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Iniciamos uma série de curtas reflexões sobre o prumo de Deus 
 

Dia 01    de volta no tempo  
 
Há uns 15 anos, li um livro que me levou a certas conclusões que achei interessantes e 
compartilhei com amiga em Santos, na ocasião. Guardei o esquema  meio sujinho pelo 
tempo que ficou na porta da geladeira e esqueci ...do livro( nem sei o nome) do ensino e 
perdi contato com a amiga, pois não fui mais a Santos. 
       Hoje, buscando uma imagem no Google, sou surpreendida com uma explosão de 
sucessivas  imagens que  levam de volta àquele  ensino Vamos caminhar juntos e ir 
descobrindo o significa do de    O  PRUMO DE DEUS.  Amós 7.8  
         
➢ Deus deixa as Escrituras como Manual da programação do céu   

( lugar onde se convencionou chamar onde Deus habita e reina )  
➢  quem  se  configurar de acordo com  a programação estabelecida, 
➢  poderá usufruir de todos os seus aplicativos.  Quem  NÃO, está fora... SIMPLES 

ASSIM. Conferir seu viver com a Palavra mostra  onde  
➢  ‘não está funcionando’  por estar com a programação indevida. 
➢  

O MUNDO INTEIRO SE SUBMETE à MICROSOFT ( mero mortal)  
         > Por que é tão rejeitado se submeter a Deus?  

➢ Siga conosco em série de curtas reflexões sobre O PRUMO DE DEUS. 
 

  Dia  02   andar com Deus  
Andar com Deus  é ser sucessivamente  surpreendido  com novas revelações                           
 ( de queixo caído  : -‘UAU!’  tem sido o  meu caminhar através da Palavra há quase 60 anos) 
  
 & Andar é ação constante, passo a passo, momento a momento:  
se deixar de dar apenas UM passo, já parou de andar.  
A Palavra é extremamente precisa e didática: apenas  
uma única palavrinha revoluciona e direciona nosso viver : 
                ‘Enoque andou com Deus ...e Deus para si o tomou’  Gn 5.24 
                Então, 

>  andar com Deus nesta vida nos leva a Deus por toda a Eternidade. 
 
Andar com Deus é ir aprumando seu viver  
-de acordo com as diretrizes da Palavra 

 

 
dia  03    significado de PRUMO 
      
 *Prumo é ferramenta usada por construtores para conseguir  assentar tijolos de modo  
absolutamente vertical de uma parede: é instrumento muito simples  mas ESSENCIAL.  
 
*Sem ele é impossível construir uma parede  firme.  Deus comparou a decadência moral de 
Israel  a uma parede fora de prumo que estava a ponto de desmoronar. 
 
* Deus deu a Lei e depois as Escrituras como um todo, como prumo para medir Seu povo. 
Deus nunca vai parar medir Seu povo pela Palavra: só pela Palavra é possível se alinhar 
com a Verdade que resulta em  estabilidade e segurança  em todas as áreas de nossa 
vida.  REF.S 
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 dia 04  oscilando entre rejeição e rebeldia   
 
* Criado à imagem e semelhança de Deus por causa da Queda, Gn 2.17 e 3.1-7  por 
passarmos a existir separados de Deus, nossa personalidade  ficou fora de prumo  e  
OSCILA ENTRE  A REJEIÇÃO E REBELDIA, BASICAMENTE,  CONTRA DEUS  
 
*Essa oscilação afeta toda o nosso ser, indo a níveis cada vez mais profundos até chegar, 
em última instância , ao suicídio ( auto rejeição, volta-se contra si mesmo ) e/ ou  
homicídio ( máximo da rebeldia e revolta: volta-se contra o próximo)   
 
*Ah!!!!  achei o nome do livro: PAREDES DO CORAÇÃO  dr Bruce Thompsom e Barbara 
Thompson  _  Ed. Jocum  
 
 

Dia 05     o esquema básico 
 
A Queda seguiu um esquema básico que se repete com maior ou menor intensidade todas 
as vezes que pecamos. Li num livro que, o fato de ter sido criada PARA o homem (Gn 2.21-
22)  gerou na  mulher um sentimento  de inferioridade e um desejo de se mostrar superior 
ao homem a fim de mostrar  seu valor intrínseco: ELA VALE POR SI MESMA ( não é  
essa a base do movimento feminista?)   
 
&  O querubim caído  que se tornara o diabo, não conseguindo tomar o lugar de Deus no 
céu, aproveitou a brecha desse sentimento de inferioridade e se aproximou da mulher a 
fim de  tomar o lugar de Deus no coração  de Suas criaturas e transtornar a  Criação > O 
que estava em jogo não era comer ou não comer, mas 
                      A QUEM DARIAM OUVIDOS E OBEDECERIAM. 
 
* Agindo pelo que se via, sob a influência dos argumentos do diabo incorporado na 
‘serpente’  e contrariando a orientação de Deus de não comer da árvore do Conhecimento 
do Bem e do Mal. ... Eva comeu, deu a Adão e ambos passaram a existir separados de 
Deus : perderam a glória de Deus que os vestia e se viram nus. Rm 3. 23 corr  ‘todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus’  
& Na vã tentativa de reparar o mal feito, se uniram, se esconderam de Deus e, quando 
chamados à responsabilidade, cada um se esquivou_  culpando um outro. 
➢  Acontece o mesmo conosco: ao se sentir inferiorizada por n motivos...  
➢ a pessoa fica aberta às mentirosas sugestões do diabo _ 
➢  que usa pessoas próximas, situações da vida   e recursos do mundo  
➢ para nos a fazer  agir contrário à orientação de Deus, na Palavra  

 
*Deus deixou as Escrituras para que cada um possa se avaliar e se aprumar de acordo  
com a retidão da justiça e santidade de Deus  trazendo toda sua personalidade de volta ao 
equilíbrio.  
 

