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Prefácio 
 
 

       Muitas vezes, não sabemos como nos conduzir em certas 
situações do nosso dia a dia. Por isso, a palavra de Deus é nossa 
luz e, quando meditamos nela, vemos que ela tem muitos 
segredos a nos revelar, segredos que são novos em momentos 
diferentes em que a lemos. 
       Este livro é um livro de ensino e de meditação da palavra, 
vindo do coração de Deus para dirigir Seu povo; um livro que 
exorta, anima, conforta, alegra, liberta, cura e nos ensina a amar, 
clamar a Deus e pregar Sua palavra para os que se acham cativos 
e sem rumo. 
       Em Pv 3: 1-2, o Senhor diz: “Filho meu, não te esqueças dos 
meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos; 
porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de 
vida e paz”. 
       Em Pv 1: 33 está escrito: “Mas o que me der ouvidos 
habitará seguro, tranqüilo e sem temor do mal”. 
       E em Pv 4: 1-2, podemos ler: “Ouvi, filhos, a instrução do 
pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento; porque vos 
dou boa doutrina; não deixeis o meu ensino”. 
       É na sala do trono, no silêncio do coração de Deus, que Ele 
fala e nos revela Seus segredos. 
       Na bíblia, muitos dos Seus servos encontraram o caminho 
para o trono, pois abriram a porta do seu coração para Ele entrar 
e conheceram segredos valiosos que eles transcreveram em livros 
e nos deixaram como uma orientação do Pai, ditada pelo Espírito 
Santo. Entre eles vemos: Moisés, Davi, Salomão, Esdras, 
Neemias, os profetas maiores e menores, Paulo, Pedro, Tiago e 
os evangelistas, principalmente João, que foi o que mais se 
aproximou de Jesus e o único que esteve presente na 
crucificação. Por viver uma vida ‘aos pés da cruz’, recebeu do 



Senhor o privilégio de poder escrever as revelações contidas no 
Apocalipse. 
       Deus falou no passado e continua falando hoje através dos 
Seus ungidos; Ele deseja usar todos os Seus filhos como 
instrumentos das Suas revelações na terra. Ele anseia por um 
relacionamento profundo conosco, pois assim poderemos ser 
cheios a cada dia do Seu poder e do Seu amor. No Sl 25: 14 
está escrito: “A intimidade do Senhor é para os que o temem, 
aos quais ele dará a conhecer a sua aliança”. Estas mensagens 
são semanais, abrangendo todo o ano. 
       Espero que você goste da leitura e possa expandi-la ainda 
mais com suas próprias reflexões e meditações. 
       Nas últimas páginas deste livro, você poderá anotar suas 
experiências pessoais. 
       Amo você em Jesus. 
 
 
     Tânia Cristina 
 
 
• A versão evangélica aqui utilizada é a ‘Revista e Atualizada’ 
de João Ferreira de Almeida, 2ª ed., Sociedade Bíblica do 
Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cuidar do santuário 
 

1ª 
 
       “Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do 
Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, 
e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por 
preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo” (1 Co 6: 
19-20). 
       Enquanto Jesus esteve entre nós, Ele também teve um 
corpo em tudo semelhante ao nosso, mas o usou sempre com 
santidade, para glorificar ao Pai. Ele espera que façamos o 
mesmo, respeitando nossos limites, cuidando da nossa higiene, 
da alimentação, do sono, do exercício, do trabalho que 
realizamos no mundo e, sobretudo, não entregando nosso corpo 
a práticas impuras. Já não somos de nós mesmos, mas do 
Senhor. A santificação do Espírito Santo em nossa vida não 
afeta apenas nosso espírito ou nossa alma, mas também nosso 
corpo. Assim, poderemos ser vasos mais úteis para Ele. 
       Oração: Senhor! Ensina-me a cuidar do meu corpo para que 
ele seja um verdadeiro templo em tuas mãos. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em constante transformação 
 

2ª 
 

       “A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar e nela habitareis 
seguros” (Lv 25: 19). 
       A terra é a nossa alma, que deve ser sempre um solo fértil 
para a implantação da palavra de Deus. É importante cuidarmos 
do terreno do nosso coração, arrancando as ervas daninhas da 
amargura, do ódio, do orgulho, do egoísmo, da avareza, da 
infidelidade, da impureza, da maledicência, dos vícios, das 
contendas e da inveja para que o Espírito Santo possa semear as 
árvores frutíferas do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, 
da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do 
domínio próprio. Uma das ações do Espírito em nós é nos dar 
conhecimento sobre nós mesmos para termos domínio sobre 
nossas fraquezas e nos vermos livres dos inimigos que nos 
acusam. Nossa alma deve ser lugar de paz. Lavrar a terra antes 
do plantio é um processo que até parece agressivo porque 
revolve o solo, abrindo regos e, assim, criando condições para a 
semente germinar. É o mesmo processo que Deus usa em nossa 
alma, removendo as pedras, abrindo sulcos e criando condições 
para que Seus sonhos sejam implantados e cresçam. Quem não 
se submete a esse processo de cura pelas mãos do próprio Deus, 
mas se acomoda com a posição de salvo achando que as bênçãos 
caem do céu sem esforço algum da sua parte, mais tarde vai se 
arrepender, pois verá que até o que ele achava que tinha foi 
tirado. O Senhor não pode semear nada em solo duro e estéril; só 
pode fazê-lo em terra preparada, fértil e regada pelo Seu 
Espírito. 
       Oração: Senhor! Eu entrego minha alma em submissão ao 
teu Espírito para que ela possa crescer e ser transformada de 
acordo com o teu querer. Amém. 
 



Produzindo frutos 
 

3ª 
 

       “Não há árvore boa que dê mau fruto; nem tampouco 
árvore má que dê bom fruto. Portanto cada árvore é conhecida 
pelo seu fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem 
dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro 
do coração tira o bem, e o mau do mau tesouro tira o mal; 
porque a boca fala do que está cheio o coração” (Lc 6: 43-45). 
       Abrolhos são plantas rasteiras e espinhosas que não 
produzem frutos. Se nossos objetivos forem rasteiros e carnais e 
nossas palavras forem espinhos que ferem, logicamente, não 
colheremos frutos que sejam bons. Mas se nossos sonhos forem 
tão limpos e sublimes quanto os sonhos de Deus e o Seu 
Espírito encontrar bastante espaço para crescer em nós, nossas 
palavras serão sementes de vida e os nossos frutos serão de 
alegria. Nossa boca e nossas atitudes são os espelhos da nossa 
alma; refletem ao mundo o verdadeiro desejo do coração e 
testificam daquele a quem servimos. 
       Oração: Pai! Ajuda-me a entregar a ti meus sonhos e minha 
alma para que meus pensamentos, sentimentos e atitudes sejam 
compatíveis com os teus projetos e eu possa dar bons frutos. 
Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fidelidade de Deus 
 

4ª 
 
       “Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da 
tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna... 
estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o 
Senhor” (Ez 16: 60; 62). 
       Deus permanece fiel, mesmo que sejamos infiéis, pois Ele 
não muda. Mas por que deveríamos ser infiéis, esquecendo do 
primeiro amor, aquele amor que sentimos quando nos 
entregamos a Ele? É necessário que renovemos, de tempos em 
tempos, a nossa aliança com Ele como se renovam as alianças 
num casamento de amor. Essa disposição do nosso coração é o 
que nos levará a superar as dificuldades da nossa jornada e nos 
fará firmar cada vez mais esse laço de amor eterno. Se você se 
sente afastado, divorciado Dele, renove sua aliança e saberá que 
Ele é o seu Deus. O Senhor fez uma aliança com Abraão, Isaque, 
Jacó e com todos aqueles que entregaram sua vida a Ele. Em 
Jesus, fomos enxertados na Sua família. 
       Oração: Senhor! Que meus erros, fraquezas e pecados nunca 
me afastem de ti. Eu te peço perdão e renovo minha aliança 
contigo de sermos Um. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nele, sempre há vida 
 

5ª 
 
       “Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que, 
no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e 
tudo quanto ele faz será bem sucedido” (Sl 1: 3). 
       Nós devemos estar sempre ligados à fonte de águas vivas 
que é Jesus para sermos nutridos e darmos frutos para o Seu 
reino. Se nos afastarmos de Sua presença, secaremos como uma 
plantinha no deserto. Quando nos aproximamos de Deus através 
da oração, as correntes que fluem do Seu trono nos limpam, nos 
restauram, nos renovam e nos fortalecem. Diante do trono 
somos cuidados e ensinados pelo nosso Pai a sermos pessoas 
bem sucedidas e vitoriosas. Acostume-se com esses momentos 
de intimidade e aos poucos você verá o quanto seu interior já 
foi transformado. O Senhor deseja também o relacionamento 
saudável conosco. Há um tempo para todas as coisas e tudo o 
que semeamos no terreno fértil do reino de Deus dará fruto. 
       Oração: Pai! Ensina-me o caminho até o teu trono e que a 
cada dia ele se fortaleça. Não permita que nada me afaste de ti. 
Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Quem ama cuida 
 

