e 7 e Efésios 1.13.	
 
2 Orar em nome de Jesus: João 14.14 ,“Se pedirdes alguma coisa em Meu nome, Eu o 
farei”.Também significa que pedimos algo que Jesus mesmo pediria.. Andando na luz: 
purificado pelo sangue de Jesus, Hb 10.19, “Tendo pois, irmãos, ousadia para entrar no 
santuário, pelo sangue de Jesus.” 

 
3 Orar a Palavra: pedir segundo a Sua vontade, expressa na Palavra : 1 João 5.14-15 “E esta 
é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos 
ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as 
petições que lhe fizemos(1 João 5.14-15)  isto é: pedidos que não contrariem à Sua vontade 
expressa na Palavra. Ex.: pedir para o professor não pegar colando na prova. Pedir para 
ninguém ver saindo de um lugar suspeito. Pedir que faça dar certo uma falcatrua burocrática.  
P  Deus não abençoa motivos errados:    “donde vêm as guerras e pelejas entre vós? 
Porventura não vêm disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? 
Cobiçais, e nada tendes; sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar; com bateis e 
guerreais, e nada tendes porque não pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o 
gastardes em vossos deleites’ Tiago 4.1-3. 

 

Dia	20					A	QUEM	DEUS	OUVE?	
 
1-   Ao estrangeiro, viúva ou órfão, Êxodo 22.22. 
• ‘se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu  lhes ouvirei o clamor’ 
 
2-  Ao Injustiçado social: desconsiderado em suas necessidades básicas.’Se tomares em 
penhor o vestido do teu próximo, lho restituirás antes do pôr do sol, porque é com ele que se 
cobre, é a veste do seu corpo; em que se deitaria? Será, pois, que, quando clamar a mim, eu o 
ouvirei, porque sou misericordioso. Ex 22.22, 27. 
• *Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede; 

mas eu, o SENHOR, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Is 41.17. 
 
3-  ‘Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se 
converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e 
sararei a sua terra’. 2 Cr 7.14. 
  
4-   Os meus servos cantarão... e a seus servos chamarão por outro nome. E será que, antes 
que clamem, eu responderei; estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65.24  
       *Isso acontecerá no novos céus e nova terra, conforme Isaías 65.17 > Apoc 21.1  
         As bênçãos do Senhor se estenderão por toda a Eternidade. 
 
5- Aos que, sob disciplina do Senhor, O buscam de todo coração: “Porque eu bem sei os 
pensamentos que penso de vós, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar 
o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. 
• E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei 

achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas 
as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos 
ao lugar de onde vos transportei. Jeremias 29.11-14.  

• Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me 
compadeço deles; e serão como se eu não os tivera  
rejeitado, porque eu sou o SENHOR, seu Deus, e os ouvirei. Zacarias 10.6 
   

6- Aos purificados e provados no fogo da tribulação:’ Farei passar a terceira parte pelo 
fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro; ela invocará o 
meu nome, e eu a ouvirei, direi: é meu povo, e ela dirá: O SENHOR é meu Deus’ Zacarias 13.9 



18 

 

 
7- Aos que sofrem: aflitos, atribulados, angustiados, desamparados: ‘não desprezou, nem 
abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro, 
Sl 22.24 _’o povo aflito livras (2 Sm 22.28)_ ‘teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. ‘     
>        Clamou este aflito, e o SENHOR o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações, Sl 34.6.     
>     Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor, Salmo 106.44 
>     ‘ atendeu à oração do desamparado, não lhe desdenhou as preces, Salmo 102.17. 

 
• Alguns salmos mostram Davi clamando, e outros dão testemunho de Deus ter ouvido as 

orações: ‘Senhor, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu clamor”,Sl 102.1.  
“Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte’  Salmo 3.4 

 
8- Aos mansos...que não “brigam” com as circunstâncias, mas confiam e esperam no Senhor 

 
 “O Senhor se agrada do seu povo; ele adornará os mansos com a salvação’ Sl 149.4 
 o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás,”2 Sm 22.28 
  “Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos; confortarás os seus corações, 
  os teus ouvidos estarão abertos para eles. Salmo 10.17. 

 
*   Em suma, Jesus veio para reverter toda situação de opressão e angústia: 
• “O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas 

novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade 
aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, Is 61.1 (tem mais: ler todo o texto). 

•  Diz o Senhor: eis para quem olharei para o pobre e abatido de espírito, e que treme da 
minha palavra. Isaías  66.2.  

• Louvado seja Deus, cheio de misericórdia e pronto a acudir. Louvado seja, também, por ter 
deixado Sua Palavra através da qual podemos conhecer quão Maravilhoso Deus Ele é... 

 
 

Dia	21		COMO	SE	APRESENTAR	DIANTE	DE	DEUS,	EM	ORAÇÃO	
 
1-   com FÉ: sem fé é impossível agradar a Deus’ ...’ é necessário que o que se aproxima 
de Desu creia que Ele existe e é galardoador dos que O buscam’ Hebreus  11.1 e 6 
• Sem fé... não pense que obterá do Senhor cousa alguma’ Tg 1. 6-7   
 
2-   Profunda dependência e confiança no Senhor: confia somente em Deus e não depende 
 da “carne”, pessoas ou na própria capacidade: talentos, dons, boas obras, justiça  própria.   
      Fp. 3.9, Jr 17.5,7. 
 
3- -PARE DE SE DEBATER! Quando um salva vidas vem socorrer alguém que está se 
 afogando, e a pessoa começa a se debater, é preciso dar um golpe para desacordar a 
 pessoa, pois.se ela não estiver QUIETA, correm o risco de afundarem os dois. Que 
 ilustração!  
• ”AQUIETAI-VOS E SABEI QUE EU SOU DEUS”, Sl 46.10   
 “No estarem quietos estaria a vossa força, mas vós não quisestes” Isaías 30.15 
      Obs.: quietos no sentido de sem falar nada, e quietamente; com a alma sossegada 
• Esperei com paciência pelo Senhor ( Sl 40.1) _ 
• Espera no Senhor: é mantendo a comunhão com Deus, sem nada que o afaste de Deus. 
• Fique quieto:  Jesus, no momento crucial de sua vida ficou “como ovelha muda” Is 53.7 

“quando ultrajado, não revidava com ultraje; quando maltratado, não fazia ameaças,  mas 
entregava-Se, Àquele que julga retamente” 1Pedro 2.23  

• O caminho da vida ressurreta, vitoriosa, começa na cruz ao ser capaz de se aquietar 
e descansar na Soberania de Deus, entregando-Lhe  tudo: o que sou e o que não sou; o 
que  posso e o que eu não posso, ciente de que nenhuma  circunstância de minha vida Lhe 
é desconhecida. “Ele conhece nossa estrutura e  lembra-Se de que somos pó” Sl 103.14. 
 