Dia 06    o processo individual  
 
      Então: sentir-se inferior, sem valor próprio,  
     a)     abre brecha às sugestões mentirosas do diabo 
     b)     que usa pessoas próximas  
                (desde a mais tenra idade,os pais, familiares, amigos, etc.) ou 
     c)        situações: classe social, características físicas, doenças, 
                                   infortúnios, maldade dos outros etc. 
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     PARA levar a pessoa  a agir em rebeldia, contrário à diretriz da Palavra,  
           oscilando entre a  
    a)  interiorização da culpa : aceita não valer nada, ser tudo de ruim, ser incapaz ... 
          
         Caracteriza uma pessoa introvertida, cheia de reservas, tímida e por aí vai... 
* Essa pessoa  se  protege fechando-se  em uma armadura que a distancia dos outros 
  
  b)  rejeição da culpa: - nunca tem culpa de nada,  
                                      -  sempre os outros é que...isso e mais aquilo. 
Caracteriza pessoa agressiva, pronta a rebater qualquer coisa que pense  poder  feri-la. 
* Essa, parece andar com saco de pedras à mão para jogar em quem atravessar seu 
caminho  
 

dia  07     A Palavra, o  prumo de Deus, leva ao equilíbrio 
 
 A Palavra, o prumo de Deus, nos mostra o ponto de equilíbrio :   
7.1-  reconhecer que o fato de todos sermos pecadores: existirmos separados de Deus, 
leva  todos a agirem de modo pecaminoso:   
           ‘todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus’ Rm 3.23  
 
7.2-  reconhecer que não somos responsáveis pelas reações dos outros: 
      é FATO que traz alívio mas também responsabilidade pois  
     Cada um é responsável por suas próprias reações. Então, sem essa de dizer:   -    
      -  Eu fiz isso porque ele... > cada um dará contas de si mesmo, a Deus’ Rm 14.12 
 
7.3- reconhecer que Deus, na Sua misericórdia, para não banir de vez de Sua presença,  ao 
pecador,Deus enviou Seu Filho Jesus para _ como homem_ receber em seu corpo físico  a 
justa sentença de Deus  sobre o pecado : a morte, o que ocorreu ao ser crucificado.  Isaías 
53.4-6  ler, decorar, declarar com fé 
 
7.4  Jesus disse: 
  Eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida : ninguém vem ao Pai senão por Mim’                          
             João 14.6 _  Jesus  é como a senha que dá acesso ... a Deus  
                       
             ‘quem crê em Mim, COMO  DIZ A ESCRITURA...  João 7.38 
 & a senha precisa ser correta: não adianta crer em Jesus como você pensa, acha... ou do 
seu jeito. E, muito menos_  como dizem dEle por aí:  
             →  precisa crer em Jesus  como diz a escritura     

➔ Precisa ler a Bíblia para conhecer a Jesus por si mesmo. 
 

7.5   a todo o que  1- crê,  2- aceita os termos  de Deus nas Escritura, e 3- pede ...  
           é   ‘ feito filho de Deus, a saber, os que crêem no Seu nome’ João 1.12 
 
7.6-  em Cristo.’ também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa 
salvação, e tendo nele também crido, > fostes selados com o Espírito Santo ‘ Ef 1.13 
     Enfim:      
 
7.7- Saber quem somos em Cristo (ver ao link Busca do site WWW.perolaspreciosas.com.br)  
se  apropriar  desses  FATOS espirituais fará  toda  a diferença em nosso modo de ser e 
de pensar que se refletirá  no  modo de agir: ‘ o vosso culto racional e  transformai-vos pela 
renovação da vossa mente ( psiquê, no _ no original) para experimentar...a vontade de Deus 
‘  Rm 12.1-2  
* Aceitar Jesus como seu Salvador pessoal é o primeiro passo do andar com Deus 
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Dia 08    o primeiro passo: aceitar Jesus como Salvador    

 
Aceitar Jesus como seu Salvador pessoal é o primeiro passo do andar com Deus. 
           Aceitar Jesus é agir do homem  e  Ser feito um filho de Deus é agir de Deus . 
Ocorre uma revolução no reino espiritual: Deus ‘nos tirou do poder / império das trevas, e 
nos transportou  para o reino do seu Filho amado;’  Cl 1.13  & Há um abismo intransponível 
entre essas  duas jurisdições ( Lc 16,26) Só Deus pode nos levar para o Seu reino. Agora 
você percebe como é absurdo querer dar umas voltinhas no mundo?  
 
* A lady Diana que se casou com o príncipe da Inglaterra, é triste exemplo de quem não 
adequou seu comportamento à nova posição adquirida   Ela foi infeliz , não honrou o nome 
da família real  e  envergonhou todo o país  ante o mundo. 
 
*Feitos filhos de Deus, agora somos embaixadores do reino de Deus,  2Co 5.20   
      &  Como você considera a posição de um  embaixador ?   
      Ele não fala de si  mesmo, mas representa as idéias e valores do seu país.  
     Sua atitude pessoal  irá se refletir na consideração que os outros terão pelo país que ele 
representa . Assim é ser cristão verdadeiro     
 

Dia 09     Andar é  ação contínua  

 
Andar é ação contínua: se deixou de dar sequer UM passo, já deixou de andar. 
Cada momento de nossa vida é uma  escolha, uma tomada de posição por Deus ou contra 
Deus 
     → ‘ Andai no Espírito, e jamais satisfareis  a concupiscência /  cobiça da carne’ Gl 5.16 
Carne ,  no conceito bíblico, é tudo o que brota espontaneamente de nossa natureza 
decaída , assim como tudo o que brota de uma terra  virgem é MATO mesmo que seja umas 
florzinhas bonitinhas  ou frondosas  árvores.   
    Ver as obras da carne (Gl 5.19-21 + 22-23) e o fruto do Espírito (brota do agir  do 
Espírito,no íntimo)   
   
 Andar com Deus é ir deixando de lado, rejeitando, negando  as atitudes da carne: isso é 
‘tomar a cruz cada dia’  ( Lc 9.23 e 14.33) a condição primeira para ser discípulo de Jesus  
 
   Vai entregando o natural a Deus  
    e recebendo de Deus o viver sobre natural no Espírito  
 
Ez 36.25 Então (EU)  aspergirei água pura sobre vós ( figura da Palavra , Efésios 5:26:) , e 
ficareis purificados; de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos 
purificarei..26 Também (EU) vos darei um coração novo, e (EU) porei dentro de vós um 
espírito novo; e (EU) tirarei da vossa carne o coração de pedra, e(EU)  vos darei um coração 
de carne..27 Ainda (EU) porei dentro de vós o meu Espírito, e (EU) farei que andeis nos 
meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. 
          