6ª 
 
       “Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali 
vendiam e compravam; também derrubou as mesas dos 
cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: 
Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração; vós, 
porém, a transformais em covil de salteadores” (Mt 21: 12-13). 
       Nós já falamos da importância da santificação da nossa 
alma para sermos, a cada dia, um instrumento de bênção nas 
mãos do Senhor. Mas Ele nos fala também do nosso respeito 
em relação à Sua palavra e à Sua igreja. A Casa de Deus não é 
lugar de comércio, onde pensamos que temos o direito de 
comprar as bênçãos por qualquer trocado, nem de distorcermos 
a Palavra para nossos próprios interesses. O púlpito é Lugar 
Santo, não um lugar de propaganda de shows ou sanduíches, e o 
altar não é lugar onde pessoas desrespeitosas se deitam para 
conversar frivolidades, namorar ou fazer barulho desnecessário 
com instrumentos musicais. Onde está o temor ao Senhor em 
Sua própria Casa? Ajude a cuidar da sua igreja. É lá que você se 
alimenta. Dê exemplo aos seus irmãos e ensine-os a cuidar dela 
também. 
       Oração: Pai, em nome de Jesus, acende a chama do teu 
temor no meu espírito e coloca no meu coração o amor pela tua 
Casa. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vencendo sempre 
 

7ª 
 
       “Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, 
cada um para sua casa, e me deixareis só; contudo, não estou só, 
porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que 
tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições; mas tende 
bom ânimo; eu venci o mundo” (Jo 16: 32-33). 
       Quantas vezes nossos ‘melhores amigos’ nos abandonam 
nos momentos difíceis e dolorosos! Jesus experimentou essa dor 
para que nós também tivéssemos uma certeza: o Pai está conosco 
e não nos abandona. O mundo é lugar de aflições, por isso o 
Senhor nos orienta sempre a permanecermos no Seu caminho, 
para evitarmos sofrimentos desnecessários. O mundo está 
debaixo do domínio de Satanás, por isso o Senhor disse: eu 
VENCI o mundo. Ele não disse: “Eu MUDEI o mundo”, nem 
“Eu CONVERTI o mundo”. Nós não podemos mudar o mundo, 
nem convertermos o diabo, mas podemos vencer como Jesus 
venceu, não permitindo que o maligno tenha poder sobre nós. É 
só seguir o Caminho: Jesus. Não devemos nos conformar com a 
posição de salvos, mas ensinar os irmãos a desenvolverem a 
salvação, o amor e a união. Onde Jesus não está presente, o 
rebanho se dispersa. 
       Oração: Senhor! Eu quero estar sempre ligado a ti para ter 
domínio sobre minha alma e saber a diferença entre o santo e o 
profano. Amém. 
 
 
 
  
 
 
 



Em busca do tesouro 
 

8ª 
 

       “A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos 
reis é esquadrinhá-las” (Pv 25: 2). 
       Deus encobre Sua glória aos sábios, orgulhosos e 
arrogantes, mas está disposto a revelá-la aos humildes e 
pequeninos. Quando nos humilhamos diante Dele e passamos a 
ter sede da Sua verdade, nos tornamos verdadeiros reis aos Seus 
olhos, porque passamos a dominar a criação e conhecer Seus 
segredos. Deus se agrada de ver Seus filhos buscando a 
sabedoria e a verdade. Ele se agrada em ver Seus filhos 
estudando e vivendo Sua palavra, pois Ele sente prazer de 
dividir Seu poder conosco. Quanto mais nós o conhecemos, 
mais somos cheios do Seu amor e, portanto, mais nos 
aproximamos da Sua imagem. Por isso, estude a Palavra, ore, 
busque a intimidade com o Senhor e, em breve, Sua luz se 
refletirá em você. Não é pelas palavras que mostramos Jesus 
aos outros, mas pelo nosso exemplo de vida. 
       Oração: Jesus! Leva-me a conhecer teus segredos e ter 
intimidade contigo, para que teu amor e tua glória sejam 
derramados sobre mim. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bons olhos 
 

9ª 
 
       “Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comêsseis o seu 
fruto e o seu bem” (Jr 2: 7a). 
       Quando o povo de Israel saiu do deserto, Deus o introduziu 
numa terra boa e fértil, mas apenas duas pessoas conseguiram 
enxergar essa verdade: Josué e Calebe. Hoje, o Senhor faz o 
mesmo conosco; dá-nos uma terra de prosperidade, fertilidade e 
bondade, mas precisamos de fé e bons olhos para ver isso, senão, 
abriremos mão da nossa Canaã. Olhe ao seu redor e veja o que 
Deus já colocou à sua disposição para que você seja o senhor 
onde você está. Os dons que Ele pôs dentro de você são sementes 
que, se plantadas com amor e fé nesse solo, vão frutificar e 
multiplicar. Serão suficientes para alimentar a todos ao redor e 
ainda sobejar. Que terra o Senhor lhe deu? Foi na família, no 
trabalho, na escola, na igreja? Que dons ministeriais Ele colocou 
dentro de você? Dom de amar, curar, pregar, administrar, 
sustentar Sua obra, louvar? Use-os. 
       Oração: Senhor, dá-me bons olhos para que eu possa lutar 
pelo que tu me deste e vencer. Com amor, fé e ousadia eu sei que 
te agradarei. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marcos de vitória 
 

10ª 
 
       “Disse, pois Josué: Rolai grandes pedras à boca da cova e 
ponde junto a ela homens que os guardem, porém vós não vos 
detenhais, persegui os vossos inimigos e matai os que vão 
ficando atrás; não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o 
Senhor, nosso Deus, já vo-los entregou nas vossas mãos” (Js 
10: 18-19). 
       Nessa passagem, cinco reis inimigos se esconderam numa 
cova e Deus mandou que fechassem a entrada com grandes 
pedras, enquanto o povo perseguia os outros restantes.  Ele 
prometeu vitória sobre todos os inimigos de Israel. Quando eles 
voltaram vitoriosos, tiraram os cinco reis da cova e os mataram. 
Nossos inimigos, às vezes, se escondem, mas Deus sabe que, 
mais cedo ou mais tarde, serão descobertos e na Sua força os 
venceremos e os eliminaremos. A pedra que os encobria 
servirá, agora, como um marco em nossa caminhada e um 
símbolo da vitória do Senhor. Olhe para trás e veja os marcos. 
Quantas vitórias Jesus já lhe deu! Quando você testemunha a 
vitória, o marco é reforçado, sua fé se fortalece e ajuda a 
fortalecer a fé dos irmãos. 
       Oração: Senhor! Ajuda-me a te agradecer pelas vitórias e 
dá-me forças para expulsar da minha vida tudo o que não vem 
de ti. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



O poder da palavra 
 

11ª 
 
       “Sem lenha, o fogo se apaga; e não havendo maldizente, 
cessa a contenda” (Pv 26: 20). 
       Todos nós já passamos por situações difíceis, quando 
alguém mal-intencionado veio para colocar mais ‘lenha na 
fogueira’. Mas o Senhor nos ensina que nesta hora é que 
devemos fechar nossa boca e deixar que as águas do Espírito 
venham a acalmar os ânimos; águas de amor, paz, perdão, 
mansidão e união. Entretanto, existe um fogo que o Senhor faz 
questão de manter aceso em nós: o fogo do avivamento 
espiritual. E a lenha é a oração, é nossa disposição diária em 
manter viva nossa comunicação com Ele, é a alegria de 
estarmos cheios da Sua presença. Não permita que as ondas do 
inimigo apaguem o fogo do ‘primeiro amor’ em seu coração, 
nem os desejos da carne apagarem a chama do Espírito. 
Mantenha-a acesa. É o Espírito Santo que nos sustenta nas 
horas difíceis, quando parece que não temos mais forças para 
caminhar. Que a chama do Espírito permaneça queimando em 
você. 
       Oração: Pai, em nome de Jesus, eu entrego minha boca ao 
domínio do teu Espírito para que ela seja um instrumento de 
bênção, louvor e edificação, mas também uma espada contra o 
inimigo. Amém. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Existe recompensa 
 