4- o Senhor conhece bem todas as nossas limitações  
• “os teus muros estão  continuamente perante Mim” Is 49.16 (os muros eram os limites 

das cidades, na  antiguidade). Ele sabe até onde podemos ir,  
 

5-   Deus é fiel : 1 Coríntios 10.13  
•  não permitirá que sejamos tentados além  de nossas forças.  
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• Junto com a tentação dará o escape’. Então, pare de olhar para o problema e comece 
a orar para que Deus lhe abra os olhos para ver a saída que ele já providenciou.  

•  Por experiência  própria, às vezes, estamos em situação tão desesperadora e frustrante, 
que a Palavra  parece não se aplicar a nós. Mas é mentira do diabo para abalar nossa fé 
em Deus e  impedir a bênção:  “Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre 
vós para vos tentar, como  se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de 
serdes participantes das  aflições de Cristo, para que também na revelação de Sua glória 
vos regozijeis e  alegreis” 1 Pe 4.12-13 (15-19).  

 
Então, se você está em fase de tribulação, ansiedade, aflição, preocupação: 
• Vá a Jesus, ouça o que Ele diz, e obedeça, por mais dura que seja a orientação dEle  
• ‘Para   quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna”, João 6.68. 
• Sossega  minha alma dentro em mim”, Sl 116.7 e Sl 42,43. 
• De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada, no colo de sua mãe, 

tal é a minha alma para comigo” (Sl 131.2)  Interessante essa figura da criança 
desmamada, mesmo que algo tão básico e vital como o mamar, tenha sido tirado dela e  ela 
não entenda o que aconteceu, no colo da mãe, ela se aquieta! 

 

Dia	22		(um		aparte	necessário)		
																	CONDIÇÕES	PARA	SER	DISCÍPULO	DE	JESUS		
 
1ª Tomar sua cruz _ 2ª Renunciar a tudo quanto tem   _ 3ª Tornar-se como crianças  
 
1ª Tomar sua cruz _ o que lhe machuca, dói, está sendo “uma cruz” para você?   O que é “a 
morte” para você?  Jesus chama, e o caminho para segui-lO é o da cruz, Lc 9.33. “Se alguém 
quer vir após Mim, Tome cada dia sua cruz e siga-Me, mensagem nada popular, e, por isso, 
sempre omitida. Mas continua sendo a condição de ser discípulo. Em nós mesmos, não somos 
Capazes, requer se apropriar da vitória de Jesus sobre a carne (a natureza humana) tão 
agarrada a si mesma. Vamos a Ele. Que possamos “vê-lO” estendendo Seus braços sobre a 
cruz, sem resistir, entregando Suas mãos para serem cravadas no madeiro. QUIETO, 
intimamente confiante no Pai, depois de ter orado: “não. o que Eu quero, mas o que TU queres”, 
Mc 14.36, aceitando com mansidão, tudo o que Lhe estava reservado, Is 53.6-7.  
 Talvez você não entenda sua situação ”Será que Deus tem isso, para mim? Não é justo!”. 
Foi justo, aos nossos olhos, o que aconteceu com Jesus? Sem a morte na cruz, não haveria a 
redenção da humanidade, nem a RESSURREIÇÃO! “Foi ouvido quanto ao que temia” Hb 5.7. 
Você só saberá a resposta depois de se aquietar, descansar no Senhor, e saber que Ele é 
Deus, Sl 46.10.  O mesmo que criou o mundo do nada, e luz nas trevas, Gn 1.1,3  
 
2º.) Renuncia a tudo o que tem. Parece que Deus quer que sejamos uns tristes mendigos. Na 
realidade, essa condição toca em nosso profundo sentido de posse: é meu, eu mando, eu 
controlo.  Ao pedir que sacrificasse Isaque, Deus queria ver até que ponto iria a disposição de 
coração de Abraão. Tudo o que não conseguimos entregar pode ser um ídolo em nosso 
coração. Ana só engravidou depois de ter consagrado o filho a Deus. Se ele tivesse nascido 
antes, poderia ser “adorado” por Ana e não poderia cumprir a função que Deus tinha em vista 
para Samuel. Depois, Deus deu mais cinco filhos para Ana, 1 Sm 2.21. Se “as vossas riquezas 
aumentam, não ponha nelas o coração” Sl 62.10. Renuncia a tudo o que tem de bom e de 
ruim, seu trauma, seu mau gênio, seu temperamento explosivo, seu vício, tudo que é seu 
e o afasta de Deus. Ah! Deus “abundantemente nos dá todas as coisas para delas usufruirmos 
com profundo prazer, (1 Tm 6.17). Deus nos quer com alegria de viver expressa por dar graças 
em tudo. 
 
3ª Tornar-se como crianças_ Em verdade vos digo: que: se não vos converterdes e não vos 
fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus” (Mt 18.3) Em geral, 
criança é dependente, sem maldade no coração, espontânea e precisa aprender tudo sobre a 
vida e sobre o mundo. Também criança pode ser teimosa, birrenta, obstinada e, por isso, 
precisa de disciplina, “não rejeiteis a disciplina do Senhor... Deus vos trata como a filhos; pois 
qual é o filho a quem o pai não corrija? “ ( Hb 12.7) E faz uma sérissima advertência: se estais 
sem disciplina da qual todos somos participantes, sois bastardos e não filhos’ Hb 12.8_ 
‘bastardo’ é o convencido quanto a salvação em Cristo mas nunca chegou à real conversão 
>  Você tem o testemunho do Espírito em seu espírito de que é salvo ? Romanos 8. 16 
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Dia	23							ATITUDES			QUE			AGRADAM			A			DEUS:		
																			FÉ		(Hebreus	11.1,	6)		_	OBEDIÊNCIA	,	João	14.21		
 
Só podem se tornar príncipes da oração os que têm em seu coração profunda dependência e 
confiança do Senhor e que aprendem a orar sem cessar, 1Ts 5.17, porque em tudo depende e 
espera no Senhor. 
• Se você ainda não vive em oração, é porque ainda conta com seus próprios recursos para 

resolver as coisas e apenas leva planos prontos para Deus aprovar 
• Você ainda não vive no poder de Deus, mas na dependência de sua própria natureza 

humana. Deus, o Soberano do Universo, respeita a sua vontade, é educado e não invade 
sua vida. Não fará nada que você não queira. Aguarda que você abra a porta, Ap 3.20.  