& Note que a obra é feita toda por Deus. Como na salvação, a gente precisa ouvir a 
Palavra, crer e pedir CRENDO que Deus faz  o que promete:   
 
Portanto, assim como [recebestes ]a Cristo Jesus, o Senhor,  
                assim também nele andai, Cl 2.6 
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Dia  10    Andar com Deus é andar na luz 
 
    Andar com Deus é andar na luz, ’ como Deus  na luz está ‘ 1João 1.7  
      Mas...  há dois tipos de andar: ‘o julgamento é este: A luz veio ao mundo, Jo 3.19-21  
  
10.1  os homens amaram antes as trevas que a luz  porque as suas obras eram más 
             & eis o motivo básico de se afastar de Deus, seja cristão ou não.  
  
3.20 Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz,  
                  - para que as suas obras não sejam reprovadas/ argüidas   
& são aquelas pessoas que não querem dar satisfações de seus atos pois sabem  que 
serão reprovados e não querem fazer o que bem entendem e que ninguém meta o bedelho 
em suas decisões: conhece alguém assim?   
 
10.2   Mas quem  pratica  a verdade vem para a luz,  
          a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus’   
                  > Deus ‘ ama a verdade no íntimo’ Sl 51.6  
  
Então, praticar a verdade é ir dizendo a Deus, passo a passo, momento a momento, a 
verdade que há em seu íntimo :  
 -  Pai estou com tanta raiva...entrego-a para Ti: me faça ser pessoa perdoadora  
 - Pai, estou tão ....entrego isso  a Ti : me faça ser a pessoa que Te agrada... 
 
Um bom Gabarito é rejeitar o que entristece o Espírito: Efésios 4.30-32   
                              É buscar ser cheio do Espírito: Efésios  5.18-21 
  
Andar na luz é   como se faz quando a gente lava um vidro que continha algo sujo: deixa  
sob a água corrente ( vai contando sobre a ‘sujeira’) para que, à  medida que entra a água 
limpa ( o sangue de Jesus vai limpando...)  a sujeira vai saindo. Esse é o significado de: 
’lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro’  Apoc 7.14 

 
dia 11  Cuida De Não Entristecer O Espírito Santo, Ef 4.30-32                                    

 

Ef 4.30 E não entristeçais  Espírito Santo de Deus,  
              no qual estais selados para o Dia da redenção.  

4. 31    LONGE DE VÓS TODA ... amargura, Cl 3.18-19; Tt 3.2; Tg 4.11  

                                                      e ira, e cólera,      
 Gritaria _ também podem ser aqueles pensamentos viciosos que não param de girar na 
mente, qual disco rachado quando alguém nos faz algo  ruim 
 Blasfêmias _  quando li isso, pensei: - Eu nunca blasfemei de Deus! Crente não 
blasfema...’até que um dia caiu-me o queixo ao ler: Por que blasfema de Deus o ímpio, 
dizendo no seu coração: Tu não inquirirás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e 
enfado, para os tomares em Tuas mãos’ Sl 10.13-14. 
              UAU!  Só pensar que Deus não está nem aí, é uma blasfêmia! 
 E toda malícia _ toda intenção maldosa.Não percebemos como podemos ser maldosos, até 
de ‘brincadeira’ ; ex: alguém elogia uma certa pessoa  e você diz: - ‘ More junto...’  
Veneninho, não é?   

 32 Antes ( é prioridade!) , sede uns para com os outros 1Co 2.10; Cl 3.12-13  

Benignos ( não malignos, como um câncer que ‘corrói e acaba’ com a  vida do outro)  
Misericordiosos ( não críticos ) perdoando-vos ( não ressentidos nem rancorosos)  
                > uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. 
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Dia 12   Cuidar De  Ser Cheio Do Espírito Santo, Ef 5.18-21                                                                                  
 
Reserve um tempo para considerar detalhadamente o significado de cada palavra : 
 
O sentido no original é sendo renovadamente cheio do Espírito Santo ( como uma 
caixa d’água que vai sendo  renovadamente cheia à medida que a água vai sendo usada)   
 
FALANDO _  A BOCA FALA DO QUE ESTÁ CHEIO O CORAÇÃO (Mt 12.34)  Qual tem sido 
o teor de suas palavras? Certa vez pus um bilhetinho para mim:  
                              > ‘Escute suas palavras’ 
 

LOUVANDO no coração_ louvar a Deus é reconhecer o que o Senhor é...  No site 
www.perolaspreciosas.com.br     tem artigo que destaca, nos Salmos,  onde está escrito que 
_ o Senhor é... para pintar de amarelo em sua bíblia. Ver no link Busca.  
 
DANDO GRAÇAS _ dar graças é reconhecer o que o Senhor faz...O que Deus tem feito em 
sua vida? Você reconhece e agradece a s bênçãos, em seu viver diário? Ex: casa, comida 
emprego, família ( mesmo essa sua, se você não gosta dela...) 
-  As pessoas chatas que Deus está usando para tirar as farpas de seu jeito de ser... 
-  .As dificuldades que fazem você buscar a Deus com mais fervor,e por aí vai... 
     > Li quedar graças não é ter sentimento de gratidão mas é reconhecer o feito 
favorável, como se agradece alguém que segurou a porta do elevador. Também,  
aprendi o significado de sacrifício de louvor e de ações de graças: é quando a gente 
louva ao Senhor a agradece, mesmo em lágrimas. 
 
SUJEITANDO- VOS _ note o pronome reflexivo: a própria pessoa se sujeita.  
 
