
SAIBA O QUE DEUS DIZ POR 
INTERMÉDIO DE  A MENSAGEM.

Estresse. Dinheiro. Trabalho. Autoimagem. Relacionamentos.

L idamos com esses assuntos todos os dias e somos 
bombardeados com mensagens sobre como agir segundo 

cada uma  dessas questões. Mas o que Deus tem a dizer sobre 
como deveríamos encarar os desafi os da vida? O Livro da 
Promessa apresenta os versículos da Bíblia divididos por tópicos, 
torna-se assim mais fácil descobrir a sabedoria bíblica para 
os mais variados assuntos. Este livro nos ajudará a enxergar 
a nossa situação a partir da perspectiva de Deus, expressa 
numa linguagem contemporânea que pode ser facilmente 
compreendida e aplicada à nossa vida.
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Eugene H. Peterson  é pastor, acadêmico, escritor e 
poeta. Após ensinar em seminários e ter dedicado 
cerca de trinta anos ao ministério da igreja em 
Baltimore, ele criou A Mensagem – uma tradução 
bíblica vibrante que se conecta aos leitores atuais 
como nenhuma outra. Isso custou a Peterson dez 
anos inteiros para completá-la. Ele trabalhou com os 

textos originais gregos e hebraicos para garantir a autenticidade, 
direcionando, ao mesmo tempo, seus ouvidos à cadência e vivacidade 
da língua contemporânea. Eugene e sua esposa, Jan, agora vivem em 
Montana, o lugar onde eles nasceram. São pais de três fi lhos e avós de 
seis netos. 

Eugene H. Peterson
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Existem momentos em nossas vidas em que deseja-
mos saber qual é a mensagem de Deus para nós. A 
Bíblia nos concede a perspectiva de Deus. O Livro 
da Promessa contém passagens da Bíblia a respeito 
de 80 tópicos diferentes, cobrindo um amplo alcance 
das áreas nas quais todos nós lutamos para saber o 
que pensar a respeito. Retiradas da Bíblia A Men-
sagem, estas passagens foram escritas no estilo de 
língua contemporânea que utilizamos a cada dia.
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Amizade

Ambição

Portanto, olhem por onde andam. Usem a cabeça. Apro-
veitem ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos 
difíceis! — Efésios 5:15-16

Não joguem sujo; não bajulem ninguém só para conse-
guir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e 
ajudem os outros em sua jornada. —  Filipenses 2:3

Fiquem tranquilos. Cuidem dos assuntos de vocês, das 
questões que são de seu interesse. — 1 Tessalonicenses 4:11

Ambição de espírito não é sabedoria. Sair dizendo que é 
sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio 
não é sabedoria. — Tiago 3:14

E, agora, tenho uma palavra para os que têm a audácia de 
dizer: “Hoje ou amanhã, iremos para tal cidade e lá fica-
remos um ano. Vamos abrir um negócio e ganhar muito 
dinheiro”. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz! 
Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina, 
que se vai logo que o Sol começa a brilhar. Em vez disso, 
caiam na realidade e aprendam a dizer: “Se Deus quiser, 
estaremos vivos e faremos isto ou aquilo”. Vocês estão 
cheios de vocês mesmos. — Tiago 4:13-16

AmizAde

A amizade de Deus é para seus adoradores; são esses em 
quem o Senhor confia. — Salmos 25:14

Quem evita os amigos na hora em que eles têm dificul-
dade não será recebido quando eles comemorarem com 
alegria. — Provérbios 14:10
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Amizade

Cuide bem dos amigos que devem durar para sempre; 
nunca destrua a amizade que deve ser permanente.  
— Provérbios 18:19

Amigos vêm e vão, mas o verdadeiro amigo é mais próxi-
mo que um irmão. — Provérbios 18:24

A riqueza atrai amigos como o mel atrai moscas, mas os 
pobres são evitados como uma doença que pega. 
— Provérbios 19:4

E, quando for encontrar um amigo, não prolongue demais 
a conversa; apareça sempre, e ele logo ficará irritado.  
— Provérbios 25:17

Assim como os cremes e os perfumes geram prazer para os 
sentidos, a doce amizade refresca a alma.  
— Provérbios 27:9

