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Prefácio
Este livro tem por objetivo alcançar cristãos que desejam
um relacionamento mais profundo com Deus, visando encorajar,
desafiar e motivar através dos devocionais a viver o evangelho,
vencer barreiras, alçar novas alturas na presença de Deus e ter
uma vida vitoriosa por meio de Cristo.
Ao ler este livro, gostaria que você assumisse um compromisso, pode ser? Satanás não deseja que os cristãos tenham uma
vida vitoriosa e por isso irá lutar com todas as suas forças para
desanimá-lo e desencorajá-lo. Por isso você não poderá deixar de
ler por nenhum dia, pelo menos um devocional, e orar.
Além disso, te desafio a mais duas coisas:
1- Leia a Bíblia antes de cada devocional, de preferência de joelhos, e ore. Não leia o devocional de forma corriqueira, ou
apenas como mais um texto. Mas peça a Deus para que não
só fale contigo, mas também te ajude a viver durante o seu
dia aquilo que você ler.
2 - Compartilhe esses devocionais com seus amigos. Faça grupos
de devocional no seu trabalho, na sua escola, faculdade ou
mesmo na sua casa. Deseje que seus amigos e familiares também tenham uma vida vitoriosa em Cristo. Não deixe de levar o evangelho até eles, e você pode usar este livro para isto.
Que Deus te abençoe nesta jornada!
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Introdução
Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou:
"Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna?"
Respondeu-lhe Jesus: "Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você
quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos".
"Quais?", perguntou ele. Jesus respondeu: “‘Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso
testemunho, honra teu pai e tua mãe’ e ‘amarás o teu
próximo como a ti mesmo’".
Disse-lhe o jovem: "A tudo isso tenho obedecido. O
que me falta ainda?”
Jesus respondeu: "Se você quer ser perfeito, vá, venda
os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um
tesouro no céu. Depois, venha e siga-me".
Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha
muitas riquezas.
M a t e u s 19 :16 -2 2

A pergunta que este homem fez não é a mesma que praticamente todo mundo faz? O que devemos fazer para ter a vida
eterna?
Jesus tem a oportunidade exata para falar exatamente sobre
a graça de Deus, sobre a justificação pela fé, sobre como podemos ser salvos sem nenhum merecimento, porém, não foi isto
que ele fez. A resposta foi rápida: Obedeça os mandamentos!
Porém, existiam na Torá (ou no Pentateuco) ao todo 613
mandamentos a serem cumpridos (chamado mitzvot). O pior de
15
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tudo é que existiam leis que eram difíceis de ser interpretadas,
pois como deixar de ajudar um animal que caiu em um buraco
no sábado? Como cumprir uma lei descumprindo outra?
A pergunta do homem não era displicente e nem tentando
fugir do foco. Ele realmente queria saber como ter a vida eterna.
E então pede uma maior clareza da parte de Jesus. Quais mandamentos devemos obedecer?
Confesso que muitas vezes esse texto me incomodou. Por
que na primeira resposta de Jesus havia apenas cinco dos dez
mandamentos? O que Ele queria dizer com isto? Por que falou
de toda a segunda parte dos dez mandamentos, mas não falou
sobre a cobiça?
Gosto de ver os encontros que algumas pessoas tem com Jesus pois Jesus não tinha uma fórmula pronta de evangelismo.
Quatro leis espirituais para que qualquer homem seja salvo. Cinco passos para ir para o céu. Por que será que Ele não disse: É
simples, vai te custar apenas cinco minutinhos, repita comigo
esta oração.
Jesus enxergava a necessidade espiritual de cada um. Ele conhecia o coração daquele jovem e exatamente do que ele necessitava.
O problema de alguns cristãos hoje é entrar na onda da comida pronta e rápida. Poucos estão dispostos a entender, compreender, aprofundar, caminhar junto e então perceber a necessidade do próximo. Querem logo dar um analgésico em vez de ir
direto ao ponto da dor e tratá-la de forma a trazer cura.
Jesus não. Ele vai em cheio ao coração daqueles que vão ao
seu encontro. Ele enxergou o vazio existencial da mulher samaritana. Ele viu tanto a necessidade física quanto espiritual do
paralítico de Cafarnaum. Ele enxergou a dor da viúva de Naim.
E Ele viu o coração daquele jovem rico. Tão cheio de cobiça.
Suas riquezas o dominavam e isso o impedia de ter de fato um
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encontro com o Deus que liberta, cura, salva.
Suas riquezas aqui o impediam de adquirir um tesouro em
Deus. Aquele jovem até este momento não compreendia as respostas de Jesus. Até aqui ele queria mais. Obedeça aos mandamentos. Quais? Esses cinco. Mas tenho feito tudo isso e ainda
sinto um vazio. Por quê? Então entregue seu coração completamente a Deus, passe a viver de acordo com aquilo que você diz
acreditar, ame realmente seu próximo, preocupe-se com aqueles
que o rodeiam, envolva-se na sociedade em que você está de maneira a transformá-la, não se preocupe apenas com você mesmo,
não tenha nenhum ídolo em sua vida (dinheiro, neste caso), e
então, você será meu seguidor!
A salvação implica viver hoje. Abdicar hoje. Entregar tudo
hoje. Não se trata apenas de ser salvo no futuro. Se trata de ser
salvo e continuar sendo salvo, até então ser totalmente salvo.
Jesus queria que aquele jovem rico vivesse riquezas em Deus
naquele momento. As riquezas terrenas o estavam impedindo de
viver o evangelho.
Hoje tem sido pregado um evangelho totalmente diferente
deste que Jesus pregava. Ele dizia: Cumpra os mandamentos!
Hoje dizem: Basta apenas repetir uma oração. Ele dizia: Se aprofunde em obedecer! Hoje dizem: Você é salvo e não precisa fazer
nada. Jesus já fez tudo que precisava ser feito.
Jesus dizia: Entregue teu coração completamente a mim.
Quero exatamente TUDO. Ou sou tudo para você ou não sou
nada. Hoje dizem: Aceite a Jesus e Ele te dará tudo o que você
quiser.
Jesus requer tudo de nós.
"Por que vocês me chamam ‘Senhor, Senhor’ e não fazem o
que eu digo?" Lucas 6:46
Não adianta chamar Jesus de Senhor, se seu coração não for
completamente dEle. Isto é o evangelho!
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capítulo i