*Confesso que por um bom tempo fiquei meio intrigada com esse fato: ter de se 
sujeitar...Em geral, levo ao Senhor o que me intriga. Depois de um tempo, entendi que  
 
*sujeitar-se é aceitar o outro como ele é, sem querer dobrá-lo ao meu modo de ser ou 
de fazer as coisas.( também não é ser conivente com o pecado, nem se deixar  fazer de 

‘capacho’) Conhecer os diversos temperamentos, ajuda muito . 
> Se puder leia o livros ‘Temperamentos Transformados pelo Espírito’ de Tim La Haye. 
 
Obs: No link BUSCA, digite 'andar com Deus ' Convém copiar e colar no seu computer para 
imprimir o artigo e ir lendo de vez em quando. 
 

Dia 13    A  Palavra é o prumo que nos avalia    
 
A Palavra, o prumo de Deus pelo qual cada pessoa será avaliada João 12.48 
      Quem Me rejeita, e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue; 

> a palavra que tenho pregado, essa o  julgará  no último dia. 
 
Se somos avisados de qual será o critério de nossa avaliação, é sensato conhecermos 
cada detalhe desse critério para   obtermos uma boa  avaliação 
           Ler a Bíblia é imprescindível ao nosso bem estar eterno 
           Há muitos modos e estratégias para tornar a leitura da Bíblia interessante 
               - inclusive,  é o propósito deste site  WWW.perolaspreciosas.com.br   
                 Confira os artigos dos vários  link.s de acordo com seu interesse ou,  
                  no link BUSCA, digite o assunto que deseja se informar. 
 

Dia 14    Examine-se, pois, o homem a si mesmo 
 

http://www.perolaspreciosas.com.br/
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 Examine-se, pois, o homem a si mesmo  e  assim ( tome a Ceia) 1Co 11.28 
 
     Com tantas solicitações externas, não se tem mais tempo para meditar e considerar seus 
caminhos. Essa era uma das finalidades do sábado:  
 
1-  organizar-se,priorizar e agir focado durante a semana   
                     > para fazer tudo dentro de seis dias.  
 
2-  no sábado, pára tudo e pensa: DESCANSE. CONSIDERE DEUS, CONSIDERE COMO 
você TEM ANDADO.  PASSE TEMPO COM A FAMÍLIA,  Ex 20.9  
 > não era para cozinhar, Êx 35.3 / deixar os servos e os animais descansarem, também. 
          
3- Esses artigos  estão sendo uma oportunidade para, juntos, nos localizarmos na vida e em 
nós mesmos. Estar em boa  companhia ajuda a caminhar e chegar ao objetivo mais 
facilmente. 
 

Dia 15   Deus  ensina a lidar com nossa humanidade  decaída 
 
       Pelo pecado,  a personalidade do homem ficou desequilibrada, oscilando entre  
introspecção: um sentimento auto depreciativo :  volta-se contra si mesmo e a 
agressividade, em todas as suas nuances:  :volta-se  contra os outros sob a forma de 
críticas, falta de educação, menosprezo, indiferença, até agressão física e verbal. 
       Todo o problema da Humanidade começou quando o homem se  separou de Deus, o 
referencial de nossa criação, POR NÃO ACEITAR A DIRETRIZ RECOMENDADA :  
rebeldia e rejeição à Palavra,dar ouvidos às sugestões do inimigo e decisões com base no 
que se vê .  
 
 _ Em resumo,  o fundamento de todo  o agir fora do GABARITO  de Deus é :   O PECADO 
 
E, de certa forma, tudo tem a ver como  lidamos com a  AUTORIDADE: ACEITA OU 
REJEITA? 
-   Você aceita a autoridade de Deus como Senhor do Universo ?  E sobre a sua vida?  
-   Em geral, como você reage às autoridades, em sua vida ? E se alguém quer  mandar em 
você? 
 

Dia 16   Devido ao  pecado,  

 toda autoridade  não submetida a Deus pode ser traumatizante. 
     

    Examinar-se, no sentido de verificar seu relacionamento com  os que 
exerceram autoridade sobre você , desde a infância,  pode ser muito 
esclarecedor no sentido de trazer à  luz a raiz de muitos de seus comportamentos 
negativos ou impróprios  

➔  conhecereis a  verdade , e a  verdade vos libertará. João 8.32 
 
& a Verdade é Jesus ( João 14.6) , o Verbo de Deus ( João 1.1-3,14, 19.13)  e, ao conhecer  
Jesus pela Palavra entramos  em confronto  com nosso modo de ser, pensar e agir  >  por 
isso as pessoas  evitam  e até  fogem  da leitura bíblica. 
 
* No entanto, a verdade trazida à luz é a única maneira de sermos libertos  de tudo o que 
nos prejudica _  nesta vida e por toda a Eternidade. Mas, é impossível tirar um braço de fero 
consigo mesmo: eis o motivo  de tantas frustrações no sentido de não conseguir ...se 
controlar, não conseguir mudar  o modo de agir,  não conseguir... nada do que se 
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propõe realizar e, quando consegue, cai no outro extremo: o orgulho, a 

soberba, o espírito crítico, a auto exaltação             
 
            >     Em qualquer caso, bom mesmo é IR A JESUS .   
                Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jo 8.36 
 Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito 
fruto; porque sem mim nada podeis fazer... João 15.5   Como permanecer em Cristo?  
     > ‘Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; COMO Eu tenho 
guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor’ João 15.10 
 

Dia 17      Quais são os  mandamentos de Jesus?  
 
Você os conhece? Você os vivencia no cotidiano? 

 
* Em geral, tem-se vaga ideia dos mandamentos principais, 

                       > mas não se sabe onde estão ( não conhece a referência)  
 
Poderia me citar alguns deles? Quais desses você vive regularmente? 

* Viver pela Palavra é moldar seu comportamento às diretrizes das Escrituras. 
 
*Na realidade, mandamentos são diretrizes de bem viver e bem se relacionar com 
Deus, com o próximo e consigo mesmo. Ex: se teu irmão tiver  algo contra ti,  
>  ‘deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro se reconciliar com seu irmão’ Mt 5.24  
 
*Depende de constante leitura da Bíblia sob a direção e ensino do Espírito Santo. 
                   -  Para Deus não vale saber a Bíblia de cor.  
                  O ímpio recita as Escrituras, Ler  Salmo 50.16-22  
     >  Para Deus, o que conta são as diretrizes sob as quais você vive  
                              ( não as que  apenas  sabe de cor).  
 