Não abandone seus amigos, muito menos seus pais, e 
corra para sua família quando a coisa apertar; melhor é o 
amigo próximo que uma família distante. 
— Provérbios 27:10

Como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro.  
— Provérbios 27:17

“Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, 
converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele 
ouvir, você fez um amigo”. — Mateus 18:15

Riam quando seus amigos estiverem alegres; chorem com 
eles quando estiverem tristes. Ajudem-se uns aos outros. 
Não sejam arrogantes. Façam amigos entre as pessoas mais 
simples; não se julguem importantes. — Romanos 12:15-16
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Amor

Tornem-se amigos de Deus; ele já é amigo de vocês.  
— 2 Coríntios 5:20

Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam 
amigos de verdade. — Filipenses 2:2

Amor

Posso sempre contar contigo! Deus, meu amor infalível.  
— Salmos 59:17

É melhor comer pão amanhecido num ambiente de amor 
que uma picanha de primeira onde só há ódio.  
— Provérbios 15:17

Muitos se dizem amigos leais e confiáveis, mas onde, na 
terra, você pode encontrar gente assim? — Provérbios 20:6

“Vocês conhecem a antiga lei: ‘Amem seus amigos’, e seu 
complemento não escrito: ‘Odeiem seus inimigos’. Quero 
redefinir isso. Digo que vocês devem amar os inimigos. 
Deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se al-
guém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, pois 
assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser, do ser que 
Deus criou”. — Mateus 5:43-45

“ ‘Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé e 
toda a inteligência’. Esse é o mais importante, o primeiro 
de qualquer lista. Mas há um segundo, ligado a esse: ‘Ame 
o próximo como a você mesmo’. Esses dois mandamentos 
são como elos de uma corrente: tudo que está na Lei de 
Deus e nos Profetas deriva deles.” — Mateus 22:37-40

Do mesmo modo, qualquer um que se apega à própria 
vida apenas como ela é a está destruindo. Mas, se você 
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Amor

perde sua vida, sem criar obstáculos ao amor, você a terá 
para sempre, pois é a vida real e eterna. — João 12:25

Se vocês vivessem de acordo com a mentalidade do  
mundo, ele os amaria como se vocês fossem dele. Mas 
como escolhi vocês para viverem em sintonia com os  
termos de Deus, não mais nos termos do mundo,  
o mundo vai odiá-los. — João 15:19

Mas Deus demonstrou quanto nos ama ao oferecer seu 
Filho em sacrifício por nós quando ainda éramos tão 
ingratos e maus para com ele. — Romanos 5:8

Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira 
entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como! Nem 
problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, 
nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punha-
ladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados 
nas Escrituras... Nada disso nos intimida, porque Jesus 
nos ama. Estou convencido de que nada — vivo ou morto, 
angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, 
pensável ou impensável —, absolutamente nada pode se 
intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o 
modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu.  
— Romanos 8:35-36, 38-39

Amem de verdade, não de maneira fingida. Evitem o mal 
ao máximo; apeguem-se ao bem como puderem. Sejam 
bons amigos, que amam profundamente; não procurem 
estar em evidência. — Romanos 12:9-10

Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a 
fogueira como mártir mas não tiver amor, não cheguei a 
lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que 
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eu creia ou o que eu faça: sem amor, estou falido. O amor 
nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros 
que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. 
O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se 
impõe sobre os outros, não age na base do “eu primeiro”, 
não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos 
outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer 
no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia 
sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha 
para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. 
— 1 Coríntios 13:3-8

Peço a ele que, cheios do amor, vocês sejam capazes de 
participar, com os demais seguidores de Jesus, da dimen-
são insondável do amor de Cristo. Experimentem a lar-
gura! Testem seu comprimento! Subam às alturas! Vivam 
uma vida cheia da plenitude de Deus! — Efésios 3:17-19

Observem bem o que Deus faz, e façam o mesmo! Ajam 
como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz 
é principalmente amar vocês. Aprendam com ele a vida de 
amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi 
contido. Foi extravagante! Ele não amou para receber algo 
em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, 
amem da mesma maneira. — Efésios 5:1-2