12ª 
 
       “Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a 
vossa obra terá recompensa” (2 Cr 15: 7). 
       Às vezes, parece que o nosso trabalho é inútil e nos sentimos 
abatidos e frustrados; chegamos até a perguntar a Deus se vale a 
pena o que fazemos. Entretanto, a bíblia diz, em outra passagem, 
que no Senhor nosso trabalho não é vão. Quando fazemos algo 
debaixo da orientação do Espírito Santo e o realizamos com 
seriedade, amor e fé Naquele que nos prometeu, podemos ter a 
certeza de que nosso tempo não foi perdido e que a semente que 
foi plantada vai germinar e nascer. A maior recompensa que 
podemos ter em relação a um trabalho é vermos que ele ajudou 
outras pessoas a crescerem, serem felizes e descobrirem seu 
potencial interior. Não perca a fé e a esperança. Os invejosos e 
estéreis tentam roubá-las, porém, Deus é poderoso para manter a 
chama acesa até o fim. Peça ao Senhor para trazer à sua vida 
aqueles que possam ajudar no seu trabalho e afastar aqueles que 
tentam minar seu potencial. Mas lembre-se que, muitas vezes, 
Ele permite essas pessoas por um tempo, até que sua alma possa 
estar disciplinada, limpa e curada de feridas e impurezas. 
       Oração: Senhor! Ajuda-me a ver os frutos das sementes que 
plantei com esforço. Tira de mim toda marca de humilhação e 
roubo. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Águas que matam a sede 
 

13ª 
 
       “No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e 
exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer 
em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de 
água viva” (Jo 7: 37-38). 
       No versículo posterior, o Senhor explica que estava se 
referindo ao Espírito Santo, pois era uma promessa para os que 
Nele cressem. O Espírito Santo continua sendo uma promessa 
de Jesus para os que se sentem sedentos de alegria, de poder, de 
justiça, de amor, de paz, de companheirismo e de boas palavras. 
Jesus compara o Espírito a rios de água viva, não apenas a uma 
fontezinha qualquer de água. Isso quer dizer que o Espírito nos 
supre com a unção necessária para toda a situação. São vários 
dons e Ele nos supre com abundância. O que precisamos fazer é 
crer e pedir que Ele nos encha cada dia mais. Não precisamos 
ter medo de ‘secar’, pois o rio que flui de Deus não esgota 
nunca e, quanto maior o leito (nosso coração), mais caudaloso 
será. É desejo de Deus que sejamos cheios do Seu Espírito para 
que possamos transbordar e inundar outras vidas que estão 
secas. Encha-se do Espírito Santo. 
      Oração: Senhor! Eu preciso mais do teu Espírito e desejo 
que a cada dia Ele tenha mais domínio sobre mim, pois sei que 
em ti só existe o BEM. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ele a tudo restaura 
 

14ª 
 
       “Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, 
ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer 
na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das 
águas, brotará e dará ramos como a planta nova.” (Jó 14: 7-9) 
       Às vezes, parece que nossa vida e nossos sonhos foram 
cortados e que não vamos mais conseguir nos reerguer. Não 
vemos fruto no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos e até 
mesmo no nosso ministério. Mas o Senhor traz na Sua Palavra 
uma grande esperança e uma promessa: ao cheiro das águas, isto 
é, debaixo da unção do Espírito, voltaremos a ter vida e 
restauração de tudo o que nos foi roubado. Afaste-se de pessoas 
cuja boca parece uma serra elétrica que decepa todo broto de 
esperança e vida. Afaste-se de pessoas que parecem um frasco de 
veneno, que mata o que vê pela frente. Agarre-se a Deus e ao 
Seu Espírito, pois é corrente de águas vivas e restauradoras. Beba 
e sacie sua sede. Não desista de regar seus sonhos através da 
oração e da ação, com lágrimas até, sabendo que aquele que 
semeia colhe. 
       Oração: Pai, em nome de Jesus, restaura-me de tudo o que 
foi quebrado em mim e restitui-me de tudo o que me foi roubado. 
Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O segredo para ser grande 
 

15ª 
 
       “Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles 
seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no 
coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: 
Quem recebe esta criança em meu nome a mim me recebe; e 
quem receber a mim, recebe aquele que me enviou; porque 
aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande” 
(Lc 9: 46-48). 
       Jesus deseja habitar em corações simples e humildes como 
o de uma criança ou como uma casa modesta de madeira que 
encontramos na roça. A criança é símbolo de algo puro, 
inocente, passível de ser moldado, algo como um papel em 
branco onde se pode imprimir uma história, alguém capaz de 
receber novos ensinamentos ou de ser formado. Se você pensa 
que já sabe tudo ou que não precisa mais crescer, esqueça; Jesus 
não vai habitar aí. Mas se você está disposto a tirar seu ego do 
trono e reescrever sua história, Jesus vai vir e ajudá-lo. 
Humilhe-se diante Dele e deixe-o formá-lo de novo, à Sua 
imagem e semelhança. 
       Oração: Senhor! Eu me rendo a ti como uma criança que 
precisa ser ensinada, amada, guiada a cada dia, pois tu és meu 
pai e mãe e em ti confio. Dá-me um coração simples e humilde. 
Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



O Senhor nos capacita 
 

16ª 
 
       “Assim, trabalharam Bezalel e Aoliabe, e todo homem 
hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para 
saberem fazer toda obra para o serviço do santuário, segundo 
tudo o que o Senhor havia ordenado” (Êx 36: 1). 
       Quando olhamos para a natureza, vemos a habilidade e a 
criatividade de Deus manifestadas nela. Mas Ele colocou 
também dentro de nós Sua criatividade e Sua habilidade para 
construirmos nossa vida, bem como para cooperarmos com Ele 
em Sua obra de redenção. Não temos desculpa de não estarmos 
evangelizando ou curando almas. Deus já colocou dentro de nós 
as ferramentas certas. É necessário, apenas, que estejamos 
sensíveis à voz do Seu Espírito para que as usemos adequada e 
sabiamente. O amor é o incentivo. O que falamos molda nossa 
vida e as vidas dos que estão ao nosso redor. Crie beleza e 
bênção, não maldição. Use seus dons naturais e espirituais com 
criatividade para melhorar o mundo ao seu redor. Não se 
acomode com o feio. Crie o belo. 
       Oração: Senhor! Tira de mim todas as raízes de 
comodismo, egoísmo e destruição e coloca o amor verdadeiro, 
os dons espirituais e naturais e a disposição de te servir. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Senhor há livramento 
 

17ª 
 
       “Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais; aquietai-
vos e vede o livramento do Senhor que, hoje, vos fará; porque os 
egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor 
pelejará por vós, e vós vos calareis” (Êx 14: 13-14). 
       O Egito (em hebraico, Mizraim) prefigura o mundo, mas 
significa: terra de escravidão, dilema, conflito, confusão, aflição, 
problema, perturbação. Quando aceitamos Jesus como Nosso 
Senhor e Salvador, saímos espiritualmente do Egito. O batismo 
nas águas simboliza a passagem pelo Mar Vermelho. Mas, se 
você se lembra da história, o povo, mesmo no deserto, levou 
consigo o Egito. Eles sentiam falta do alho e da carne que 
comiam lá. Assim é conosco. Já não estamos mais debaixo da 
mão de Faraó (o diabo), porém, precisamos passar pelo deserto 
para que Deus tire dos nossos corações os valores do Egito. Só 
assim, poderemos entrar limpos em Canaã. O Senhor tem 
livramento para todos os nossos dias. Em cada luta por santidade, 
Ele nos traz vitória. Cada lágrima é uma pedra preciosa para 
adornar nossa coroa. 
       Oração: Senhor! Eu quero viver tua palavra que diz: ‘Os 
impossíveis dos homens são possíveis para Deus’ e ‘tudo é 
possível ao que crê’. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



O diabo já está derrotado 
 

18ª 
 

       “Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha 
direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. 
O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: 
Domina entre os teus inimigos” (Sl 110: 1-2). 
       Jesus morreu na cruz para nos fazer assentar com Ele nas 
regiões celestiais, ou seja, para nos dar autoridade sobre todo o 
poder do inimigo, que tenta tocar nossa alma. O Salmo diz que 
Ele envia de Sião, ou seja, do Seu trono, o cetro do Seu poder. 
A Igreja de Cristo só será vitoriosa quando se posicionar e 
tomar em suas mãos a autoridade que Jesus já lhe deu. Ter 
autoridade não é gritar todos os dias com o diabo, mas termos 
domínio, experiência, sabedoria e entendimento em 
determinado assunto (por exemplo, a nossa vida que foi 
assolada). Portanto, não é algo conquistado na carne, mas é 
dom do Espírito. Se você ainda tem dificuldades e parece 
vencido, creia nessa promessa. O Senhor colocará abaixo os 
seus inimigos e fará de você um vencedor. 
       Oração: Senhor! Ensina-me a ter autoridade sobre as 
situações que tentam assolar minha vida e a usá-la em amor e 
sabedoria. Une o teu Corpo aqui na terra num único propósito. 
Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar valor às coisas espirituais 
 