Dia 18     com Quem estamos lidando ?  
 
1   P’ra começo de conversa, precisamos saber:  
            >  com Quem estamos lidando, Mt 11.27     

   

‘Todas as coisas me foram entregues por meu Pai;  
e ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai  
 e ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, 
  e aquele a quem o Filho o quiser revelar’   

 
 
Desde o princípio ( Gn 1.1 e Jo1.1-3)  Jesus é Um com Deus-Pai, João 17.5, Mt 28.18 
 
* Ressurreto, Jesus disse: 
 ‘Foi-me dada toda a  autoridade no céu ( Jesus foi re-empossado)   
                         >  e na terra  (Jesus a conquistou como homem, na cruz, ao despojar o 
diabo de sua autoridade sobre  ser humano)   Convém considerar   atentamente: 
 
 ‘ visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele 
semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele 
que tinha o poder da morte, isto é, o Diabo’  Hb 2.14 
➢  ‘ despojando os principados e potestades,  publicamente os expôs ao desprezo, 

triunfando  deles na   cruz’  Cl 2.15 
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& Despojar  é tirar tudo, destituir de todos os diretos, bens, dignidade... Quando um 
soldado trai seu país, em cerimônia pública ele é despojado de suas insígnias, perdendo 
tudo....salário, patente, qualquer benefício que possa  usufruir do exército  e nem sei como 
fica em relação ao seu país.‘Para isto o Filho de Deus se manifestou: para destruir as 
obras do Diabo’ 1Jo 3.8 
                     > É  esse (?)  Jesus que você conhece, adora e serve ?  

 
dia 19   Jesus convida : Vinde a Mim 
 
 2  Esse Jesus convida:   
        - Vinde a Mim todos os cansados, sobrecarregados, oprimidos...Mt 11.27  
                      Eu vos aliviarei 
 
* E explica o modo como obter o  descanso às nossas almas cansadas:  
        
 a)  Tomai sobre vós o Meu jugo  & aí, a coisa encrespou pois os judeus estavam mais do 
que no limite sob o terrível jugo romano. Tomar o jugo tem dois significados: 
             i)  aceitar a autoridade, colocar - se  sob a autoridade de...Jesus 
            ii)  acertar o passo com Jesus assim como dois bois precisam acertar o passo ao 
estarem sob a mesma canga, ao puxar  um carro. Jesus e fez homem para, como homem, 
ser tentado em tudo, mas não pecou, por isso, pode socorrer os que são tentados, Hb 4.15 
e 2.18  
 
 b) Aprendei de Mim_ & Alguns, podem dizer: -‘Agora, mais essa... ter de aprender !  
       Aprender subentende que a pessoa  não sabe e há os que não admitem não saber ... 
       A opinião deles é o ponto final em qualquer assunto. 
         
c)  Mas, o que precisamos aprender de Jesus? 
      i) SER manso _ não brigar com as circunstâncias: aceitar, adaptar-se:   
          ‘..já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre’ 
                                      ‘ aprendi a estar contentem toda e qualquer situação 
                                      ‘ aprendi a estar contente com o que tenho’  Fp 4.11 
               & admito ser aprendizado dia após dia: pois 
                  -  somos murmurentos e insatisfeitos por natureza 
       
   ii) SER humilde _ não brigar com as pessoas : aceitar, adaptar-se. 
        & indagando ao Senhor  em que consiste ‘sujeitar-se uns aos outros’ entendi  
          que é aceitar a pessoa como ela é, sem querer dobrar os outros ao seu  
           modo de ser ou bel prazer. Ler: TEMPERAMENTOS... de TIM LA HAYE 
 
   iii) de coração _ é atitude íntima, não só de aparência ou por conveniência Requer ir 
levando a Jesus toda ‘a sujeira ‘ tudo o que naturalmente brota do coração decaído assim 
que brotar...  
‘ se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue 
de Jesus seu Filho nos [purifica ]de todo pecado’  1Jo 1.7  
                    ...‘lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro’ Ap 7.14 
  
& Alvejar é prática de, repetidamente, ensaboar e expor uma roupa branca ao sol até se 
obter a brancura desejada. Somos exortados:  Ec 9.8  
       ‘ Sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça’              
 

Dia  20    siglas para marcar as diretrizes das Escrituras 
 
 3   Mandamentos são  todas as diretrizes da Palavra  
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        - mas, Deus quer falar a cada um em  particular   
        e não as sublinha  todas de uma vez para cada um.  
 
*À medida que vamos lendo a Bíblia, uma e outra diretriz vai sendo ressaltada. 
 
* Uma e outra vai sendo incorporada  em nosso modo de SER e de viver. 
 
*Vamos levando a Deus nossas impossibilidades e pedindo: 
  ‘que Ele opere em nós o querer e o realizar a Sua vontade’ Fp 2.13 
 
Pode ir marcando à margem de sua Bíblia:  P _ princípios, G _ gabaritos_ → Siga 
 
 - pode ‘colecionar’ textos  copiando em caderno com índice alfabético; ex: 
    Na letra A _  Ansiedade:  não andeis ansiosos, ORA!  Fp 4.6-8_ 1 Pedro 5.7 
                          Lança sobre Ele toda vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós   
                   
                   M  _ Medo :  quando eu temer, hei de confiar  em Ti’ Sl 56.3 
 
*  E Deus vai trazendo à mente cada vez que precisamos por em prática tal orientação:  
-  Epa! Deus  estou ansiosa:  não  quero esta ansiedade em mim, toma-a...tira-a  de mim 
            E confia que Ele o fará. Uma amiga orava por tudo: - ESTÁ EM TUAS MÃOS. 
 
 

Dia 21     Rejeição a Deus gera distorção da personalidade 
 
1  A rejeição íntima às diretrizes de Deus se manifesta em atitudes de rebeldia 
      A primeira evidência ocorreu no éden: em episódio chamado A QUEDA, Gn 3.1-7  
                E, por isso,  a Humanidade se tornou  uma raça de pecadores.  
 