Assim, esta é minha oração: que o amor de vocês floresça  
e que transborde; que aprendam a amar como se deve.  
Vocês precisam usar a cabeça e testar seus sentimentos, 
para que haja amor sincero e consciente, não senti-
mentalismo barato. Vivam como alguém que ama, uma 
existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se 
orgulharia. — Filipenses 1:9-10
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A essência de tudo que enfatizamos é simplesmente o 
amor — amor não contaminado por interesse próprio e fé 
corrompida, ou seja, uma vida aberta para Deus.  
— 1 Timóteo 1:5

Acima de tudo, amem uns aos outros como se a vida de 
vocês dependesse disso. O amor resolve praticamente 
qualquer situação. — 1 Pedro 4:8

Não amem os costumes do mundo. Não amem os valores 
do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai.  
— 1 João 2:15

Quem não ama já está morto... É assim que entendemos 
e experimentamos o amor: Cristo sacrificou sua vida por 
nós. Portanto, devemos nos sacrificar por nossos irmãos, 
não apenas por nós mesmos. Se você vê um irmão em 
necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as cos-
tas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? 
Desaparece. E é você que faz esse amor desaparecer. Meus 
filhos queridos, não vamos apenas falar de amor; vamos 
praticar o amor verdadeiro. — 1 João 3:14-18

Meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros, 
pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido 
de Deus e tem um relacionamento real com ele. Quem se 
recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, 
pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não 
amam. Foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós: 
Deus enviou seu único Filho ao mundo para que pudésse-
mos viver por meio dele. Meus amigos queridos, se Deus 
nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. 
Ninguém viu Deus, nunca. Mas, se amarmos uns aos ou-
tros, Deus habitará no íntimo do nosso ser e seu amor será 
completo em nós — amor perfeito! — 1 João 4:7-9,11-12
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Autoimagem

Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês 
precisam amar os dois. — 1 João 4:21

AutoimAgem

Quando contemplo os teus céus, escuros e imensos, tua 
joia celeste feita à mão. Lua e estrelas incrustadas no 
devido lugar, olho para mim e me pergunto: “Por que te 
importas conosco? Por que olhas uma segunda vez para 
nós?” — Salmos 8:3-4

“Assumam sua identidade, criada por Deus. Sejam gene-
rosos uns para com os outros, pois Deus age assim com 
vocês”. — Mateus 5:48

Jesus disse: “Autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O 
autossacrifício é o caminho — o meu caminho — para 
que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a 
vantagem de conquistar tudo que se deseja, mas perder a 
si mesmo?” — Lucas 9:24-25

“Se você andar por aí com o nariz empinado, vai acabar 
com a cara no chão. Mas, se souber ficar no seu lugar, será 
recompensado”. — Lucas 14:11

Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar 
num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para 
um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Direcionar o 
foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. 
Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar 
Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora 
quem Deus é e o que ele está fazendo. E Deus não gosta de 
ser ignorado. — Romanos 8:6-8
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Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não 
poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção 
em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Des-
cubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Di-
ferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta 
para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor 
de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturi-
dade. Ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por 
tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabili-
dade que tenho por vocês. Vivendo assim como cada um 
de vocês, em pura graça, é importante que não tenham um 
conceito errado de vocês mesmos, achando que têm algu-
ma bondade para apresentar a Deus. Não, é Deus quem 
concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos 
é pelo que Deus é e pelo que ele faz por nós, não pelo que 
somos e fazemos por ele. — Romanos 12:2-3

Sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sen-
timento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser 
algo que não somos. — Romanos 12:6

Vocês percebem que não podem viver de qualquer manei-
ra, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão 
alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritu-
al. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixem que as pessoas 
vejam Deus no corpo de vocês e através dele.  
— 1 Coríntios 6:19-20

Agora olhamos para dentro, e o que vemos é que qualquer 
um, unido ao Messias, tem a chance de um novo começo 
e é criado de novo. A velha vida se foi. Uma nova vida 
floresce! É demais! — 2 Coríntios 5:17



16

Autoimagem

O que vocês dizem a respeito de vocês mesmos não signi-
fica nada na obra de Deus. É o que Deus diz a respeito de 
vocês que faz diferença. — 2 Coríntios 10:18