19ª 
 
       “Quanto ao que foi dito, que se deixe a cepa da árvore com 
as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres 
conhecido que o céu domina” (Dn 4: 26). 
       Quase todos, senão todos nós, já passamos por isso.  
Entregamos nossa vida a Jesus e, de repente, perdemos algo que 
significava segurança para nós. Não devemos nos desesperar; é 
apenas um tratamento de Deus para nos ensinar que não 
conseguiremos manter certas posses ou posições se continuarmos 
na carne ou se elas forem nossos deuses. Só as receberemos de 
volta, quando entendermos que Jesus é o centro e tudo está 
debaixo do domínio do Seu Espírito. Não é punição de Deus, é 
cuidado e proteção de um Pai amoroso que quer nos dar algo 
sólido, que não perderemos nunca mais. É presente de um Deus 
que quer nos ensinar a reinar aqui na terra para podermos reinar 
no céu. Quando estamos plantados em Jesus, o superficial pode 
sair da nossa vida, mas a essência do Seu Espírito permanece em 
nós. 
       Oração: Senhor! Ensina-me a te colocar no centro da minha 
vida. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nosso coração é do Senhor 
 

20ª 
 
       “Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, 
porque dele procedem as fontes da vida” (Pv 4: 23). 
       Nosso coração, no sentido bíblico, é o lugar onde 
guardamos coisas, nossos “tesouros”, que devem ter, 
logicamente, identidade com Ele. Às vezes, temos tanta 
preocupação em guardar dinheiro, bolsa, documentos, cartões 
de crédito, carro, casa e fazemos seguro contra roubo, mas 
nosso coração, que é a coisa mais preciosa que temos para 
Deus, deixamos nas mãos de qualquer coisa ou de qualquer um. 
Ele é como um jardim que deve ser vistoriado diariamente e 
limpo de ervas daninhas e pragas porque dele procedem as 
fontes da vida. Quando deixamos de amar e sentir os 
sentimentos de Deus, perdemos a vida. Tome cuidado em não 
deixar seu coração com qualquer um. Seria tão bom se você 
pudesse ouvir de alguém: — ‘Eles tentaram te contaminar, mas 
não conseguiram’. Não é verdade? Glória a Deus! Nosso 
coração é de Jesus. 
       Oração: Senhor! Eu entrego meu coração a ti para que tu 
me ensines a ter domínio sobre ele. Que nele reine a tua 
sabedoria. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
    



Paz que excede todo o entendimento 
 

21ª 
 

       “Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará 
em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará 
lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha 
paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o 
vosso coração, nem se atemorize” (Jo 14: 26-27). 
       Jesus nos enviou Seu Espírito para nos ensinar, nos 
consolar, nos lembrar de Suas palavras e ser nosso intercessor 
junto ao Pai. Ele é Deus e vive em nós, por isso, nos entende, 
nos dirige e nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Por 
essa razão, Jesus nos diz para não turbarmos nosso coração nem 
nos atemorizarmos, porque Sua paz já está disponível através 
do Espírito Santo. Tudo o que precisarmos, Ele proverá, o maná 
para cada dia. O amanhã, Ele também proverá. O mundo nos 
oferece paz em troca de algo e ela não dura muito. Mas Jesus a 
dá de graça e ela é duradoura. 
       Oração: Senhor! Eu preciso e quero conhecer e viver a tua 
paz. Tira da minha vida tudo aquilo que a tem roubado. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meu jugo é suave, meu fardo é leve 
 

22ª 
 
       “Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se 
negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser 
salvar a sua vida perdê-la-á; quem perder a vida por minha causa, 
esse a salvará” (Lc 9: 23-24). 
       A tradução grega para vida, aqui, é alma. E o Senhor diz que 
quem quiser salvar sua alma realmente deve seguir o caminho da 
cruz, que é diário. Cruz quer dizer: as responsabilidades e 
obrigações da vida natural, o trabalho conosco, a tarefa, a 
missão, o chamado, o aprendizado particular que nos fará 
desenvolver nossa própria salvação. É a entrega diária nas mãos 
Dele para que Sua vontade prevaleça. Nem sempre essa 
submissão e essa entrega são fáceis, mas é a única maneira de 
garantirmos Sua proteção e livramento sobre nossas vidas. 
Quando essa entrega é voluntária, consciente e por amor, 
veremos que não é algo pesado, mas algo que passa ser uma 
necessidade em nós para nos sentirmos fortes e amados. “Leva-
me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor” 
(Ct 2: 4). A cruz nos leva à sala do banquete e nos faz conhecer 
Seu poder. Quem consegue amar Jesus e Sua obra mais do que 
seus próprios desejos descobre o verdadeiro sentido da vida. 
       Oração: Jesus! Ajuda-me dia a dia a conhecer os teus 
desejos para mim e ensina-me a me entregar com mais confiança 
a ti. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 



O verdadeiro tesouro 
 

23ª 
 
      “O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no 
campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E 
transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra 
aquele campo” (Mt 13: 44). 
        Eu tive uma vivência interessante com essa passagem 
quando resolvi fazer arranjos de flores secas e ‘coisas da 
natureza’ para presentear meus amigos no Natal. Se nós formos 
ao campo ou ao parque e começarmos a prestar atenção, 
veremos quantos ‘tesouros’ se acham escondidos lá: pinhas, 
cascas de árvore que se enrolam sobre si mesmas, frutos de 
araucárias, folhas de vários formatos e tamanhos, flores de 
eucaliptos, sementes protegidas e escondidas em estruturas que 
se abrem quando secam ao sol e que se assemelham a ‘ostras’, 
árvores de paina e cortiça e outras coisas lindas, que, para os 
não amantes da natureza, mais parece um monte de lixo. 
Depende dos olhos de quem vê. Assim é o reino dos céus para 
quem é sensível à voz do Espírito Santo. Vai encontrar tesouros 
que o homem do mundo não consegue ver. 
       Oração: Senhor! Coloca em mim o desejo de viver e 
conhecer o teu reino e ensina-me a conquistá-lo. Ajuda-me a 
ver o que necessito ver. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomar posse da bênção 
 

24ª 
 

       “Tomaram cidades fortificadas e terra fértil e possuíram 
casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, 
vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância; comeram, e 
se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias, pela tua 
grande bondade” (Ne 9: 25). 
       Deus tem sempre o melhor para nós, já disponível, como diz 
em Sua palavra (Ef 1: 3) nas regiões celestiais, ou seja, o que 
precisamos já temos no mundo espiritual, pela fé. O segredo é 
trazermos para o mundo físico aquilo que já vimos com nossos 
olhos espirituais, pois é nas regiões celestiais que o inimigo atua 
tentando impedir nossa bênção de chegar. Quando conseguimos 
vencer suas artimanhas, os anjos estão liberados para nos trazer o 
que já estava separado para nós. — Qual a arma, ou melhor, 
quais as armas? — O sangue de Jesus e a Sua palavra. A fé é o 
combustível para as armas funcionarem. Agora que você já sabe 
disso, mãos à obra. O Senhor está pronto para chamar à 
existência as coisas que não existem. 
       Oração: Em nome de Jesus eu expulso todo o mal da minha 
vida para que não volte nunca mais e me cubro com o sangue do 
Cordeiro, pois já lhe confessei meu pecado. A partir de agora, 
profetizarei Suas palavras para conquistar minhas bênçãos. 
Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Libertação e justiça 
 

25ª 
 
       “Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol 
da justiça, trazendo salvação nas suas asas; saireis e saltareis 
como bezerros soltos da estrebaria” (Ml 4: 2). 
       O sol da justiça é Jesus e quando Ele nasce sobre uma 
determinada situação traz justiça, paz, quietude, proteção e 
salvação; nós nos sentimos alegres e libertos, como um 
animalzinho que se viu livre de um lugar de prisão ou cativeiro. 
Seu nome – Yeshua – significa salvação, que traduzido quer 
dizer: perdão, proteção, segurança, prosperidade, paz e saúde. O 
interessante no versículo é que o Senhor coloca uma condição: 
temer o Seu nome. Sua libertação é um privilégio para os que 
temem o Seu nome. E temer, aqui, não é só o medo de Sua ira, 
mas respeito, reverência, reconhecimento por quem Ele é, dar 
prioridade. Quando Ele é o centro, tudo o mais está 
subordinado a Ele. Você tem alguma situação de cativeiro em 
sua vida? Você teme ao Senhor? Então, alegre-se. O sol da 
justiça vai vir sobre você. 
       Oração: Senhor! Eu te entrego agora esse problema que me 
aflige e peço para que tua luz e teu resgate venham sobre ele. 
Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ele sabe o que eu preciso 
 