• Ele diz: “Pedí... Buscai... Batei....Mt 7.7, revelando com isso o verdadeiro interesse do 
coração que deseja  encontrar Jesus. Ele está pronto para responder suas petições.  

• Já estamos temos visto muitas atitudes básicas para crer e obedecer: QUE LIÇÕES! 
  
O que não ser:  
*NÃO ser pessoas enxeridas que vivem dizendo a todos- o que devem fazer e- como se faz. 
*NÃO ser pessoas auto suficientes que oram só pró forma, e que já têm seus planos definidos  
*         A estes, Deus deixa se exaurir através de situações extenuantes, até que se reconheçam 
necessitados e dependentes da intervenção de Deus. O fim das nossas forças dá o início 
aos recursos de Deus. É sábio parar de se esforçar para conseguir o que você pretende. 
Parar de se esforçar para provar que você... sabe, pode, consegue. Se for da vontade de Deus, 
Ele fará acontecer. Aí, sim, é o momento de dar o seu melhor para cumprir o plano de Deus em 
sua vida. Sempre a solução é ir a Jesus, esvaziar o coração contando: “Tive tanto empenho, fiz 
tanto esforço, tudo o que eu sabia, tudo o que eu podia... e não deu certo! Tenho tanto orgulho 
de saber fazer bem. “Sei que sou tão capaz de realizar tal tarefa.- Fico tão frustrado por 
ninguém reconhecer o que o Senhor me deu”. 
• “Então, peça: - ‘Senhor esvazie-me de mim mesmo. Não consigo...Opera em mim o querer 

e o realizar a Tua vontade’_’Aperfeiçoa a obra que tens começado em mim, Fp 1.6 e 2.13 
• ‘Opera em mim o que perante Ti é agradável (Hb 13.21) ”. ...assim diz o alto e o sublime, 

que habita na eternidade, e cujo nome é santo: Num alto e santo lugar habito, e também 
com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o 
coração dos contritos,  Is 57.15. 

• A vida vitoriosa, cheia da glória de Deus, passa pela cruz. Jesus “dizia a todos: Se alguém 
quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me, Lc 9.23 
“Assim, pois, qualquer de vós, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu 
discípulo”, Lc 14.33. Não quer dizer que Deus vá tirar de você estas coisas, mas que elas 
devem ocupar o devido lugar em sua vida. Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão 
de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto, Jo 12.24. 
Certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados”, Rm 8.17. 

 
 

Dia		24					ADORAÇÃO		
 
*   Não podemos falar com Deus sem passar, em espírito, pelo sangue de Jesus. Orar fica vazio 
e difícil quando a gente se esquece de que precisa, primeiro, passar pelo sangue de Jesus e 
não podemos fazê-lo, a não ser que o Espírito glorifique o Cordeiro. Sem que experimentemos 
algo de Sua morte por nossos pecados. Sem que vislumbremos o fato de Jesus ressurreto estar 
à direta do Pai, o que nos leva à ADORAÇÃO. (Wim Malgo, Chamados a Orar). 
 
*   ADORAÇÃO é o ambiente do céu: é quando ‘vemos’ Deus em Sua soberania, misericórdia, 
amor, justiça e vislumbramos Deus do “tamanho” que Ele é, quando Sua glória preenche todo 
nosso ser, quando só podemos cair de joelhos e “adorá-lO na beleza de Sua santidade”, Sl 29.2 
Então todas as coisas tomam as suas devidas proporções e vão aos seus devidos lugares em 
nossas vidas. Exemplificadas por Samuel 1Sm 3.3-10. Duas atitudes permeiam a adoração: 
 
1-    PRONTIDÃO: por sua prontidão em atender ao chamado que ele pensava ser de Elí, 
durante a noite, já estando todos deitados, pode-se perceber que em Samuel não havia 
preguiça e também se nota, sim,  a prontidão em servir, sem demora, de boa vontade. Por três 
vezes, ele diz:- “Eis me aqui” E quanto a nós ? Há prontidão em largar nossos interesses, 
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comodidades, para nos apresentar ao Senhor, para fazer o que Ele nos mandar, dispostos a 
servi-lO? 1Sm 3.3-10. 
 
2-   SILÊNCIO: não apenas o silêncio da noite, mas havia silêncio no íntimo de Samuel para 
ouvir a voz de Deus. Havia ausência de outras vozes competindo com a do Senhor, fazendo  
com que ele pudesse ouvir o chamado ao qual respondeu: ‘Fala, Senhor, teu servo ouve” 
 E quanto a nós?  Geralmente estamos tão cheios de ideias, tantas coisas giram em nossas 
mentes! Ao orarmos é como se disséssemos: - “Ouve, Senhor, o que eu tenho a dizer”  
Despejamos diante dEle tudo o que queremos, sem nos determos em Sua maravilhosa 
presença. Nem considerarmos a Sua pessoa. É preciso que, cada dia, nos afastemos da 
correria e do barulho, façamos calar todas as vozes que gritam em nosso íntimo: a fim de  nos 
determos diante do Senhor, para O contemplar e ter condições de ouvir o que Ele tem a nos 
dizer. Obs.: Por isso é que o site se chama ‘pérolas’: remete a deixar tudo de lado e ’mergulhar’ 
“na Palavra, buscando versículos após versículos, referência a referência, uma preciosidade 
que será só nossa, como se Deus a segredasse ao nosso coração. 