Vivendo o
Evangelho
“Estaríamos sem dúvida dispostos a morrer por Jesus,
se estivéssemos de fato dispostos a viver para Ele.”
– John M ac A rthur

“Religião é o homem em busca de Deus; o cristianismo é Deus buscando o homem, manifestando-se a ele,
puxando o homem para Si.”
– Dr . M a rtin Lloy d -Jones

“Deixe que seu cristianismo seja menos uma teoria e
mais um caso de amor.”
– Chesterton

“A Bíblia não é um livro-texto a ser debatido. É uma
fonte que satisfaz a sede espiritual e a fome da alma.”
– John Piper

“Somente o evangelho pode fazer duas coisas aparentemente contraditórias: destruir o orgulho e aumentar
a coragem.”

– John Piper

O que é o
Evangelho?
Vejo que algumas igrejas dizem pregar o evangelho. Outros querem pregar o evangelho, inclusive em outros países. Porém, o que é o evangelho? De nada adianta querer ir para outro
país, outra nação, para levar o evangelho, se não o conhecemos
profundamente para apresentá-lo.
O primeiro ponto de qualquer pregação Cristocêntrica é
mostrar que todos os homens são pecadores (Romanos 3:23) e
por causa disto merecem a condenação eterna por terem pecado
contra um Deus que é eterno. Não existe pregação do evangelho
com mensagens de autoajuda, não há possibilidade de arrependimento para aqueles que querem estar no centro com suas próprias escolhas e vontades.
Para se receber o evangelho, o primeiro passo é reconhecer
que está tudo errado. Que nós não somos nada, não temos nada
e não podemos nada. Que por causa do nosso pecado e por causa da Justiça de Deus a nossa condenação é justa. É isso que
merecemos. (Romanos 6:23)
Porém, eis a boa notícia (evangelho): Jesus Cristo satisfez a
justiça de Deus em nosso lugar. (O preço a ser pago pelos nossos
pecados seria a condenação eterna, caso precisássemos pagar).
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Porém, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, olha para
nós e nos ama sendo nós ainda pecadores e inimigos dEle. (Romanos 5:8)
Dessa maneira, Jesus vem ao mundo, assume a forma de
servo, porém sendo vero homem e vero Deus (100% homem e
100% Deus), Ele sofre a punição por nossos pecados naquela
cruz. Tinha a integridade de Deus, e ao mesmo tempo era um homem que poderia pagar pelos pecados da humanidade. Na cruz,
Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Por isso, diante de
Deus, mediante a fé, por causa dos méritos de Jesus, podemos ser
justificados (tornados justos), passando a merecer, por causa de
Jesus, a salvação.
Jesus morreu pela humanidade. Porém isso não é suficiente.
Há uma contrapartida de nossa parte, não estamos todos salvos,
já que Cristo morreu na cruz. A contrapartida é a fé em Cristo
Jesus. Essa fé não é apenas acreditar ou dizer que Ele é tudo. Mas
sim, confiar nos méritos de Jesus, se arrepender de todos os seus
pecados, abandoná-los e morrer com Jesus naquela cruz. Assim,
podemos também ressuscitar com Ele, nascendo de novo, tendo
uma nova vida, e assim, sendo capacitados a fazer boas obras.
As boas obras acompanham a salvação, porém não são a
causa da salvação e sim consequência. Não existe fé em Jesus
sem obras da fé. Ao mesmo tempo, as obras da lei não podem
nos salvar, somente o sacrifício de Jesus naquela cruz.
A partir daí, Deus nos capacita a perseverar, a fazer boas
obras, a caminhar pela fé, a obedecer às suas palavras. E podemos crescer em intimidade com Ele através da leitura da Bíblia,
oração em nome de Jesus e jejum (fome por Deus).
Este é o evangelho que deve ser anunciado por onde você for!
Pregue este evangelho e não do homem no centro.
Evangelho Mentiroso => Deus vai te dar a vitória / Sua vida
vai melhorar se entregar para Jesus / Venha para igreja que Jesus
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vai te fazer vencer / Você será um vencedor / Deus vai abençoar
todos os seus projetos etc.
