


Introdução

em uma intrigante reportagem de capa alguns anos atrás, uma das prin-
cipais revistas de notícias divulgou que cerca de quatro em cada cinco 
adultos dizem orar pelo menos uma vez por semana. eu dou graças a 
deus porque a oração ainda é relevante nos dias de hoje.

Jesus prezava muito a prática da oração. ele orava regularmente. os 
evangelhos relatam que ele subia ao monte para orar sozinho. Jesus ensi-
nava por palavras e ações. ele tinha autoridade para tratar desse assunto. 
seus discípulos reconheceram isso e lhe pediram: “senhor, ensina-nos 
a orar” (Lc 11.1), e ele o fez de bom grado. assim, Jesus estabeleceu os 
padrões para a vida de seus seguidores em seu famoso sermão do monte. 
a habilidade de orar efetivamente está entre as práticas que honram a 
deus e que é esperada dos seguidores de cristo.

a oração deve ser um hábito na vida das pessoas. elas devem pensar 
na oração menos como uma atividade para deus e mais como uma 
consciência de deus. devem reconhecer a presença dele onde estive-
rem: em casa, no trabalho, na fila do banco etc. compartilhe com deus 
durante todo o dia, todos os dias. ore sobre tudo. inclua todas as suas 
necessidades, tudo o que envolve as coisas relacionadas ao seu coração, à 
sua vida, ao seu casamento, à sua família, à sua igreja, ao seu trabalho, ao 
mundo em geral. deus está interessado em ouvir o que você tem a dizer. 

então ore mais. Fique perto de deus. converse com ele. deixe que 
ele entre em sua vida.

Você pode falar com deus porque ele ouve. ele leva você muito a sério. 
Não precisa ter medo de ser ignorado. Você é alguém para deus. Você 
tem acesso a ele. Quando você fala, ele escuta. as palavras que você diz 
não param até que alcancem o próprio trono de deus. ainda que você 
gagueje ou tropece, mesmo se o que você tem a dizer não impressione 
ninguém, certamente impressiona a deus — e ele ouve.

consciente de que sua voz é importante no céu, quero convidar você a 
usar este livro para enriquecer sua vida de oração diária. Faça disso uma 
rotina. comece e termine o seu dia com esse espírito de comunicação 
com o deus de amor revelado em Jesus de Nazaré.
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1º de janeiro
Amado com amor inabalável

Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as 
suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã; grande é a 
sua fidelidade!

Lamentações 3.22-23

Jeremias estava deprimido, tão abatido que mal conseguia manter a 
cabeça erguida. Jerusalém estava sob cerco, sua nação, sob ameça. seu 
mundo desabara como um castelo de areia diante de um furacão. ele 
culpava deus por seu terrível desastre emocional. também culpava deus 
por seus sofrimentos físicos. “[deus] fez que a minha pele e a minha 
carne envelhecessem e quebrou os meus ossos” (Lm 3.4).

seu corpo doía. seu coração estava doente. sua fé era débil. ele perce-
beu quão rápido estava decaindo, de modo que olhou para o outro lado. 
desviou os olhos de seu mundo tempestuoso e investigou a maravilha de 
deus. rapidamente recitou um quinteto de promessas. (Posso imaginá-lo 
percutindo cada um dos cinco dedos pensando em cada promessa.)

o amor inabalável de deus não acaba.
suas misericórdias não têm fim.
elas são novas a cada manhã.
a fidelidade de deus é grande.
o senhor é parte da minha vida.

a tempestade não cessou, mas seu desânimo sim.

u
Eu te agradeço, Salvador precioso, porque teu amor é inabalável.  