De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa 
mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou 
ter um bom conceito entre vocês: não estou mais tentando 
impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que 
vivo não é “minha”, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, 
que me amou e se entregou por mim. — Gálatas 2:20

Cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira 
segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu e 
dedique atenção total a ela. Não fiquem admirando vocês 
mesmos nem se comparando com os outros. Cada um pre-
cisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder 
com sua vida. — Gálatas 6:4-5

Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que 
vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de 
depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e 
tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte 
do propósito geral que ele está executando em tudo e em 
todos. — Efésios 1:11-12

Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer 
coisa por meio daquele que faz de mim o que sou.  
— Filipenses 4:13

Não se enganem, fingindo-se de ouvintes, quando, na ver-
dade, deixam a Palavra entrar por um ouvido e sair pelo 
outro. Coerência é tudo! Quem apenas ouve e nada faz é 
como quem se olha no espelho, e, no minuto seguinte, já 
nem se lembra da própria aparência. — Tiago 1:22-24
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O que importa não é a aparência exterior — o estilo do 
cabelo, as joias, o corte da roupa —, mas sim sua atitude 
interior. Cultivem a beleza interior, do tipo gracioso e 
gentil que agrada a Deus. — 1 Pedro 3:3-4

Portanto, contentem-se com o que são e não empinem 
o nariz. A mão de Deus é forte e está sobre vocês. Ele os 
exaltará no tempo certo. Vivam livres de preocupação na 
presença de Deus: ele toma conta de vocês.  
— 1 Pedro 5:6-7

buscAndo A deus 
Quando meu coração sussurra: “Busque Deus”, todo o 
meu ser responde: “Agora mesmo”. — Salmos 27:8

Abra-se completamente diante do Eterno, não esconda 
nada dele, e ele fará o que for preciso. — Salmos 37:5

Confie no Eterno do fundo do seu coração; não tente 
resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo  
que fizer, aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. 
Não pense que você sabe tudo. Corra para o Eterno!  
Fuja do mal! — Provérbios 3:5-7

O cético afirma: “Não há Deus! Não há Deus! Posso fazer o 
que quiser! — Provérbios 30:1

Não barganhem com Deus. Sejam objetivos. Peçam aquilo 
de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e 
rato, nem de esconde-esconde. — Mateus 7:7

“Não procurem atalhos para Deus. O mercado está trans-
bordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida 
bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo 
livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o reco-
mendem.” — Mateus 7:13
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A MENSAGEM: SOLO - NOVO TESTAMENTO

Um Devocional que foi projetado para ensiná-lo a estudar a 
Bíblia e a desenvolver uma conversa íntima com Deus.

Este livro apresenta devocionais baseados no clássico método 
lectio divina: ler, pensar, orar e viver as Escrituras para convidar 
o Deus infi nito e onisciente a fazer morada em sua vida. 
A Mensagem: Solo - Novo Testamento nos ensina a viver a 
Bíblia, não somente estudá-la, nos instrui a meditar na Escritura 
e absorvê-la, a conversar com Deus abertamente e a viver o 
que já se tornou parte de nós - Sua Palavra.

Você aprenderá a silenciar sua voz e as vozes da 
responsabilidade, do ego, da família e até mesmo da religião 
para ouvir o que Deus tem a dizer. 

Disponível em 5 cores diferentes, escolha já o seu e vivencie 
uma relação de intimidade com o pai. 
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APRENDENDO A PLANAR

Nosso mundo cansado necessita deste livro agora mesmo! 
Avery e Matt Willis nos lembram que mesmo nos tempos de 
angústia, Deus está no controle e tem um plano para cada um 
de nós. Aprendendo a Planar o desafi ará a sair do caminho 
em que está e deixar que Deus o direcione. Depois disso, tudo 
será possível!