2  Rejeição a Deus também  se evidencia 
                  >  em rejeição às autoridades ou a qualquer  tipo de  regras e costumes 
 
        
 3   A personalidade separada de Deus oscila entre 
      >  introvertida ( volta-se para dentro de si, baixa auto estima, atolada sob a culpa,  
                                  >  Personalidade  depressiva   
       
       > extrovertida  ( volta-se para fora , volta-se contra o outro, não assume sua  
                                 responsabilidade por seus atos, quer aniquilar o outro )  
                                  > Personalidade agressiva  
 

Dia  22   Escolhas conseqüentes 
 
 1   As Escrituras são um referencial  para nos conhecermos,  
                                                           e   para  saber com quem lidamos  
 
2    As Escrituras dão  critérios para saber o que  é  válido ou não no reino de Deus  
 
3   mostra os Princípios que regem nosso sistema de vida, a começar pelo princípio       
    de  > - ESCOLHAS CONSEQUENTES _ex: o açúcar, ADOÇA e o sal, SALGA.   
             - Você escolhe o que vai por em sua comida. E não tem como tirar. 
 

>  Adequando-se aos princípios vai tudo bem, violar  os princípios é uma furada.  
                     Ver no link devocionais,  a revista sobre  ‘ princípíos’ 
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Dia 23    A Bíblia é como um espelho   
 Antigamente, antes de sair de casa a pessoa costumava se olhar no espelho: 

                         Homens, para ver se a gravata estava torta _ e endireitar 
                         Mulheres, verificar a risca da meia, e endireitar!  
 
Assim, cristãos olham nas Escrituras o padrão de Deus para Seus filhos e endireitam 
seu agir de acordo  com o Gabarito da Palavra  

…22Sede praticantes da Palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós 
mesmos. 23Porquanto, se alguém é ouvinte da Palavra e não praticante, é 
semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho; 24e, depois de 
admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. …Tiago 1.22-24 
 
*Alinhar-se com Deus é  olhar para as Escrituras como em um espelho:  reconhecer 
quem você é  de fato, rejeitar o que não está de acordo com as diretrizes da Palavra                      
                           >  Aceitar + viver  o padrão de Deus para você.  
 

Dia 24    o plano da redenção  
 
   Sabendo da existência de um inimigo que  é contra nós e nos instiga a agir contrário a 
Deus, Deus engendrou  O PLANO DA REDENÇÃO antes de criar o homem, prevenindo o 
atuar maligno do diabo.  
              ‘o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo’ Ap 13.8  
 
 * Jesus  cumpriu completamente o plano de Deus para remir a Humanidade: 
                                   -  Está consumado!    João 19.30  
 
 * Só Jesus nos leva de volta a Deus: ‘ havendo por ele ( Jesus) feito a paz pelo sangue 
da sua cruz, por meio dele (Jesus) reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto 
as que estão na terra como as que estão na terra’   Coloss. 1.20  
 
*Só por Jesus temos acesso a Deus, Hb 10.19  
 
2Co 5.19  ‘ Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos 
homens as suas transgressões; e nos encarregou da palavra da reconciliação’  
 
Cl 1.20  Deus, havendo por Jesus  feito a paz, pelo sangue da Sua cruz, por meio de 
Jesus  reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra 
como as que estão nos céus.  & não temos a mínima idéia do transtorno  que foi a Queda 
e muito menos da revolução que ocorreu nas regiões celestiais para operar a salvação e 
uma pessoa ser salva. 
  
     Não adianta querer entender: é  só  pela fé,  mesmo !  Deus os abençoa . –x- 

https://bibliaportugues.com/james/1-22.htm
https://bibliaportugues.com/james/1-23.htm
https://bibliaportugues.com/james/1-24.htm
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Seguem alguns ‘prumos’  para você se conferir 

Dia  25     sobre SABEDORIA 
            

 Sabedoria é o modo prático como a pessoa lida com a vida em  geral ( francês diz: 
’savor faire’ )   ‘a Sabedoria ... lavrou suas sete colunas’ Pv 9.1> Tg 3.17 
  
A sabedoria que vem do alto é, primeiramente, (1) pura, depois (2) pacífica,  

(3) moderada, (4) tratável, (5) cheia de misericórdia e de bons frutos, 

(6)  sem parcialidade, e (7)  sem hipocrisia’  Tiago 3.17  
 

➢ ‘ O temor do Senhor é o princípio  da Sabedoria’ Pv 1.7 
➢ A pessoa age com sabedoria  por considerar Deus acima de tudo 

  
 

      o  temor do Senhor 
 
    11 Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do SENHOR,   SL  34.11-14 
     12 Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem?  
           Obs: abrange três aspectos: palavras, ética  e relacionamentos 
➢  Palavras: guarda a tua língua do mal e os teus lábios, de falarem enganosamente 

 
➢  Ética:  aparta-te do mal e faze o bem   

 
➢  Relacionamentos: procura a paz e segue-a  Salmo 34.11-14 
 

Outro  trecho diz:  
 
O temor do Senhor é  odiar o mal ( critério geral da ética) Provérbios 8.13 
    
  1- odiar   a soberba e a arrogância  
( em termos pessoais, refere-se a não menosprezar o próximo, não se achar mais do que os outros)  
                   ‘ Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde’   

          1 Pedro 5:5; Provérbios 3:34; Mateus 23:12; Tiago 4:6 
   
 2-  o mau caminho 
     ( diz respeito a ver por onde anda,o que anda fazendo, quem são seus amigos)  e  
 
3- a boca perversa, eu odeio ( diz o Senhor) & evidente área  das palavras  
 

Dia 26    Finanças 
 
    Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos 
dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, 
toda esta nação.>  Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento 
na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos 
abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar 
suficiente para a recolherdes.E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não 
destruirá os frutos da vossa terra; e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor 
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dos Exércitos.E todas as nações vos chamarão bem-aventurados; porque vós sereis uma 
terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos ’  Malaquias 3.8-12 
 

   Finanças  abrange um princípio básico:  
  > ’daí a Cesar o que é de Cesar e dar a Deus o que é de Deus’ ( Mt 22.21) Quer dizer: > 
dar a cada coisa o devido valor e conseqüentemente, investir seu dinheiro nelas.  
>  Anote como gasta seu dinheiro: saberá quais são, de fato, suas prioridades na vida. 
 