26ª 
 
       “O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz 
repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas 
de descanso” (Sl 23: 1-2). 
       O pastor é quem conduz seu rebanho para os lugares de 
pastagem, de descanso, de matar a sede e, às vezes, por trilhas 
sinuosas até chegarem ao aprisco. O importante é seguir o 
pastor, não questioná-lo. Ele sabe nosso limite, conhece nossa 
necessidade de descanso e os momentos de parada para 
refrigerar a alma após certos combates. É Ele que sempre 
conhece o caminho de volta para casa. Quando reconhecemos 
Seu senhorio, podemos estar certos de que nada há de nos 
faltar, pois Seus olhos estarão atentos a cada uma das nossas 
necessidades. Às vezes, o que chamamos necessidade não 
significa o mesmo para Ele. Por isso, precisamos confiar 
totalmente em Seu julgamento. Experimentemos isso. O que 
você precisa hoje? Olhe para o Seu pastor e peça a Ele. Ele vai 
providenciar. 
       Oração: Senhor! Eu te entrego hoje as minhas 
necessidades. Em nome de Jesus, eu tomo posse deste 
suprimento pela fé. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As vestes de Deus para nós 
 

27ª 
 

       “Assim, foste ornada de ouro e prata; o teu vestido era de 
linho fino, de seda e de bordados; nutriste-te de flor de farinha, 
de mel e azeite; eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. 
Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, 
pois eras perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, 
diz o Senhor Deus” (Ez 16: 13-14). 
       Esse texto é uma das mais belas declarações de amor que 
Deus faz à Sua amada (Jerusalém) que, entretanto, não soube ser 
fiel. É o que Deus tem separado para Sua noiva, a Igreja, nós. 
Quando somos fiéis a Ele e nos lavamos no sangue de Jesus, o 
Senhor nos veste com Sua santidade e justiça (linho fino), com 
Sua delicadeza, beleza e dons (seda e bordados), com o melhor 
do Seu alimento (flor de farinha), com cura e amor (mel) e com 
Sua unção para Seu propósito em nossa vida (azeite). Além 
disso, nos cobre com Sua glória, que quer dizer: vitória, 
abundância, proteção, dignidade, riqueza, reputação, 
manifestação do poder de Deus onde precisamos. 
       Oração: Senhor! Ensina-me a lavar minhas vestes 
diariamente no teu sangue e nas águas renovadoras do teu 
Espírito e a mantê-las limpas. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Pesca Maravilhosa 
 

28ª 
 
       “Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e 
lançai as vossas redes para pescar... Isto fazendo, apanharam 
grande quantidade de peixes; e rompiam-se-lhes as redes. 
Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para 
que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a 
ponto de quase irem a pique... Disse Jesus a Simão: Não temas; 
doravante serás pescador de homens” (Lc 5: 4; 6-7; 10b). 
        Quando olhamos o mar, nem imaginamos a riqueza e a 
beleza que ele contém. Uma vez fiz um passeio de submarino e 
nunca pude imaginar quanta beleza e variedade de vida se 
escondia sob as águas. Os corais formavam uma verdadeira 
floresta e os peixes tinham uma infinidade de cores e tamanhos. 
O mar, na bíblia, se refere ao mundo espiritual, onde 
encontramos todas as nossas bênçãos e suprimentos. Não é à 
toa que Jesus disse: “Vinde após mim e eu vos farei pescadores 
de homens” (Mt 4: 19). No mar estão os nossos ‘peixes’, as 
almas que são do Senhor, mas que nós precisamos ‘fisgar’ para 
o Seu reino; Seus filhos e filhas estão esperando para encontrá-
lo. Você está disposto a ir pescar? Pedro entendia de pescaria 
porque fez a obra do Senhor, debaixo da força do Espírito 
Santo, e em tudo ele teve vitória. 
       Oração: Senhor! Dá-me o mesmo amor que Pedro tinha por 
ti e ensina-me a exercitar a perseverança para eu conquistar 
minhas bênçãos. 
 
 
 
 
 
 

Ele tem o melhor para nós 
 

29ª 
 
       “Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor; ainda que os 
vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos 
como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se 
tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o 
melhor desta terra” (Is 1: 18-19). 
       O Senhor nos convida diariamente a estar em Sua presença 
para gozarmos de Sua graça. Ele não é um pai neurótico que tem 
prazer de ver os defeitos no filho para expô-lo ao ridículo. Pelo 
contrário, Ele é Pai amoroso que mostra nosso erro para que 
através do Seu perdão, possamos ter mais intimidade com Ele. 
Não há pecado que Deus não possa perdoar, quando estamos 
dispostos a assumir nossa responsabilidade diante Dele. Mesmo 
os piores podem ser apagados pelo poder do sangue de Jesus. A 
maior barreira entre nós e Deus é o pecado, e a maior dificuldade 
humana para usufruir o Seu perdão é o orgulho, que não nos 
deixa ver que podemos errar. Quando vencemos tudo isso através 
da humildade, veremos que estar na presença de um ser tão 
grandioso não significa ser fulminado por tanto poder, mas ser 
tratado, liberto e amado. 
       Oração: Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo 
possa colocar o arrependimento em meu coração quando for 
necessário, para a minha comunhão contigo não ser quebrada. 
Amém. 
 
 
 
 
 
 
 



Cura verdadeira 
 

30ª 
 

       “Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não 
precisam de médico, e sim os doentes; não vim chamar justos, e 
sim pecadores” (Mc 2: 17). 
       Jesus, aqui, estava desmascarando a hipocrisia de fariseus e 
escribas que o condenaram por comer com pecadores. E Jesus 
deu-lhes a resposta acima como que dizendo: “Vocês que se 
acham justos, certinhos e perfeitos não precisam de mim. Eu 
vim para os humildes, que sabem que precisam da minha ajuda 
para continuarem caminhando de cabeça erguida diante de 
gente como vocês, que insistem em fazê-los corar de vergonha 
por terem errado”. A palavra de Deus diz que não há um justo 
sequer. Portanto, não se envergonhe diante dos seus erros nem 
das críticas e condenações de gente hipócrita. Mas busque o 
remédio diretamente em Jesus, no poder curador do Seu sangue, 
seja a sua doença física, emocional ou espiritual. Ele entende o 
que é estar doente e rejeitado. Portanto, humilhe-se diante Dele 
e prostre-se ante o Seu poder e experimentará a verdadeira cura. 
       Oração: Senhor! Eu confio cem por cento em ti para me 
curar e dirigir minha vida. Olha para o meu interior hoje e traz 
cura. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Prêmio pelo trabalho 
 

31ª 
 

       “O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que 
se ajunta a vadios se fartará de pobreza” (Pv 28: 19). 
       Nossa maior riqueza é conhecer o amor e os segredos do 
coração de Deus e isso só é possível quando a terra da nossa 
alma está lavrada e limpa e nosso jardim já está mostrando 
sinais de que foi semeado pelo Espírito Santo. Lavrar a terra 
antes do plantio é um processo que até parece agressivo porque 
revolve o solo, abrindo sulcos para criar condições para a 
semente germinar. É o mesmo processo que Deus usa em nossa 
alma, removendo as pedras, abrindo sulcos e criando condições 
para que Seus sonhos sejam implantados e cresçam. Quem não 
se submete a esse processo de cura pelas mãos do próprio Deus, 
mas se acomoda com a posição de salvo achando que as 
bênçãos caem do céu sem esforço algum da sua parte, mais 
tarde vai se arrepender, pois verá que até o que achava que 
tinha foi tirado. O Senhor não pode semear nada em solo duro e 
estéril, somente em terra preparada, fértil e regada pelo Seu 
Espírito. 
       Oração: Jesus! Eu quero crescer sempre e aprender contigo. 
Não permitas que a acomodação e o desânimo atinjam meu ser. 
Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não estamos sós 
 