Eu te agradeço porque tuas misericórdias renovam-se a cada manhã.
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2 de janeiro
Um pouco por vez

Ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra; um pouco 
aqui, um pouco ali.

isaías 28.10

estude a Bíblia um pouco por vez. ao que parece, deus manda men-
sagens da mesma forma como mandava seu maná: uma porção diária 
por vez.

certa manhã, por exemplo, meu momento devocional particular 
se deu em mateus 18. depois de ler apenas três versículos, deparei-me 
com o quarto: “Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este 
é o maior no reino dos céus”. Não precisei ir adiante. copiei a oração 
no meu diário e ponderei sobre ela o dia inteiro. em vários momentos, 
perguntei a deus: “como posso ser mais semelhante a uma criança?”. 
ao final do dia, fui lembrado da tendência que tenho à pressa e da 
propensão a me preocupar.

Vou aprender o que deus deseja? se ouvir, aprenderei.
Não se desanime caso sua leitura produza uma colheita pequena. uma 

menina voltava de seu primeiro dia na escola. sua mãe lhe perguntou:
— Você aprendeu alguma coisa?
— acho que não — respondeu a menina. — tenho de voltar amanhã, 

e no dia seguinte, e no outro...
assim são as coisas com o estudo bíblico. o entendimento vem aos 

poucos, um de cada vez, durante a vida inteira.

u
Senhor, a tua santa Palavra é poderosa e tão verdadeira hoje quanto era  

no momento em que foi escrita. Obrigado por esse presente verdadeiramente 
maravilhoso. Que eu jamais deixe passar um dia sem ler a Bíblia.
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3 de janeiro
Enfrente o futuro com Deus 

Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito 
debaixo do céu.

eclesiastes 3.1

Que pessoa passa pela vida livre de surpresas? Lembra do resumo de 
salomão? “Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada 
propósito debaixo do céu” (ec 3.1).

deus concede vida da maneira como administra o cosmo: por meio 
de períodos. Quando pensamos no planeta terra, entendemos a estra-
tégia de gerenciamento de deus. a natureza precisa do inverno para 
descansar e da primavera para despertar. Não entramos apressadamente 
em abrigos subterrâneos ao ver os brotos das árvores na primavera. as 
cores do outono não disparam sirenes de alarme. as estações terrestres 
não nos perturbam, mas as situações pessoais inesperadas sim...

Você está prestes a passar por uma mudança? Você se vê analisando 
um novo capítulo? a folhagem do seu mundo está mostrando sinais 
de nova estação? a mensagem do céu para você é clara: quando tudo o 
mais mudar, a presença de deus não mudará. Viajamos na companhia 
do espírito santo, que “lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar 
tudo o que eu lhes disse” (Jo 14.26).

u
Deus Pai, o próximo minuto ou a próxima hora podem trazer um capítulo 
totalmente novo para minha vida. Pode não ser aquele que eu escolheria, 

mas será um que escolheste para mim por amor.
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4 de janeiro
Jesus chora conosco

O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem 
fica exausto; sua sabedoria é insondável. 

isaías 40.28

marta está num mundo desalentador, sombrio, triste. e Jesus está ao lado 
dela. “eu sou a ressurreição e a vida. aquele que crê em mim, ainda que 
morra, viverá” (Jo 11.25). ouça essas palavras como se quem estivesse 
falando fosse o super-Homem, se você preferir. clark Kent desce não se 
sabe de onde, rasga a camisa e estoura os botões para revelar o grande s 
por baixo. “eu sou a ressurreição e a vida!” Você consegue visualizar 
um salvador com a ternura do exterminador passando por cima das 
lágrimas de marta e de maria, ao mesmo tempo que diz a elas e a todos 
os que choram que devem se animar e confiar?

eu não consigo, e não consigo por uma razão: por conta do que 
Jesus faz em seguida. ele chora. ele se senta no banco entre maria e 
marta, coloca um braço em torno de cada uma e soluça. entre os três, 
um tsunami de tristeza se agita; uma monção de lágrimas é liberada. 
Lágrimas que reduzem a vestígios as concepções artísticas de um cristo 
paladino. Jesus chora.

ele chora com elas.
ele chora por elas.
ele chora com você.
ele chora por você.