• *Mas, antes de achar a pérola  requer  abrir ‘muitas outras’  sem achar nada. 
 

Dia	25					VESTES	BRANCAS		
 

 ‘Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de 
todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o 
Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas mãos...clamavam com grande voz, 
dizendo:  Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro...” Ap 7.9-10. 
 Uma das preocupações quando se tem que ir a uma festa é qual o traje adequado?   Em 
certos convites vem até especificado: traje a rigor, traje social, traje esporte.  
     Para as mulheres, a preocupação é maior ainda.  
*   Você se vê  nesta festa no céu? Quando leio este texto lembro-me daquele velho hino: pela 
Sua imensa graça lá estarei... (somente pela Sua imensa graça, mesmo!). Nesta antevisão da 
festa no céu, diz que a multidão estava “trajando vestidos brancos” Ap 7. . 
 
*   Onde conseguiram estas vestes brancas? Na Bíblia, a resposta para todas as nossas 
indagações: ”lavaram os seus vestidos e os alvejaram no sangue do Cordeiro”  Ap 7.14.           
*       Lava-se o que está sujo, mas o processo de branqueamento, alvejar consiste em passar 
sabão, esfregar, deixar exposto ao sol, enxaguar...repetindo a operação inúmeras vezes até se 
conseguir a alvura desejada. Quão alvos você deseja que suas vestes estejam naquela 
festa, lá no céu? Lembra reclame de sabão em pó, no qual uma camiseta branca parece 
“cinzenta” quando colocada ao lado de outra, alvíssima, por ter sido lavada com tal sabão.  
 
*      Quando Jesus lavou os pés aos discípulos, disse: “... vós estais limpos...” João 13.10. 
Quem já está limpo, o que precisa fazer, então? Só lavar os pés, para tirar a sujeira do 
caminho! Em nossa caminhada cristã, muitas coisas nos “sujam” pelo caminho, por nosso 
desleixo, por causa da poluição do ar, por acidente, por estarmos onde a sujeira do outro pôde 
nos atingir. Como se livrar dessas manchas?  “se andarmos na luz, como Ele na luz 
está...mantemos comunhão uns com os outros  e o sangue de Jesus nos purifica de todo 
pecado”  1 João 1.7, 9 
• *Vejam bem: andar na luz, é diferente de confessar pecados, como diz 1 João 1.9  
•   A Bíblia explica: ‘quem anda nas trevas, não vem para a luz para que suas obras não 

sejam arguidas/ manifestas ‘ (João 3.20)  É aquele tipo de pessoa que não quer dar 
satisfações de seus atos, como criancinhas super falantes que ficam mudas quando pegas 
no flagra de alguma arte!   

• Quem pratica a verdade, vem para a luz, para que suas obras sejam manifestas, 
porque...feitas em Deus ( João  3.21)  Que faz o quê? Quem faz o bem? Nããão...  
A Bíblia diz:  “não há quem faça o bem”, Romanos 3.12.  

• Mas o que consta é: quem pratica a verdade‘eis que ama a verdade no íntimo’ Sl 51.6 
• Praticar a verdade, além de significar uma vida idônea, sem fingimentos (como aqueles 
Bordados em ponto de cruz em que o avesso é exatamente igual ao direito) praticar a verdade 
é, momento a momento, ir falando para Deus a verdade que há em nosso íntimo. Ex.:Você não 
chegou a xingar alguém (aí, então, teria de confessar o pecado) mas quis esganar a tal 
pessoa.  Nesse caso é que se fala a verdade para Deus. –‘ Pai, graças te dou por ter mantido 
minha boca fechada, mas, na verdade, eu tive mais é vontade de acabar com a raça daquela 
pessoa.,.’e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado (1João1.7) Além do mais, faz 
com que, lavados daquele rancor, possamos,  sem fingimento, manter comunhão com aquela 
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pessoa!  Percebem como a coisa funciona?   Então, vamos fazer do andar na luz uma maneira 
de viver às claras com Deus?  
 

DIA	26				CONHECENDO	JESUS		
 
*  Continuando com o tema “Conhecendo Jesus” para melhor adorá-lo: 
• Olhamos para Jesus quando lemos a Bíblia e nos detemos a considerar a Palavra 
• Seguimos a Jesus quando vivenciamos os Gabaritos da Palavra.  
• Quem é Jesus para você? Será que ainda tem a ideia embaçada pelo Jesus apresentado 

 nos Evangelhos? - Esse era o tempo de Sua humilhação. 
• Agora, Ele  está vivo, assentado à destra da majestade de Deus Pai nas alturas.  
• Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor da glória, Sl 24 e  Tg 2.1. 

*   Quando vamos a um lugar onde seremos recebidas para entrevista, a gente se arruma. 
Então, por questão de respeito, não podemos nos apresentar de qualquer jeito diante de Deus, 
mesmo que Ele nos aceite como somos, e como estamos! 

*   Ester se preparou um ano para se apresentar diante de Assuero, o rei da Pérsia.Doze 
meses, sendo seis meses com óleo de mirra, e seis meses com especiarias... para purificação”, 
Ester 2.12. Quanto mais nós, devemos nos purificar, nos “arrumando” para o encontro com 
Jesus! Há uma parábola que fala de bodas e de um convidado que não estava vestido de 
acordo, então o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado 
com vestido de núpcias e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E 
ele emudeceu. (Mt 22.13-13)  e foi lançado fora por não estar vestido de acordo para a ocasião. 
 
*    O Espírito Santo está querendo nos ‘vestir e adornar’ como a Noiva para as Bodas do 
Cordeiro, Ap 19. Deixemos que Ele nos sonde e “arrume”. O que há em seu íntimo? O que 
abriga seu coração?É bom começar com o que entristece o espírito (Ef 4.30-32 decorar): 
amargura, cólera, ira...Achar que Deus é injusto, que não está “nem aí, e você precisa tomar 
providências (é blasfêmia, Sl 10.13) Pensamentos viciosos que ficam girando na mente como 
“disco rachado”, intenções maldosas, espírito crítico, desconsideração, ressentimentos... 
Que lista!  Não são coisas horrendas, algumas até podem ser consideradas “justas” aos olhos 
do mundo. Além do mais, podemos passar pela lista toda em segundos! O que entristece o 
Espírito, tornando-o inoperante, como um computador de última geração desligado da tomada.       
*     Se você tem dificuldades em se aperceber (todos temos)’ESCUTE SUAS PALAVRAS’ pois  
‘a boca fala do que está cheio o coração” Mt 12.34 -36.  