32ª 
 
       “Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos 
seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és meu servo, eu te 
escolhi e não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo; não te 
assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te fortaleço e te ajudo, e 
te sustento com a minha destra fiel” (Is 41: 9-10). 
       O Senhor já nos escolheu e nunca vai nos desamparar. 
Mesmo que seres humanos nos rejeitem, o Senhor nos acolhe e 
nos ampara. Quando tudo ao nosso redor parece ser difícil e 
amedrontador, Ele diz: “não temas, porque eu sou contigo”. Ele 
tem obra grandiosa em nossa vida e, às vezes, o Seu agir nos 
deixa fora de controle, ou pelo menos é o que parece para nós, e 
as pessoas ao nosso redor também se comportam de maneira 
estranha. Isso é porque Deus está movendo as águas, a terra e o 
céu em nosso favor. Parece tudo tão assombroso, no entanto, o 
Senhor nos diz: “não te assombres”. É Ele que comanda tudo. 
Ele nos fortalece, nos ajuda, nos sustenta com a Sua mão forte e 
fiel, e nos mantém de pé quando já não temos mais forças para 
lutar. 
       Oração: Senhor! Eu recebo tua ousadia, teu amor, tua força, 
tua ajuda e teu sustento para vencer qualquer dificuldade e creio 
na grande vitória que tu tens para mim. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Livre para ser feliz 
 

33ª 
 

       “Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta 
terra” (Is 1: 19). 
       Quando ouvimos a voz de Deus, sempre podemos ter 
certeza de que o melhor nos sucederá porque Ele é e sempre 
será nosso guia e pastor. Quando nos desviamos de Sua voz, 
passamos a errar o alvo e aí nos sobrevêm aflição. Às vezes, o 
diabo nos aprisionou por anos em cadeias de enfermidades e 
limitações pessoais porque não conhecíamos as verdades de 
Jesus e não conhecíamos a Sua voz, ou porque, embora 
conhecendo a voz de Deus, não tivemos forças para resistir ao 
mal. Seja qual for o seu problema, Jesus o (a) liberta hoje de 
todo engano que pesou sobre você. Como aquela mulher 
enferma que Satanás trouxe acorrentada por dezoito anos (Lc 
13: 10-17), Jesus vem hoje e diz: “Mulher, estás livre da tua 
enfermidade”; “Filho, estás livre da tua enfermidade”. Portanto, 
endireite-se; você está livre para comer o melhor desta terra. 
       Oração: Jesus! Eu abro meu coração, hoje, para que o teu 
Espírito possa agir e me libertar de todo o mal, por isso estou te 
contando o meu problema e tomando posse da cura. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ele limpa nossos caminhos 
 

34ª 
 
       “E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o 
Caminho Santo; o imundo não passará por ele, pois será somente 
para o seu povo; quem quer que por ele caminhe não errará, nem 
mesmo o louco” (Is 35: 8). 
       Essa é uma profecia sobre o reino messiânico trazido por 
Jesus, nos livrando de todo o pecado e mostrando um caminho 
seguro para os Seus redimidos. Também pode estar se referindo 
à restauração de Israel pós-exílio, onde o que foi devastado seria 
restaurado. De qualquer forma, quando caminhamos em 
santidade, nos aproximamos da luz que é Jesus e, mesmo que nos 
sintamos confusos, às vezes, a Sua Palavra nos mantém na 
direção correta, sem erros. Quem segue a Jesus tem seus 
caminhos aplanados e endireitados. O que estava torto, Ele 
corrige. O que nos desviava dele, Ele remove. O que nos 
dificultava, Ele torna fácil. 
       Oração: Senhor! Corrige e endireita os meus caminhos. 
Torna-os santos e alegres. Dá-me tua sabedoria e entendimento 
para que eu caminhe corretamente. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jesus nasceu em nossa vida 
 

35ª 
 
       “O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que 
viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz... 
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo 
está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso 
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”. 
(Is 9: 2; 6) 
       Jesus veio como a verdadeira luz ao mundo para iluminar o 
caminho de todos até o céu. Ele veio ensinar o caminho da 
salvação. Deus Pai colocou sobre Seus ombros o manto da 
autoridade e lhe deu o governo sobre tudo o que existe no céu, 
na terra e debaixo da terra. Sobre Ele está toda a Sabedoria, 
Força, Justiça, e Poder. Ele é o alfa e ômega, o princípio e o 
fim, por isso a eternidade lhe pertence. Dele vêm paz e 
conselho para toda a situação em nossa vida. É Sua mão forte 
que nos mantém de pé e nos ajuda a caminhar mais um pouco. 
Carregue essa mensagem dentro de você. Outros precisam dela. 
Ela é viva. 
       Oração: Jesus! Eu entrego minha vida a ti, para que tu sejas 
meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e faze 
de mim uma nova criatura. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ele nos protege 
 

36ª 
 
       “Mas regozijem-se todos os que confiam em ti; folguem de 
júbilo para sempre, porque tu os defendes; e em ti se gloriem os 
que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e, 
como escudo o cercas da tua benevolência” (Sl 5: 11-12). 
       Jesus é nosso refúgio, fortaleza e nossa fonte de proteção e 
bênçãos. Por isso, os que O amam e Nele confiam podem ter 
sempre um motivo para se regozijar. A palavra de Deus diz que 
Ele é misericordioso até com os ingratos e maus, permitindo 
que respirem o mesmo ar que o justo, que bebam a mesma água 
que o justo, que comam, durmam, trabalhem e se divirtam, mas 
os que são justos e andam na Sua presença não só conseguem 
bênçãos maiores, proteção maior, mais intimidade com Ele, 
como até as bênçãos naturais que os maus desfrutam passam a 
ser gozadas com maior intensidade e sentimento de gratidão. 
Ser de Jesus traz privilégios. Nenhuma seta maligna pode 
atingir aquele que se refugia na Rocha. 
       Oração: Jesus! Eu te pertenço. Guia-me pelo caminho da 
tua justiça e cerca-me com tua proteção infinita. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalhar pelo que é eterno 
 

37ª 
 
       “Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que 
subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará; 
porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo” (Jo 6: 27). 
       Muitas vezes, nos empenhamos no nosso trabalho para 
sermos promovidos ou termos um bom salário e, assim, 
trazermos maior suprimento para casa. Entretanto, nos 
esquecemos de trabalhar para Jesus. Esquecemos de semear e 
multiplicar Sua palavra na vida daqueles famintos ao nosso 
redor. É porque não conseguimos enxergar o nosso depósito no 
céu, quando trazemos Sua luz para dentro de uma vida. Se 
pudéssemos enxergar o valor dessa ‘moeda’, conseguiríamos 
entender o significado espiritual de Suas palavras. Quando 
semeamos em uma vida, Jesus semeia na nossa. Chegou o 
momento de deixarmos de lado o egoísmo e agir. Ele disse: “a 
minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me 
enviou e realizar a sua obra” (Jo 4: 34). 
       Oração: Senhor! Eu te entrego o meu trabalho para que tu o 
santifiques e que tudo o que eu fizer através dele seja para tua 
honra e glória. Que ele possa abençoar a muitos. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Participando da festa 
 

38ª 
 
       “O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as 
bodas de seu filho... Eis que já preparei o meu banquete; os 
meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto; 
vinde para as bodas... Entrando, porém, o rei para ver os que 
estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste 
nupcial” (Mt 22: 1-14). 
       Deus sempre compara a nossa união com o Seu Filho a 
uma festa de casamento, simbolizando alegria, júbilo e união 
perfeita. Jesus é o noivo, e nós, Sua Igreja, somos a noiva. Ele 
tem chamado muitos filhos, mas muito poucos têm se disposto 
a essa entrega fiel. E os que O aceitam precisam estar com 
vestes apropriadas, vestes de santidade, para entrar no ‘palácio’. 
Ter Jesus como noivo implica fidelidade e exclusividade 
espiritual. Essa é a primeira escolha. A segunda escolha é nos 
dispormos ao preparo interior, ao embelezamento da alma 
através da santificação pelo Espírito Santo. Só assim estaremos 
prontos para Sua vinda. Há muito trabalho a fazer, dentro e fora 
de nós. Você está disposto a trabalhar?  
       Oração: Senhor! Ajuda-me a manter limpas as minhas 
vestes todos os dias para que eu possa me sentar e comer da tua 
mesa farta. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A importância de estar junto 
 

39ª 
 
       “Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga 
do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro; ai, 
porém, do que estiver só; pois, caindo não haverá quem o 
levante” (Ec 4: 9-10). 
       Deus aqui nos fala que onde estiverem dois, unidos em um 
propósito, Ele estará no meio, porque o resultado dessa união 
será luz, amor e todos os frutos do Seu Espírito. Mas o que 
estiver só não terá quem o ajude a se levantar e o seu trabalho 
não dará fruto. Ele não está falando aqui sobre ser casado ou 
solteiro, sobre estar na igreja ou não, pois muitos vão ali apenas 
fisicamente, mas sem ter o Espírito de união. Ele está falando 
dos benefícios da amizade e de desfrutar da companhia de outras 
pessoas, de ter dentro de si o verdadeiro amor de Deus que nos 
mantém unidos a todos os outros filhos Dele, independente da 
denominação à qual pertencem. Jesus disse uma vez: “Quem não 
é por mim, é contra mim; e quem comigo não ajunta espalha” 
(Mt 12: 30; Lc 11: 23). Só o amor une; o diabo separa. É 
necessário mais amor e união para vencermos lutas maiores. E o 
amor a que Ele se refere é o ágape (o amor de Deus), não o 
philleo (de amigo). Só o ágape, aquele que foi derramado na cruz 
do Calvário, o amor incondicional, de entrega total, a própria 
palavra de Deus em ação, é capaz de lançar fora o medo, vencer 
as barreiras das diferenças humanas e as artimanhas do diabo. 
       Oração: Senhor! Ajuda-me a me relacionar amorosamente 
com os teus filhos. Amém.  
 