Essas frases são típicas de um evangelho antropocêntrico, ou
seja, com o homem no centro. Deus tendo que abençoar seus
projetos, mesmo que Ele não os tenha começado. E isto não é
verdade. Pelo contrário, quando entregamos nossa vida a Jesus,
percebemos o quão distantes estávamos e o quanto precisamos
mudar tudo.
E o cristianismo implica morte e ressurreição (o poder da
ressurreição, mas também significa a participação em seus sofrimentos):
Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à
participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua
morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os
mortos. Filipenses 3:10-11.
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O Justo viverá
pela fé
O justo viverá pela fé!
Ó como essas palavras soam doces aos meus ouvidos. Saber
que não existem indulgências, não existe esforço humano, não
existe a construção de uma igreja imponente. Apenas pela fé!
A verdade liberta, e quando Lutero se deparou com esse versículo em Romanos 1:17 (veja também Habacuque 2:4, Gálatas
3:11 e Hebreus 10:38) ele foi liberto.
Lutero tinha uma profunda busca por Deus. Travava lutas
com o diabo e constantemente se via acusado por seus pecados.
Clamava para que o Senhor o livrasse, porém o jugo da igreja
o oprimia. Ele via as indulgências sendo cobradas, a fé sendo
vendida (como hoje também tem acontecido), porém, quando se
deparou com "O Justo viverá pela fé", nada mais parou esse homem. Ele foi liberto do jugo do pecado. Foi liberto das amarras
do diabo. Ali iniciou a Reforma.
Somente Cristo
Somente as Escrituras
Somente a Graça
Somente a Fé
Somente a Deus Glória
23
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Muitas pessoas me procuram querendo se encontrar. Querendo encontrar Deus. Querendo ter suas vidas transformadas.
Pessoas de igreja e de fora da igreja. Pessoas que estão há anos
dentro de uma denominação, porém que ainda não descobriram
que O Justo viverá pela fé.
Você ama a Deus profundamente?
A questão não é se você pecou hoje. A questão é: Deus foi
glorificado na sua vida hoje como deveria ser?
O justo viverá pela fé. Em Hebreus 11 lemos sobre homens
dos quais esse mundo não era digno, por quê? Porque eram homens que viviam pela fé.
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Conhecimento
Superficial
Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos!
"Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro?”
“Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? "
Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a
glória para sempre! Amém.
Romanos 11:33-36
Reflexão: Depois de Paulo traçar todo o "seu evangelho", de
explicar muito detalhadamente o plano da Redenção em Jesus
Cristo, da culpabilidade do homem, da justificação pela fé, da
execução da justiça de Deus na cruz do calvário em Jesus Cristo,
depois de expor tudo isto, Paulo termina a primeira parte de
Romanos e antes de ir para a parte prática, ele diz que tudo que
ele conhece e expõe não passa de superfície. Não dá para ir mais
além do que a superfície. Há certa incompreensibilidade de Deus
para nós. Não conseguimos compreender na totalidade, apenas
superficialmente.
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É profundo demais para ele. É insondável e inescrutável
para nós.
Quem conheceu a mente do Senhor? Deus nos deve alguma coisa? Podemos cobrar alguma coisa de Deus? Percebemos
a implicação de que nosso olhar deve percorrer uma via muito
mais ampla do que apenas conseguimos ver em nosso horizonte
limitado e tendencioso.
Pois Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
A centralidade de tudo está em Deus. Se as coisas são de
Deus, por Ele e para Ele, quando não se encontram devidamente
configuradas assim, não fazem sentido.
Que sua vida seja encontrada em Deus para então fazer sentido e ter um propósito.
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