*   E a OBEDIÊNCIA? Tem agido de acordo com o padrão da Palavra, ou tem dado desculpas, 
se justificado, apresentado uma série sem fim de racionalizações, culpando os outros? Há uma 
frase inesquecível: ”quem quer dá um jeito, quem não quer, dá desculpas” 

*     Somos todos pecadores, uns mais, outros menos, uns numa área, outros em outra.  Apesar 
de salvos pela Graça, ainda somos, por natureza, apenas pecadores que carecem de Jesus. 
Deus “conhece nossa estrutura, lembra-Se de que somos pó” Sl 103.14.  
*   Não queremos nos dobrar, Não aceitamos obedecer, e Deus bem sabe como somos “eu 
sabia que és obstinado, que a tua cerviz é um nervo de ferro, e a tua testa de bronze, Is 48.4 .  
 
*   Temos sido SUBMISSOS?  é possível obedecer sendo insubmissos. É quando a gente faz o 
que precisa ser feito mas o coração rebelde reclama, ’esperneia’, revoltado: sabe como sei ? 
 *   Muitas vezes já me vi “fazendo birra” diante de Deus, e Ele na Sua misericórdia (que deixa 
eviver o que merece morrer) me levou, de novo, mais uma vez, à cruz, onde o Eu morre, e me 
levou ao sangue de Jesus me purificou de todo pecado. A Palavra não nos ilude. Pelo contrário: 
é imutável e nos ensina a lidar com nossa humanidade decaída para agradarmos a Deus. 
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Dia		27				VIDA	CRISTÃ	PROGRESSIVA		
Mostra a progressão da obra a ser feita em nós - Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 
Tessalonicenses traçam paralelos entre  (a) a saída de Israel do Egito até entrar em Canaã e 
(b) a jornada do cristão vitorioso. 
 
1-    Salvos pelo sangue do Cordeiro saem do cativeiro Ex 12. 
2-    Tem início jornada com Deus que Se revela pela Palavra Ex20. 
3-   Por incredulidade, muitos ficam zanzando (Nm 14.28-34 e cap.33) Ouvi dizer  a carne não 
 herda as promessas, morre no deserto” Muitos cristãos vivem de modo  árido, 
 contentes com as bênçãos do deserto: comida, água, direção, Sua presença (nuvem e 
 fogo) saúde, roupa, sapatos, proteção contra inimigos. Dt 8.4 e Sl 105.14. 
 Eles temem as lutas e não ousam enfrentar gigantes .Por que? Porque olham para si, 
 para os adversários, não olham para o Senhor. Onde temos fixado nossos olhos ?  
4-   Mortos os murmuradores: põe fim às murmurações, o EU morre na cruz, Lc 9.23.  
5-   Sob nova liderança, dão passos, mais passos de fé e passam o Jordão,     Gálatas fala-nos 
 da cruz, Gl 2.20, 5.24 (não mais EU, mas Cristo em mim). 
6-   Levanta-se o memorial: para o cristão é a cruz Josué 4.5-6, 1. 
7-   Ocorre circuncisão e a Páscoa: os sinais da aliança com Deus tornam-se pessoais, 

 Efésios 1.13 _ o selo do Espírito, indelével como a circuncisão  
 Tomamos a ceia, por sermos o Corpo de Cristo, mais do que povo de Deus. 

8-   Agora, avançam para conquistar a terra, 
 Filipenses ensina a evangelizar, invadir o campo do inimigo. 

9-   O reino de Deus é estabelecido nas terras conquistadas, 
 Colossenses trata da implantação do Reino no coração dos salvos. 

10-  Porém Israel é infiel: não destrói totalmente os povos da terra. 
 Temos, nós, sido fiéis seguindo à risca as orientações da Palavra? Temos banido “as  
 raposinhas que destroem a vinha em flor? Cantares 2.15 - figura de cristãos 
 florescentes, prontos a dar fruto mas que são negligentes com pequenos pecados: 
 apenas um grão de areia pode parar a engrenagem de um relógio. 
11-  Outra falha dos israelitas: não preparam novos líderes, 

 Temos discipulado os idôneos para discipular outros? 2 Tm 2.2. 
12- E ainda, os israelitas perdem a visão do futuro. Uma Nação soberana e próspera, 

 1Tessalonicenses desvenda o futuro glorioso da Igreja : arrebatamento, 1 Ts 4.16. 
 2 Tessalonicenses: após o arrebatamento, a manifestação do anticristo, 2 Ts 2.3-12. 

  Não percamos de vista o futuro ! 

	
Dia	28				SANTIFICAÇÃO		
 
 Justificação é ato único, jurídico, com base no sacrifício vicário de Jesus na cruz 
(morreu em nosso lugar) Romanos 3. E 5.1. Isaías 53.4-6. Deus nos liberta do império das 
trevas e nos transporta para reino do filho do Seu amor, Col 1.13. Só Deus pode fazê-lo, pois há 
abismo intransponível entre os dois, Luca 16.26. Esse é o novo nascimento, como o nenê deixa, 
sai do útero da mãe e é transportado ao berçário dando início a um novo sistema de vida ao 
qual o nenê precisa ir se adaptando, aos poucos, sob cuidados de pessoas zelosas.   O 
“problema com a maioria dos cristãos é que nascem de Deus, mas são deixados ao deus 
dará...” sem cuidados, sem discipulado. Anos e anos na igreja e ainda uns bebezões, ainda 
vivos pela graça de Deus. 
 Santificação é separação, princípio básico desde o início da restauração da terra, Gn 
1.3-4. Apos à queda do querubim (Isaías 14.14 e Ezequiel 28.14), Deus diz: ”saí vós do meio 
deles e separai-vos, diz o Senhor; e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei”, 2 Co 6.17. 
“Não ameis o mundo nem o que no mundo há, (1João 4.15-17), decorar e vive, Tg 4.4-5,  
Santificação é a vontade de Deus, (1,Tess 4.3). ”Sem a qual ninguém verá o Senhor”, Hb 12.14. 
 Colossenses introduz a vida ressurreta: Capítulo 3. Vivenciado o desenvolvimento 
esperado do cristão novo nascido, aprende-se: “vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim”, 
Gál.2.20.  
 À morte do EU segue-se a vida ressurreta: SE já ressuscitastes com Cristo, Col. 3 por já 
ter “morrido” com Ele. A seguir, os passos práticos desse morrer com Cristo: Col 3.5. 