      >  o amor ao dinheiro ( não o dinheiro em si) é raiz de todos os males’ 1 Tm 6.10 
 
      > ‘se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração’ Sl 62.10 
              
      > ‘não ambicioneis coisas altas, mas  acomodai-vos às humildes’ Rom. 12.16 
              ‘aprendi a contentar-me com  que tenho’  Filipenses 4.11 
 
Ah! anote também como gasta seu tempo: sempre há tempo para o que gostamos 
     
Frase inesquecível:  Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpas...  
 

Dia  27    ser prudente 
      
 1-   O prudente ( avisado) vê o mal e se esconde’ Provérbios 27.12 
     > o prudente não é ingênuo, mas é precavido. 
     > Consideras as possibilidades e se previne do mal.    
 
  2- ‘o que for prudente guardará silêncio naquele tempo’ ( nos dias maus)  Amós 5.13 
      >   em geral, reclamos e nos lamentamos nos dias maus.  
      >  O prudente guarda silêncio,  mede as palavras. 
     
  3-  Prudência anda de mãos dadas com a Sabedoria: 
    ‘ A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho’ Pv 14.8   
                            Atenta por onde anda  
  
  * Muito trabalho e pouco resultado é sinal de Deus chamando a  
              ‘ CONSIDERAR OS SEUS CAMINHOS ‘  Ageu 1.5, 7 e 2.15 
  
1- REVER PRIORIDADES:  PRIMEIRO  O  REINO, Mt 6.33  
     & cuida de seu relacionamento com o Espírito Santo 
 
2- AMAR : atitudes que revelam o caráter de Deus sendo formado em seu íntimo  
                                  1 Co 13.4-7   Rm 5.5 - 8.28-29   Gálatas 5.22-23  
 
3- PERDOAR :  abrir mão do direito de ficar com raiva,  Ef 4.26-27 
                          Vigia os pensamentos  2 Co 10.4-5    
                           Ao ser ofendido: JULGUE O SENHOR entre mim e ti   Gn 16.5 
                                                        Minha mão não será contra ti’  1 Sm 24.12                         

Dia 28      Anda no Espírito, assume o seu lugar  
 
A conseqüência prática de andar no Espírito: sem cobiçar vanglórias ( Gl 5.24-26)  de 
não entristecer o Espírito (Ef 4.30-32) mas, sim, e ir sendo renovadamente cheio do 

Espírito ( Ef 5.18-21) é  cada um tomar  o seu devido lugar  
  

* Na família: cônjuge,  filhos( como todos começamos ) e pais 
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> esposas:  submissa ( Ef 5.22    Cl  3.18)   “governem a casa” (1Timóteo 5:14)  
                     “aprendem com as mais velhas,,, boas donas de casa’ Tito 2.3-5 
                    - ganha o marido sem palavras, mulher de oração  
                    -  elegância discreta,  1Pe 3.1-7 
                     
> marido:   ama ( atitudes que revelam  seu caráter 1 Co 13.4-7)   
                   Não se irrita, nem as trata com amargura, Cl 3.19 
                   Vive a vida comum do lar com entendimento, honrando a mulher 
                    1Pedro 3.7 
   ( na realidade esses mandamentos visam suprir as necessidades básicas um do outro:     
     O líder precisa ser respeitado e a esposa precisa ser tratada com consideração.  
 

Antigamente se dizia:  

  ‘Se você quer ser tratada como rainha,  trate seu marido como um rei 
        >  e faça de sua casa um castelo’ ( limpo, arrumado, bem  decorado ) 
     

 > Filhos obedientes, honram seus pais,mesmo idosos, Pv 23.22 -Ef 6.1 -Cl 3.20 
Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer.      
 

> PAIS que criam os filhos na doutrina e admoestação DO SENHOR, sem irritá-los 
                                                                         Ef 6.4            Cl 3.21  
 

*Na sociedade, ora mandamos, ora servimos: Ef 6.5 , Cl 3.20  1Pedro 2.13-3.7 

*Servos: como você encara seu trabalho, seu patrão, pessoas a quem você serve? 
                      >  Fazei tudo como para o Senhor, a quem servis’  Cl 3.22  
* Patrões_ como você trata seus subalternos? Ef  6.9,  Colos. 4.1 
   Atendentes de lojas, zelador do seu prédio, motoristas, seus empregados (se os tem)  
   > Lembrem-se que você tem um Senhor no céu a Quem dar contas, Hb 4.13 
 
 

Dia 29   Toma  seu lugar na Batalha espiritual 
 

> fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.  Efésios 6.10-20 
    & a vida cristã só é possível de ser vivida  no poder do Espírito Santo, 
                           Conferir, lendo Efésios 1.19 
> Revesti-vos de toda a armadura de Deus, 
   -  para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 
       & só  revestidos pelos recursos providos por Deus há firmeza  
          - ante as astutas ciladas do inimigo ( olhe a advertência )> 1 Pedro 5.8 
 
* Fato é que: ‘  não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os 
principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra 
as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais’ 
       & o inimigo usa pessoa e situações para instigar a nossa natureza decaída. 
           Reagindo ‘na carne’  ( ver quais são as obras da carne, Gl 5.19-21)  
                                    > damos brecha ao inimigo 
           Agindo no Espírito: ver fruto do Espírito, Ef 5.22-23  
               > submissos a Deus> resistimos ao diabo > e ele foge de nós’ Tg 4.7 
 
>  tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo 
feito tudo, ficar firmes.>  Estai, pois, firmes, tendo 
 
1-  cingidos os vossos lombos com a verdade 
      & Jesus é a Verdade,  Jesus é a Palavra: João17.17  
         ‘Amarrados’ na Palavra há sustentação de Deus para o cristão 
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2- vestida a couraça da justiça; 
      & somos justificados pela fé no sangue de Jesus,  Rm 3.25 
          Andando na luz, estamos sempre ‘cobertos’ pelo sangue de Jesus, 1 João 1.7 
 
3-  calçados os pés na preparação do evangelho da paz; 
      & protegendo o nosso comportamento para poder falar de Jesus aos outros 
 
4- tomando, sobretudo,   o escudo da fé ( se esconde na Palavra recebida) 
                                                                          Sl 84.11  > Rm 10.17 
      > com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 
 
5- Tomai também o capacete da salvação: > protege seus pensamentos 2Co 10.4-5. 
 