 
 
 
 



Somos membros de um só Corpo 
 

40ª 
 
       “Ora, vós sois Corpo de Cristo; e individualmente, 
membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, 
primeiramente, apóstolos; em segundo lugar, profetas; em 
terceiro lugar, mestres; depois, operadores de milagres; depois, 
dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 
Porventura, são todos apóstolos? Ou, todos profetas? São todos 
mestres? Ou, operadores de milagres? Têm todos dons de 
curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? 
Entretanto, procurai, com zelo os melhores dons” (1 Co 12: 27-
31). 
       Deus nos fez parte do Seu Corpo e igualmente importantes 
para o funcionamento do todo. O mais importante é descobrir 
quem somos e desempenhar com amor e alegria a nossa parte, 
sem querermos competir entre nós ou ocupar o lugar dos outros. 
O fígado nunca poderá desempenhar a função do rim, nem a 
mão, do coração e assim por diante. Quando entendemos a 
profundidade dessa palavra e a importância que existe na 
interação do Corpo de Cristo, começamos a dar mais valor a 
nós mesmos, aos irmãos e a respeitar mais a escolha de Deus 
para os Seus filhos. Ao invés de competidores, passamos a ser 
cooperadores de Jesus aqui na terra. 
       Oração: Senhor! Eu te rendo graças por fazer parte da tua 
família na terra. Ajuda-me a ser útil a ela. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 



Semear com alegria 
 

41ª 
 
       “E isto vos afirmo: aquele que semeia pouco pouco 
também ceifará; e o que semeia com fartura com abundância 
também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no 
coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama 
a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a 
graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, 
superabundeis em toda boa obra, como está escrito: Distribuiu, 
deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, 
aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento 
também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará 
os frutos da vossa justiça; enriquecendo-vos, em tudo, para toda 
generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam 
tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não 
só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em 
muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, 
glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao 
evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para 
eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande 
afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em 
vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável!” (2 Co 9: 6-15) 
       Tudo o que fazemos para Deus deve ser com amor e 
alegria, inclusive nossas ofertas financeiras. Sem o amor pela 
obra de Deus, a oferta perde a força, porque só quando amamos 
de verdade podemos sentir alegria em contribuir para que Seu 
reino cresça aqui na terra. Quando semeamos, podemos esperar 
o crescimento e a multiplicação dessa semente para nós 
mesmos.  É o próprio Deus que nos dá uma semente e é Ele 
mesmo que a faz multiplicar para que nossa força espiritual 
aumente e para que outros o conheçam e o glorifiquem através 
dessa nossa atitude. Use seu dinheiro para abençoar a obra de 

Deus, não com interesse próprio, mas com alegria de saber que 
outras vidas terão a chance de serem alcançadas como você foi e 
de crescerem na verdade. 
       Oração: Pai, em nome de Jesus, tira de mim o egoísmo e me 
ensina a ser um abençoador. Eu quero participar da tua lavoura 
com alegria. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sobre o muito te colocarei 
 

42ª 
 

       “Quem é fiel no pouco também é fiel no muito; e quem é 
injusto no pouco também é injusto no muito” (Lc 16: 10). 
       Deus nos dá um trabalho pequeno a fazer para ver se o 
realizamos com fidelidade, assim como nos dá recursos 
financeiros e espirituais para ver se os utilizamos com 
sabedoria.  Se formos fiéis no pouco que Ele nos dá, mais Ele 
colocará em nossas mãos, mas se não soubermos utilizar o que 
Ele nos dá, não receberemos nada além disso, pois nos 
declaramos incapazes de administrar. Se ganharmos pouco e 
nem este pouco soubermos administrar, de que adianta pedir 
mais a Ele? Se tivermos dons e aptidões que não usamos para 
abençoar a ninguém, para que pedir mais? Se não abrimos 
nossas mãos para dar, por que só queremos receber? Não 
importa o tamanho da coroa que Ele coloca na nossa cabeça, o 
que importa é se sabemos reinar. A bíblia nos fala nos 
versículos seguintes (Lc 16: 11-13) que, se não soubermos lidar 
fielmente com os recursos humanos e materiais baseados nos 
ensinamentos de Jesus, não saberemos lidar também com os 
recursos e com os tesouros espirituais. Isso também pode ser 
confirmado em 1 Co 15: 46: “Mas não é primeiro o espiritual, e 
sim o natural; depois o espiritual”. 
       Oração: Pai, em nome de Jesus, ensina-me a ser fiel a ti, a 
começar pelo meu dízimo. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus te chama 
 

43ª 
 
       “Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o 
trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia... Todo aquele que o 
Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, de modo 
nenhum o lançarei fora” (Jo 6: 44; 37). 
       O chamado de Jesus é para nós um grande mistério, porque 
pela nossa própria natureza humana pecadora nós não desejamos 
buscá-lo. Quando sentimos em nosso coração a vontade de 
estarmos em Sua presença, é porque Ele mesmo já semeou esse 
desejo no nosso coração. Por isso, o Pai coloca no nosso espírito 
o desejo de buscar o Filho, Jesus. E Jesus diz que todo o que vem 
a Ele, de modo nenhum será desprezado, ou seja, quem vai a Ele 
é sempre bem acolhido e Ele não o desampara mais. Deus 
implanta em nós o desejo de sermos Seus para que, através de 
nós, essa semente possa ser colocada no coração de outros, pois é 
propósito do Pai que todos se salvem. Portanto, quanto maior for 
a luz de Jesus em você, mais vidas o conhecerão. 
      Oração: Senhor! Muito obrigado por ter me escolhido. Eu me 
disponho a ser um instrumento para trazer outros a ti. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ele veio para nos libertar 
 

44ª 
 
       “Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá 
a Israel, e os porá na sua própria terra; unir-se-ão a eles os 
estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os 
tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel 
possuirá esses povos por servos e servas, na terra do Senhor; 
cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus 
opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu 
trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te 
fizeram servir, então, proferirás este motejo contra o rei da 
Babilônia e dirás: Como cessou o opressor! Como acabou a 
tirania!” (Is 14: 1-4) 
       Deus tem sempre uma promessa de vitória e de justiça 
sobre nossas vidas. O mundo dá voltas e o que nos oprime hoje 
não nos oprimirá mais amanhã, porque o Senhor nos promete 
domínio sobre o opressor. O inimigo só nos domina enquanto 
não entendemos o porquê do cativeiro. Quando temos 
entendimento da situação e a entregamos para Deus, temos 
libertação. 
       Oração: Senhor! Revela-me a causa do meu problema e, 
em teu nome, eu determino agora que esse cativeiro deixe a 
minha vida para sempre em nome de Jesus. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promessa de vitória 
 

45ª 
 
       “Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas 
tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vo-lo 
confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino; e 
vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel” 
(Lc 22: 28-30). 
       Jesus honra aqueles que participam das lutas para a 
instalação do Seu reino na terra, porque são Seus verdadeiros 
discípulos. Os que sofreram com Ele tiveram uma promessa de 
um lugar de honra ao Seu lado, na próxima vinda do Senhor. Ele 
nos faz a mesma promessa. Aqueles que participam das lutas do 
Senhor herdam, também, o Seu reino de poder, de paz, de justiça 
e de alegria e recebem autoridade para julgar o mal. A mesa fala 
de comunhão, de intimidade, de um compartilhar entre amigos. 
Jesus nos chama a ter intimidade com Ele para que possamos 
comer e beber da Sua abundância. 
       Oração: Pai, em nome de Jesus, dá-me forças para resistir às 
tentações e livra-me delas. Ensina-me a ser perseverante, alegre, 
cheio de fé e esperança. Eu quero ser mais que vencedor. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Responda ao chamado 
 