 
 Mortificai... prostituição, impureza, apetite desordenado, concupiscência vil e a avareza... 
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renuncia, faça morrer, ponha fora de seu íntimo, não alimente essas coisas dentro de você. 
Note que são coisas grosseiras, evidentes. Continua a lista com coisas mais sutis e íntimas:  

 Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, 
das palavras torpes da vossa boca.  Não mintais uns aos outros ..(.Col. 3. 8 , pois... essa fase é 
consequência de: já vos despistes do velho homem com os seus feitos, Col. 3.9, e vos 
vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou 
Col. 3.10.   Note o pronome reflexivo: vos ... é decisão e agir pessoal. Quando você decide e 
pede, Deus opera: como recebestes a Cristo, assim também andai nele. Cl 2.6.  
 Revesti-vos...de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, 
longanimidade; Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver 
queixa contra outro; (como Cristo vos perdoou, assim fazei) sobre tudo...revesti-vos de caridade 
/amor (atitudes que revelam o caráter de Cristo sendo formado no cristão) que é o vinculo da 
perfeição, Colossenses 3.14. Esta é a meta: mas para chegar é preciso dar o primeiro passo, 
e ir indo, passo a passo!   Note a similaridade ao processo de transformar uma árvore em um 
móvel útil, cortados da floresta, transportados para a marcenaria, tira-se a casca grossa. 
Toma nova forma: a árvore é cortada em tábuas (agora,age como crente: fora o velho, vem o 
novo ), passa pelo processo de “lixa grossa e lixa fina “ em preparo para receber o 
revestimento. 

 

Dia	29					JESUS	É	MELHOR...	
 
Jesus disse de Si: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o[princípio e o fim, Ap. 
22.13 indicando que o plano de Deus tem uma sequência lógica e sucessão progressiva em 
direção a um objetivo definido. Continuando a ler o Novo Testamento,  Filemom é uma carta 
que mostra a necessidade de se acertar “rabichos com pontas soltas” do passado. Hebreus 

mostra que Jesus é melhor. Hebreus é a revelação de Deus aos hebreus depois da vinda de 
Jesus: mostra a transitoriedade do pacto da Lei, Gl 3.19, 24 válido só até que viesse o definitivo, 
Gl 4. 4,5) com base no sacrifício de Jesus, perfeito e eterno. Hebrues Capítulo 9 e 10 Jesus, o 
Cordeiro de Deus... agora ... tira o pecado do mundo João 1.2,) não mais apenas cobre o 
pecado, efeito dos sacrifícios do Velho Testamento Sl 32.1 e 85.2. Foi por isso que Jesus, o 
Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, João 1.1) como filhos participam da carne e do 
sangue. Jesus também deles participou para destruir o que tinha o império da morte, a saber, o 
diabo, Hebreus 2.14 cumpre-se a promessa e profecia de Gênesis 3.15, “tendo despojado os 
principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz”,Col. 2.15. 

ESQUEMA DO LIVRO DE HEBREUS  

Capítulo 1. 1-3  Jesus, melhor revelação 
Capítulo 1. 4-14 Jesus, melhor que os anjos  (Advertência  2.1-5) 
Capítulo 2. 6-18 Jesus, o melhor descendente de Abraão 
Capítulo 3.  e 4.8 Jesus, constituído por Deus (Advertência. 3.7-18) melhor líder do que    
 Moisés  e Josué (Advertência Capítulo 4)  
Capítulo 3.14, 5.10 Jesus, melhor Sumo-Sacerdote (Advertência 5.11- 6.12) 
Capítulo 6.13, 20 Jesus, melhor esperança em melhor promessa  
Capítulo 7  Jesus, melhor sacerdócio  segundo  Melquisedeque 5.10, 6.20 

Capítulo 7.22, 8  Jesus, fiador de melhor pacto  
Capítulo 9 e 10.18 Jesus, melhor sacrifício (Advertência 10.19-39)  
Capítulo 1  FÉ sempre foi a verdadeira base para se chegar a Deus     FÉ que 
leva a agir de acordo com a vontade de Deus 
Capítulo 12 e 13 Exortações práticas: disciplina, provações, santidade 12.1-17 13.1-19    
 Jesus, o melhor exemplo 12.2-3 
Capítulo 12.18-24 Jesus, melhor Aliança,  
Capítulo 12 .28  Jesus, melhor reino (Advertência12.25 –29) 
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Capítulo 13.11-13 Identificar-se com Sua rejeição, tomando a cruz (novo altar onde os    
 remidos se apresentam para oferecer sacrifícios espirituais, 1 Pe 2.5     fora do 
arraial (Ex 29.14,Lv 16.27  Nm 19.3). O “arraial” era o judaísmo,    religião de formas e 
cerimônias, ou qualquer outro sistema formal,     mesmo cristão, que negue ou não 
aceite só o sacrifício de Jesus por     nossos pecados 

Capítulo 13.14  Jesus, melhor cidadania  
Capítulo 13.20-25 Votos e saudações finais  

Dia		30					RECOMENDAÇÕES	DOS	DISCÍPULOS	
 
 Cartas gerais são circulares a várias igrejas escritas ao sentirem a necessidade de deixar 
instruções por escrito.. Uma palavra de autoridade aos cristãos em geral. Precisa entender que 
o cristianismo foi uma revolução religiosa e social inédita e ninguém sabia como agir. Não havia 
modelo anterior. Ao dar a Lei, Deus fora bem específico e detalhista quanto ao modo de agir. 
Jesus deu exemplo de vida mas não deixou nada escrito. 
 