Avery Willis e seu neto Matt Willis escrevem em Aprendendo a 
Planar como Deus usa as difi culdades da vida para alinhá-las 
ao Seu propósito, e o resultado nos fará “planar”. Assim como 
a mãe águia desperta seu ninho para incentivar seus fi lhotes a 
voarem, Deus “desperta o nosso ninho”. Com prólogo escrito 
por Rick Warren e prefácio de Henry Blackaby, essa experiên-
cia nos fará crescer e desenvolver uma maturidade espiritual. 
Descubra as bênçãos incríveis em meio às circunstâncias de-
sagradáveis.
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SÉRIE A MENSAGEM

Excelentes livros de bolso baseados nos textos da Bíblia A Men-
sagem. Com uma linguagem clara e fi el à Bíblia, estes livros trarão 
a você uma ampla e diferente visão dos ensinamentos de Deus. 

No livro O Evangelho de João, você poderá ler o que João tes-
temunhou enquanto caminhava ao lado de Jesus, o homem 
que teve o maior impacto de todos os tempos sobre o mun-
do. Em A Mensagem de Esperança, você verá como a vida, 
morte e ressurreição de Jesus demonstram que Deus ver-
dadeiramente anseia por nossa salvação e em O Livro de 
Provérbios, temos o grande manual de Deus para a nossa vida. 
Já O Livro da Promessa apresenta uma ampla compreensão das 
diversas áreas de nossa Vida. Mas não para por aí, a série tam-
bém conta com O Livro de Salmos, com passagens escritas em 
linguagem contemporânea e em forma de louvor ao nosso Criador.

Para todas as horas e em todos os lugares, os livros de bolso da 
Série A Mensagem são uma excelente opção para uma leitura fácil 
e objetiva da Palavra de Deus.
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MINHA PRIMEIRA MENSAGEM

Como pais, queremos que nossos fi lhos descubram o valor da 
Palavra de Deus, não é mesmo? Contudo, a leitura bíblica pode 
ser desafi adora, repleta de conceitos e linguagens difíceis que 
soam de maneira confusa aos ouvidos dos nossos pequeninos. 
Determinada a proporcionar um material de qualidade especí-
fi co para este público, a BV Books traz Minha Primeira Mensa-
gem, uma Bíblia única que transforma os devocionais da família 
em uma experiência interativa e divertida. 

Eugene H. Peterson (Bíblia The Message) nos proporcionou 
esta preciosa versão bíblica, com uma tradução de fácil en-
tendimento que narra cinquenta das histórias mais queridas da 
Bíblia. Minha Primeira Mensagem contém ilustrações vibrantes 
que trazem vida a estas lições eternas. Afi nal, como a própria 
Escritura Sagrada diz: 

“Mostre a direção da vida para seus fi lhos 
e, mesmo quando forem velhos, eles 

não se perderão.” Provérbios 22.6



SAIBA O QUE DEUS DIZ POR 
INTERMÉDIO DE  A MENSAGEM.

Estresse. Dinheiro. Trabalho. Autoimagem. Relacionamentos.

L idamos com esses assuntos todos os dias e somos 
bombardeados com mensagens sobre como agir segundo 

cada uma  dessas questões. Mas o que Deus tem a dizer sobre 
como deveríamos encarar os desafi os da vida? O Livro da 
Promessa apresenta os versículos da Bíblia divididos por tópicos, 
torna-se assim mais fácil descobrir a sabedoria bíblica para 
os mais variados assuntos. Este livro nos ajudará a enxergar 
a nossa situação a partir da perspectiva de Deus, expressa 
numa linguagem contemporânea que pode ser facilmente 
compreendida e aplicada à nossa vida.
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Eugene H. Peterson  é pastor, acadêmico, escritor e 
poeta. Após ensinar em seminários e ter dedicado 
cerca de trinta anos ao ministério da igreja em 
Baltimore, ele criou A Mensagem – uma tradução 
bíblica vibrante que se conecta aos leitores atuais 
como nenhuma outra. Isso custou a Peterson dez 
anos inteiros para completá-la. Ele trabalhou com os 

textos originais gregos e hebraicos para garantir a autenticidade, 
direcionando, ao mesmo tempo, seus ouvidos à cadência e vivacidade 
da língua contemporânea. Eugene e sua esposa, Jan, agora vivem em 
Montana, o lugar onde eles nasceram. São pais de três fi lhos e avós de 
seis netos. 

Eugene H. Peterson