46ª 
 
       “Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei 
pescadores de homens” (Mc 1: 17). 
       Junto ao mar da Galiléia, Jesus encontrou pescadores, 
homens simples e rústicos como Simão, André, Tiago e João e 
lhes fez uma proposta ousada: serem pescadores de almas para o 
Seu reino. O interessante é que Ele usou uma metáfora, 
aproveitando a habilidade natural deles. É o mesmo que dizer 
para um obstetra: “Você dará certidões de nascimento espiritual 
a partir de agora; trará ao mundo outros tipos de bebês”. O que 
isso quer dizer para nós? Quando colocamos o que temos nas 
mãos de Jesus, Ele transforma em algo maior para abençoar 
outras vidas e trazê-las para o Seu reino. Não importa o que você 
sabe fazer. Nas mãos de Jesus, seu dom adquire um valor 
tremendo e se transforma em força espiritual para curar, libertar, 
criar e restaurar. 
       Oração: Senhor! Ensina-me a pescar almas para ti e a usar 
meus dons naturais e espirituais para a tua obra. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O bom pastor 
 

47ª 
 
       “Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das 
ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, 
ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para 
fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai 
adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz; 
mas de modo nenhum seguirão o estranho; antes, fugirão dele, 
porque não conhecem a voz dos estranhos” (Jo 10: 2-5). 
       Jesus é o pastor e a porta pela qual devemos passar para 
tomar posse do reino de Deus. Quem o declara Senhor e 
Salvador sobre sua vida tem direito a passar para um novo 
mundo onde o impossível passa a ser possível. As ovelhas são 
sensíveis à voz do pastor, e sua presença junto a elas é o 
suficiente para acalmá-las de todos os seus temores. Quem ouve 
a voz de Jesus sabe que Ele é o único que pode dar paz e guiar 
seu coração. Ele vai à frente mostrando o caminho através do 
Seu exemplo. Quanto mais nos aproximarmos do nosso pastor, 
mais nos acostumaremos à Sua voz e mais conheceremos o 
verdadeiro caminho. 
       Oração: Jesus! Eu preciso e quero ouvir com clareza tua 
voz. Ajuda-me a ouvi-la. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As águas de vida virão 
 

48ª 
 
       “Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a 
terra seca; derramarei o meu Espírito, sobre a tua posteridade e a 
minha bênção, sobre os teus descendentes; e brotarão como a 
erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Um dirá: Eu 
sou do Senhor; outro se chamará do nome de Jacó; o outro ainda 
escreverá na própria mão: Eu sou do Senhor, e por sobrenome 
tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu 
Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o 
último, e além de mim não há Deus” (Is 44: 3-6). 
       Essa era uma promessa sobre o derramamento do Espírito 
Santo, que viria com o nascimento de Jesus ao mundo. É o 
Espírito Santo que mata a sede espiritual e inunda os corações 
com dons para que dêem frutos de justiça. O derramamento do 
Espírito não é só para os crentes, mas para a sua descendência, 
pois a misericórdia do Senhor se estende por mil gerações 
daqueles que o temem e guardam a Sua aliança. Por isso, nossa 
fidelidade não só é importante para nosso próprio crescimento 
espiritual, mas é uma semente fértil que estamos semeando para 
os nossos descendentes. O que se faz hoje, se colherá amanhã. 
       Oração: Senhor! Transforma em jardim tudo o que é deserto 
em minha vida. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Chegou a alegria 
 

49ª 
 

       “Canta, ó filha de Sião; rejubila, ó Israel; regozija-te e, de 
todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou 
as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O 
Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti; tu já não verás mal 
algum. Naquele dia, se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não 
se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio 
de ti, poderoso para salvar-te; ele se deleitará em ti com alegria, 
renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo” (Sf 
3: 14-17). 
       Essa era uma profecia sobre o juízo de Deus sobre os 
inimigos do seu povo, a Assíria e a Babilônia, e sobre o júbilo 
do Senhor quando Israel voltasse livre novamente para 
Jerusalém. O povo foi levado cativo porque pecou, idolatrou e 
se afastou de Deus, mas ao terminar a prova, voltaria a rir 
porque a intimidade com Ele seria restaurada. Mesmo que 
passemos por provas, o Senhor nos revela hoje Seu poder para 
nos libertar dos nossos inimigos e o Seu amor para nos manter 
novamente junto Dele. Jesus deseja essa união eterna conosco. 
       Oração: Obrigado, Senhor, por me libertar dos meus 
inimigos e por colocar um cântico de vitória nos meus lábios. 
Amém. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Vem, Espírito de Deus 
 

50ª 
 

       “Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para 
todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, 
vosso Deus, chamar” (At 2: 39). 
       Deus prometeu o batismo no Espírito Santo não só para 
aquela geração que conheceu Jesus, mas para os que viriam 
séculos depois e que o aceitariam como Seu Senhor. Todos os 
que crêem em Jesus, não só recebem o Espírito Santo dentro de 
si para guiá-los e ensiná-los (batismo nas águas), mas recebem 
também o batismo no Espírito, que é uma força extra vinda da 
parte de Deus e capacita a pessoa a viver Sua vida aqui na terra. 
O batismo no Espírito Santo não só inclui a paternidade 
espiritual de Deus Pai, mas Sua autoridade, poder e todos os 
frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 
Que nós possamos viver e andar no Espírito todos os dias. 
       Oração: Senhor! Fortalece em mim o teu Espírito para que 
eu possa mostrar tua glória e teu poder na terra e ser instrumento 
humilde e santo em tuas mãos. Amém.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mãos à obra 
 

51ª 
  
 
       “Essa foi a resposta que nos deram: Nós somos servos do 
Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muitos 
anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a 
terminou”  (Ed 5: 11). 
       Salomão edificou o templo, mas os babilônios o derrubaram 
e levaram o povo para o cativeiro. Quando foram libertos, se 
encontraram frente a frente com a tarefa de reconstruir. Assim é 
a nossa vida. Quando Jesus nos liberta das mãos do diabo, somos 
trazidos ao Seu reino, e aí começamos a reconstruir tudo o que 
foi assolado por ele. Nem sempre é fácil e rápido, mas temos que 
começar e seguir em frente. Deus nos ajuda através do Seu 
Espírito, dos Seus anjos e dos Seus filhos. 
       Oração: Senhor! Ajuda-me a reconstruir o que foi assolado 
em minha vida e dá-me paciência, sabedoria e perseverança. 
Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
       



O medo está derrotado 
 
                                                52ª 
 
 
       “Porque não recebestes o espírito de escravidão, para 
viverdes, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de 
adoção, baseados no qual clamamos: Aba, Pai” (Rm 8: 15). 
       Somos filhos de Deus, fomos resgatados para Ele, por isso 
não precisamos mais temer o inimigo. Jesus colocou em nós 
Seu Espírito de ousadia e amor, que nos garante a vitória. Se 
clamarmos ao Pai, Ele vem e nos socorre e nos mostra a 
verdade. Seu verdadeiro amor lança fora todo o medo. Clame 
pelo amor de Deus e expulse todo o medo. Chega de ameaças. 
       Oração: Pai eterno, liberta-me do jugo do medo e das 
mentiras que ele traz. Faze-me conhecer a segurança que existe 
no teu amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Epílogo 
 
 
       Eu espero que o Senhor tenha falado com você em todas 
essas passagens e que, a cada dia, você possa ser transformado 
por elas. Mas vamos terminar falando um pouco sobre a palavra 
Amém. Ela significa: ‘Assim seja’. Nós não devemos nos 
esquecer do porquê de a usarmos no final das nossas orações. Ela 
deve ser entendida como uma forma de dizer que aceitamos a 
Sua palavra como verdadeira e operante em nossas vidas e que 
nos submetemos a ela. É uma palavra de exaltação ao poder e à 
majestade de Deus, confirmando a veracidade da nossa oração de 
acordo com a Sua palavra, e engrandecendo o Senhor e o 
Soberano de todas as coisas, que vai decidir e julgar com justiça 
o que oramos.   
       “Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo o que 
tu significas para nós e por ter nos deixado tua palavra pura, 
verdadeira e fiel. Que o teu nome seja para sempre exaltado. 
Amém.” 
       “Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o 
Princípio e o Fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas 
vestiduras [no sangue do Cordeiro], para que lhes assista o 
direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas” (Ap 
22: 13-14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Minhas vivências com Jesus 
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