AS INSTRUIÇÕES PRÁTICAS TINHAM POR BASE O QUE HAVIA VISTO EM JESUS 
 
 TIAGO às doze tribos dispersas (1.1) talvez pela perseguição que levou o Evangelho para 
Samaria (Atos 8.1 e 11.19). A falta de apresentação mostra que Tiago era bem conhecido dos 
destinatários (ver sua atuação no primeiro concílio cristão, Atos 15.13-21). Alguns convertidos 
judeus haviam ficado tão aliviados pela libertação do jugo da Lei que precisavam de uma 
chamada à realidade. Paulo já advertira aos gálatas que a liberdade em Cristo não significava 
libertinagem, (Gl 5.1 e 13). Tiago dá diretrizes bem definidas sobre vários temas práticos e 
remete a Jesus que dissera: quem ouve e pratica edifica sai casa na Rocha, Mateus 7.24. 
 
 Tiago diz:“Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós 
mesmos. Entretanto aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, 
não sendo ouvinte esquecido, mas operoso praticante este será bem-aventurado no que fizer. 
Tg 1.22 e 25. Convém ler a carta e agrupar os assuntos com chaves,  feitas a lápis bem 
visíveis. 
 PEDRO escreve aos "estrangeiros dispersos" nas províncias romanas da Ásia 
Menor (1.1) instruindo e preparando os cristãos para as perseguições que já 
acenavam estarem vindo. “Ainda que agora importa, sendo necessário, que, por 
um pouco, estejais contristados...para que aprova da vossa fé, mais preciosa do 
que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e 
honra na revelação de Jesus Cristo, (1Pe 1.6-7). “Não estranheis a ardente prova 
que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha acontecesse”,  
(1Pe 4.12) Dá como exemplo a atitude de Jesus LER  1 Pe2.21-25 
 A segunda carta de Pedro exorta os crentes verdadeiros (1) a estarem alerta para 
não serem enganados por homens perversos (3.17) e (2) a crescer "na graça e 
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo" (3.18) 2 Pedro 3.17-
18. 
 JOÃO escreve às igrejas da Ásia combatendo heresias e dando critérios para avaliar 
os verdadeiros filhos de Deus. Convém ler as cartas pondo sigla à margem ou colorir por temas. 
Motivo: (a) prevenir contra falsos mestres 2.18, 22,26 3.7, 4.1, 3, (b) combater Heresias 2.22-
23 4.3, (c) exortar: Guardai-vos dos ídolos 5.21.  Assunto: entre outros de menor destaque, 
define critérios básicos para nortear os cristãos: (1) Luz vs Trevas: 1.5 2.8, 9, 10, 11 3.10 
(2) Verdade vs Mentira 1.6, 8 2.4, 27 3.19 4.6, 20 5.7,10, 20, (3) o Mundo 2.15-17 3.13 4.3, 4, 5, 
9, 14 5.4-5, (4) a vida eterna 2.25 4.9 5.11,12,13, 16, 20, (5) sobre permanecer  
1 João 2.10,14,17, 3.6, 9, 14, 17 e , 4.12,15-16. Remete a Jesus: “se manifestou para tirar os 
nossos pecados” (3.5) para isto se manifestou o filho de Deus para destruir as obras do diabo 
(3.8) quando ele Se manifestar seremos semelhantes a ele (3.2) > 4.9, 14 e 5.1e 20. 
 A segunda carta de João parece ser pessoal (1.1) ou disfarce devido às perseguições. 
Combate heresias (7)e adverte para manter-se distante, sem conversa, com os hereges.(10-
11). 
 Terceira carta é claramente pessoal, a Gaio (1) sobre líder hostil (9) e Demétrio (12) 
 JUDAS identifica-se como irmão de Tiago( v) meio- irmão de Jesus e autoridade 
reconhecida entre os cristãos. Motivo: exorta “a batalhar pela fé, contra falsos mestres (3) traz 
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informações interessantes e inéditas sobre: anjos caídos (6) o corpo de Moisés (9) Enoque (14) 
Refere-se aos apóstolos (17) e exalta a Jesus (v 24-25). 

 

Dia	31				A	DESPEDIDA	DE	JESUS:		A	ÚLTIMA	CEIA		
 
 Temos espiado, como por uma fresta do céu, a pessoa de Jesus glorificado do qual é dito: “o 
Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os sete selos,  

Digno és porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, 
língua, povo e nação” Ap 5.5 e 9. 
 
Jesus  “fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe 
está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono 
de Deus” Hb 12.2. 

 
CONTINUAMOS CONHECENDO MELHOR JESUS, PARA O ADORARMOS DEVIDAMENTE. 
 
“Jesus sabendo...” João 13.1-3  
Jesus sabia exatamente o momento certo de agir. Ele conhecia o “relógio” de Deus: 
 1”que já era chegada a Sua hora...” Jesus estava plenamente cônscio de Sua identidade e 
de seu destino: “que o Pai tinha depositado nas Suas mãos todas as coisas, que havia saído 
de Deus e ia para Deus. 
  
 2 Amou-os até o fim... a motivação do agir de Jesus era - agradar o Pai (João 8.29), 
demonstrar Deus de forma prática aos Seus discípulos e - dar exemplo para que eles fizessem 
o mesmo, aos outros, depois,Então, 
 