u
Senhor Jesus, assim como choraste com os feridos aqui na terra,  

tu choras conosco. Nossas lágrimas tocam o teu coração. Que possamos 
descansar no teu amor e ajudar outros que estejam feridos e chorando.
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5 de janeiro
Os problemas têm um propósito

Clame a mim no dia da angústia; eu o livrarei, e você me honrará.
salmos 50.15

deus usará o que quiser para mostrar sua glória. céus e estrelas. His-
tória e nações. Pessoas e problemas. meu pai à beira da morte no oeste 
do texas.

os últimos três anos da vida dele foram marcados pela esclerose lateral 
amiotrófica. a doença o transformou de um mecânico saudável em um 
paralítico preso a uma cama. Perdeu a voz e os músculos, mas nunca 
perdeu a fé. as visitas notavam, e não era tanto pelo que dizia, mas pelo 
que não dizia — sem jamais ficar visivelmente irritado ou amargurado. 
Jack Lucado sofreu de modo majestoso.

sua fé levou um homem a procurar uma fé semelhante. depois do fu-
ne ral, esse homem me procurou e disse que, por causa do exemplo do meu  
pai, ele havia se tornado seguidor de Jesus.

deus orquestrou a doença do meu pai por essa razão? ciente do 
valor que ele dá a uma alma, eu não me surpreenderia. e, imaginando 
o esplendor do céu, sei que meu pai não está reclamando.

em vez de lamentar seu problema, explore-o. Pondere sobre ele. e, 
acima de tudo, use-o. use-o para a glória de deus.

u
Pai celestial, dá-me a força e a paciência para carregar meus fardos  

de uma maneira que traga honra a ti. Erguerei meus olhos para além das 
provações e os manterei fixos firmemente em ti.
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6 de janeiro
A sociedade da segunda milha

Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê 
a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo 
emprestado.

mateus 5.41-42

Jesus criou aquilo que poderíamos considerar como a sociedade da 
segunda milha. ele ofereceu uma nova opção. sirva àqueles que odeiam 
você; perdoe aqueles que feriram você. assuma a posição mais humilde, 
não a mais elevada; procure servir, não ser servido. retribua não com a 
mesma moeda, mas com bondade.

os soldados romanos podiam coagir legalmente os cidadãos judeus 
a levar sua carga por uma milha.1 sem usar nada além de uma ordem, 
eles podiam requisitar que um agricultor deixasse seu campo ou que um 
mercador saísse de sua loja.

diante de uma situação como essa, Jesus disse: “dê mais do que lhe 
foi pedido”. ande a milha. e, no final, continue andando. surpreenda 
o soldado ao dizer “não fiz o suficiente por você. Vou andar a segunda 
milha”. Faça mais do que o exigido. e faça isso com alegria e graça!

u
Senhor Jesus, sei que me chamas a ter uma atitude de servo: assumir  

o lugar mais humilde e procurar servir. Que eu possa fazer isso com alegria  
e graça, com o coração feliz.
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7 de janeiro
Não fuja da raia

Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de 
Deus em Cristo Jesus.

Filipenses 3.14

em 1952, Florence chadwick tentou nadar nas frias águas do oceano 
entre a ilha catalina e a costa da califórnia. ela nadou em meio a um 
nevoeiro e mar revolto por quinze horas. seus músculos começaram a fa-
lhar devido a câimbras e sua determinação se enfraqueceu. ela implorou 
para ser tirada da água, mas sua mãe, que estava num bote ao lado dela, 
insistia para que ela não desistisse. ela continuou tentando, mas ficou 
exausta e parou de nadar. ajudantes a tiraram da água e a colocaram no 
bote. remaram por poucos minutos, o nevoeiro se dissipou e ela desco-
briu que a costa estava a pouco mais de oitocentos metros de distância. 
“tudo o que eu podia ver era o nevoeiro”, explicou ela na coletiva de 
imprensa. “creio que se tivesse visto a costa, poderia ter conseguido”.2

dê uma boa olhada na costa que espera por você. Não seja engana-
do pelo nevoeiro do fracasso. a linha de chegada pode estar a apenas 
algumas braçadas de distância. Fique firme! 