6- e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus > maneja  bem 2 Tm 2.15  
 
7- Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito,  
   - e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, 
  -  por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, 
para fazer notório o mistério do evangelho, Pelo qual sou embaixador em cadeias; 
para que possa falar dele livremente, como me convém falar. 
 

                    Obs:  ver as revistas no link  BATALHA  
 

Dia 30   conferindo se é discípulo 
Todo esse processo só é possível de ser vivenciado  por quem 
  -  foi  salvo (aceitou Jesus como Salvador( oão 1.12)  e Senhor (1 Pedro 3.15 ) e   
  -   decidiu que quer seguir a Jesus    
 

 Eis a condição ao discipulado:  
         

       1- Toma sua cruz (sim)  cada dia  
 

        2- e Me segue Lucas   Lc 9.23  >  1 João 2.6 
               > Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou 
 

       3- Renuncia ( diz não)  a tudo quanto tem , Lucas  14.33 
            a) renuncia ao sentimento de posse: sejam coisas boas, sejam coisas ruins. 
            b)  renuncia ao apego às coisas, pessoas ou valores do mundo)  
            c)  renuncia a tudo quanto de ruim herdou ou adquiriu antes de sua conversão:  
                   > traumas, tendências hereditárias negativas, maus costumes, etc. 
                 ‘fostes resgatados... com o precioso sangue de Cristo’ 1 Pedro 1.18-19 
                   > da vã maneira de viver que recebestes dos pais 
                      - seja por herança genética ( ARA) : ser pecador, vícios, mau gênio 
                      - seja por tradição ( corr) : costumes da época ou familiares                
 

A multidão seguia e admirava Jesus. Recebeu-O com honrarias em Sua entrada triunfal em 
Jerusalém no domingo de Ramos, Mt 21   - Mc 11   - Lc 19.28-44 
Mas, ao vê-lO humilhado, preso, não podendo mais corresponder às expectativas deles de 
supremacia política, não hesitaram me crucificá-lO , Marcos 15.12-15 
 

Os discípulos, mesmo assustados, dispersos no Getsêmani, permaneceram juntos e viram, 
atônitos, Jesus ressurreto que restaura a Pedro e os envia a fazer discípulos, Mt 28.18 Jo 21 
 > Aguardam a descida do Espírito Santo ( ato 1 e 2)  pregam o Evangelho a custo de suas 

próprias vidas.  E você: faz parte da multidão, ou   é  discípulo?  
           
        > ‘Até a criança se dá a conhecer por suas ações’ Pv 20.11  
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Dia  31   mantém  o foco  
 

Uma coisa faço,  esquecendo-me das coisas que ficaram para trás  
                        e   avançando para as que diante de mim estão... Fp 3.13 
14 Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus 

                           >  em Cristo Jesus ‘ Fp  3. 14 
 

1- esquecendo-me das coisas que ficaram para trás  
      

       *Primeiro ensino:  não   adianta  remoer  o  passado 

        & não importa o que fizemos ou deixamos de fazer, já foi. 
         1.1    precisa confessar o pecado a Deus 
                     > eventualmente a pessoas, se não for causar confusão  
         1.2    precisa crer e aceitar o perdão em Jesus  
         1.3    fazer alguma restituição, se necessário 
 
2-  avançando para as que diante de mim estão   (  lembra um outro texto)  
        Ecles 9.10   o que te vier à mão para fazer        ( não vá  ‘buscar sarna para se coçar’) 
                        > faze-o  conforme a tuas forças (  nem mais, nem menos) 
        & dá ideia de mover-se  para a frente:  
              
              2.1  não parar, nem um pouquinho, para descansar  
                                           não se distrair de seu objetivo 

             2.2  não desanimar : E não nos cansemos de fazer bem, porque  

                   - a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido’  Gálatas 6:9  
             
            2.3  não desistir, > ‘Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.  
                  ‘Persevera nestas coisas; porque, fazendo isto, te salvarás,  

                   > tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem ‘ 1 Timóteo  4.16 

                  
               João, em suas cartas, dá muitas definições, entre elas: 2 João 1.9 
9 Todo o que prevarica ( falta com seu dever de cristão), e não persevera na doutrina de Cristo, 

não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho’   

 
3- Prossigo para o alvo.  
 
*Hebreus  dá a impressão de ser a vida cristã uma competição com muitos expectadores: 
     > rodeado por tão grande nuvem de testemunhas, Hb 12.1 
      
    > diz não:   deixa todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia 
    > diz sim:   corre com paciência a carreira que nos está proposta 
    > mantém o foco: 
       ‘ Olhando para firmemente para Jesus, autor e consumador da fé  Hb 12.2    
            -  pelo gozo que Lhe estava proposto, suportou a cruz   
            -  e assentou-Se à destra do trono de Deus 
 

Uma despedida: ( de Paulo na primeira carta aos coríntios)  Portanto, meus amados 
irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,  
            > sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor’ 1 Coríntios 15.58 
 
Assim, me despeço de todos vocês.  Deixo meu legado nos sites 
 
www.perolaspreciosas.combr    e   www.novasperolas.com.br   
Fiz o melhor que pude e sabia. Cada   artigo foi, de fato, um momento precioso na presença 
de Deus. Lanço meu pão ( o que me alimentou) sobre as águas’ Ecl 11.1  
               > Nas mãos do Senhor,  há de alimentar multidões, João 6.9 –x- 

http://www.perolaspreciosas.combr/
http://www.novasperolas.com.br/