 3 Serviu-os... “levantou-Se...começou a lavar os pés aos discípulos...” (João 13.4-5). Por 
toda a Bíblia, o verdadeiro líder escolhido por Deus tem espírito de servo! *Mas, Simão Pedro... 
sempre o Pedro! Tão parecido conosco, tão cheio de opiniões, tão extremista...como que disse: 
“Imagine, Jesus...o Senhor me lavar ao pés, trabalho de servo!” mas Pedro não disse: “Deixa 
Jesus, eu faço isso no Seu lugar”.  Como Jesus insistisse, Pedro vai para o extremo oposto, e 
diz: “Não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça” (Também nem tanto, Pedro!). 
 4 A resposta de Jesus é para nós, também, HOJE. “o que já está limpo, não necessita 
de lavar senão os pés” (João 13.10 ). Você já aceitou Jesus como Salvador pessoal e 
Senhor? Em momento definido e específico?  O que falaria como seu testemunho pessoal?  
Escreva   umas poucas linhas de como aceitar Jesus fez diferença em seu viver. Para nós, a 
lição é que tendo sido lavados pelo sangue de Jesus, justificados diante de Deus, precisamos 
diariamente “lavar os pés” da jornada (tirar o pó do caminho). *Ver onde coisas fora do padrão 
da Palavra grudou em nós, e trouxemos para dentro de casa (do coração).  E deixar que a 
Palavra nos aponte as áreas que precisam ser “lavadas” pelo sangue de Jesus. 
 “Se andarmos na luz (falando para Deus a verdade em nosso íntimo, momento a momento) 
Ler 1Jo 3.19-21, Sl 51.6 “o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado,” João 1.7, 9 _ Lc 
10.41-42. 
Vamos tomar nosso lugar ante Jesus, como Maria que escolheu a boa parte e esta não lhe foi 
tirada. Vamos nos apresentar como somos, pondo nas mãos de Jesus a nossa maneira peculiar 
de ser. Vamos pedir (e dar licença) para Ele operar em nós: mansidão (não briga com as 
circunstância), humildade (não diminui os outros), amor não meloso, mas prático, cf a Palavra, 
AMOR...que “cobre multidão de pecados” (1Pe 4.7), não no sentido de acobertar o erro mas é 
não descobrir, não expor aos outros os defeitos alheios, não acusar, não apontar “sujeiras”, 
mas orar, (1 Jo 5.16), que expressa aos outros o mesmo amor com que fomos alcançados por 
Deus, cuja Misericórdia deixa viver o que merece morrer, por Jesus ter morrido em nosso 
lugar . AMOR...no sentido de prontidão em perdoar, esquecendo o fato (lança nas profundezas 
do mar, “Perdoar é olhar para a pessoa como se nunca tivesse feito...”  
AMOR...tal como o de Jesus, que disse a Judas, quando veio beijá-LO: - Amigo, a que vieste?  
  Como devia estar doendo em Jesus o fato de ter sido traído (Sl 41.9) mas estende Seu 
perdão, na hora: - AMIGO... Mt 26.48-50    essa palavra e o olhar de Jesus devem ter corroído 
o íntimo de Judas, ao perceber a extensão de seu ato. Para nós, é impossível expressarmos tal 
amor, pois é contrário à natureza humana. Porém, se despejarmos o que somos perante o 
Senhor, pedindo a purificação do sangue de Jesus, então, só então, o amor de Deus será 
derramado em nossos coração pelo Espírito (Rm 5.5) e irá resplandecer na cozinha, na escola, 
no escritório, na igreja, ONDE FORMOS, quando nos irritarem, ofenderem, magoarem! 
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ADENDO:			BRINDE	_	GARIMPADA		NO		APOCALIPSE																				

																						DESTACA			textos	sobre		JESUS	RESSURRETO	
 
 No Apocalipse, Jesus se apresenta ressurreto, glorificado: marcar número dos versos 
com giz de cera amarelo: “O que era, que é e que há de vir...fiel testemunha, primogênito dos 
mortos, Príncipe dos reis da terra...que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos 
pecados” 1.4-5. 
 
 Eu sou (usa a forma verbal de YHVH) o alfa e ômega, o princípio e o fim, que é, que era e 
que há de vir, o Todo poderoso (1.8). Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo; fui morto, 
mas eis aqui estou vivo para todo o sempre! E tenho as chaves da morte e do inferno, 1.17-18. 
Marcar em amarelo: 2.1 , 8 , 12 e 18 _ 3.1, 7 e 14  _ 4.1- 11 _ 5.6, um Cordeiro em pé, como 
havendo sido morto, 5.5 eis que o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o 
livro e romper os sete selos,  5. 9-10.  Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos; 
porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e 
língua, e povo e nação;- e para o nosso Deus os fizeste reino, e sacerdotes; e eles reinarão 
sobre a terra”, 5.12-14. Com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de 
receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ouvi também a 
toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que 
neles há, dizerem: Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a 
honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, e os quatro seres viventes diziam: 
Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram, 6.16 e diziam aos montes e aos rochedos: Caí 
sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do 
Cordeiro”  

 Apoc 7.17 o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apascentará e os conduzirá às 
fontes das águas da vida; e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima”, 11.15  no céu grandes 
vozes, que diziam: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele 
reinará pelos séculos dos séculos”, 13.8. Cordeiro que foi morto desde a fundação do 
mundo, 14.14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a 
filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada”, 
15.3 e 16.15, (Eis que venho como ladrão, Bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas 
veste), 17.14 “combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor 
dos senhores e o Rei dos reis; vencerão também os que estão com ele, os chamados, e 
eleitos, e fiéis, 19.7 e 9. Regozijemo-nos, e exultemos, e demos-lhe a glória; porque são 
chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou”, 19.11-13.  E vi o céu aberto, e 
eis um cavalo branco e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a 
peleja com justiça.- Os seus olhos eram como chama de fogo; sobre a sua cabeça havia 
muitos diademas; e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo.- Estava 
vestido de um manto salpicado de sangue; e o nome pelo qual se chama é a Palavra de 
Deus 19.15-1.  Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações; ele as 
regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do 
Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos reis e 
Senhor dos senhores”, 19.21. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca 
daquele que estava montado no cavalo, 20.4  “e reinaram com Cristo durante mil anos, 20.6  
serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os mil anos. 
 
 Ap 21.6 está cumprido: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim“  21.9 E veio um 
dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das sete últimas pragas, e falou comigo, 
dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro”, 21.22 Nela não vi santuário, porque 
o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro”,22.3. Ali não haverá jamais 
maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão”, Ap 22.7. 
Eis que cedo venho! Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 
22.12 Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um 
segundo a sua obra, 13.  Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e 
o fim. (14 Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes (no sangue do Cordeiro] para 
que tenham direito à arvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas.15 . Ficarão de fora 
os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo o que ama e pratica a 
mentira), 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das 
igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. 
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Ap 22.17 E o Espírito e a noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, 
venha; e quem quiser, receba de graça a água da vida” ,  22.20. Aquele que testifica estas 
coisas diz: Certamente cedo venho  (Amém; vem, Senhor Jesus). 
 
 
 
Fim da revista de março Conhecendo Jesus    
 
 