conceda graça, uma vez mais. seja generoso, mais uma vez. incentive 
outra alma.

u
Pai, às vezes a vida joga mais coisas sobre nós do que temos força  

para suportar. Quando formos tentados a desistir, Senhor, relembra-nos  
de que devemos amar por mais um dia, ser pacientes uma vez mais,  

servir sem recompensa por mais um período.
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8 de janeiro
A grande família de Deus 

Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja.
colossenses 1.18

deus está construindo uma família. uma família permanente. as famílias 
da terra têm prazo de validade curto. mesmo aqueles que evitaram o 
divórcio terminarão separados pela morte. a família de deus, porém, 
viverá além do universo. “Quando penso na sabedoria e na extensão do 
seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de 
deus — alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra” 
(ef 3.14-15, NBV). 

a crença comum identifica os membros da família de deus. e a 
afeição comum os une. Paulo apresenta à igreja esta regra de relaciona-
mento: “dediquem-se uns aos outros com amor fraternal” (rm 12.10). 
o apóstolo age aqui como escritor, finalizando o versículo com termos 
que são gêmeos fraternos. ele começa com philostorgos (philos significa 
“amigável”; storgos significa “amor familiar”) e conclui com philadelphia 
(phileo significa “afeição terna”; adelphia significa “irmãos”). uma tra-
dução estranha, ainda que precisa, deste versículo poderia ser “tenham 
uma devoção de amigo/família uns para com os outros, de um tipo 
amigo/irmão”. se Paulo não nos prende a atenção com a primeira locução 
adjetiva, certamente o faz com a segunda. em ambas ele nos lembra: a 
igreja é a família de deus.

Você não me escolheu; eu não escolhi você. Você pode não gostar 
de mim; eu posso não gostar de você, mas uma vez que deus escolheu 
a ambos e gosta dos dois, somos família.

u
Pai celestial, na condição de teus filhos, ajuda-nos a cultivar um amor 

sacrificial uns pelos outros. Que possamos amar uns aos outros com 
diligência e consideração. Ensina-nos a ser graciosos e bondosos uns para 

com os outros, deixando de lado todo interesse egoísta para o bem recíproco.
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9 de janeiro
Um Deus imutável 

Mas os planos do Senhor permanecem para sempre.
salmos 33.11

deus será sempre o mesmo.
Ninguém mais será. os amantes atraem você hoje e desdenham 

amanhã. as empresas dão aumentos seguidos de demissões. os amigos 
aplaudem quando você dirige um clássico e o desprezam quando você 
dirige um carro velho. deus não. deus “permanece o mesmo” (sl 102.27). 
ele “não muda como sombras inconstantes” (tg 1.17).

a força, verdade, caminhos e amor de deus nunca mudam. ele é 
“o mesmo, ontem, hoje e para sempre” (Hb 13.8). e, por isso, o senhor 
“será o firme fundamento nos tempos a que você pertence” (is 33.6).

os planos de deus nunca mudarão porque ele faz seus planos com 
base em conhecimento pleno. esqueça previsões auspiciosas. “desde o 
início [ele faz] conhecido o fim” (is 46.10). Nada o pega de surpresa. “os 
planos do senhor permanecem para sempre” (sl 33.11).

a cruz não perderá seu poder. o sangue de cristo não perderá sua 
força. “esse é o propósito do senhor dos exércitos; quem pode impedi-
-lo? sua mão está estendida; quem pode fazê-la recuar?” (is 14.27). deus 
nunca muda.

u
Deus Pai, é tão confortante saber que tu nunca mudas. Tu és o mesmo para 

sempre. Posso contar com tua misericórdia infalível. Louvo o teu nome.
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