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Apresentação
Amado leitor, todos os dias Deus nos concede a
oportunidade de conhecermos as verdades da Palavra dele, mas a escolha de conhecer ou não é nossa. Eu
quero encorajá-lo a conhecer um pouco mais do Senhor por meio da palavra que Ele nos deixou. A minha
oração é para que, ao final dessa leitura, você esteja
radiante de alegria, enriquecido com tudo aquilo que
somente o Espírito Santo pode ministrar à sua vida.
Mas para isso é preciso que você deseje ouvir a Deus e
se coloque inteiramente à disposição dele. Abra o coração e permita que o Senhor faça tudo aquilo que é
necessário para o seu crescimento espiritual.
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Hoje é o dia
do Senhor
para você
Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus
Cristo possa envolver completamente a sua vida.
Como profeta de Deus, quero plantar no seu coração, através dessa mensagem, a bendita Palavra do Senhor. É verdade que algumas pessoas
não sabem de todos os significados da palavra
‘profeta’, pensam que profeta é alguém que apenas antevê o futuro e diz aquilo que irá acontecer.
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Profeta também é alguém que fala no lugar de
outra pessoa.
Querido, nem sempre a segunda-feira é um dia
tranquilo. Temos tantas coisas para serem resolvidas,
mas por outro lado é tão bom saber que todos os dias
para Deus são hoje. Deus nos ensina a viver essa realidade; ainda que nosso tempo seja dividido em minutos, horas, dias, meses e anos; Deus é atemporal,
onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe tudo o
que você viveu, está vivendo e ainda viverá. Ele sabe
de todos os seus dramas, dilemas, problemas e pecados. Ninguém o conhece mais do que Ele. Ninguém
pode amar você como Ele o ama. Creia que o Senhor
tem um propósito maravilhoso para sua vida.
Em Lucas 4.18-21, a Bíblia diz:
“O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me
ungiu para evangelizar os pobres; enviou-me para
proclamar libertação aos cativos e restauração da
vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos,
e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado
o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se; e todos
na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou
Jesus a dizer-lhes: Hoje, se cumpriu a Escritura que
acabais de ouvir.”
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Quando Jesus fechou o livro, todos estavam
olhando para Ele. Todos estavam na expectativa
sobre o que Ele diria e como interpretaria o texto
profetizado por Isaías, 700 anos antes. A mensagem
era profética, falava sobre a vinda do Messias. Diante de todos, Jesus disse: “Hoje se cumpriu a Escritura.”
Naquele momento a profecia deixou de ser profecia
para se tornar realidade. O texto se referia ao Messias que iria chegar, era uma profecia que havia se
cumprido, Jesus era a prova desse cumprimento,
“hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir.”
Querido, Deus o ama e tem um plano para a sua
vida, e não apenas um plano limitado, mas um plano eterno. Contudo, a vida só pode ser eterna se a
entregarmos ao Senhor. O ano aceitável do Senhor
pode ser hoje em sua vida. Não existe nada mais
glorioso que viver isso. Essa profecia se cumpriu
plenamente em Cristo Jesus e ela deve fazer parte
da sua vida. Seguir a Jesus é uma aventura maravilhosa, a mais magnífica que o ser humano pode
experimentar aqui na Terra.
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Você pode ser
justo
Estamos vivendo um tempo tão glorioso! Em
toda a Terra Deus está derramando muitas bênçãos.
Temos recebido notícias de todo o mundo sobre a
graça que Deus tem derramado. No livro de Salmos,
capítulo 112, verso 4, está escrito: “Ao justo, nasce luz
nas trevas; ele é benigno, misericordioso e justo.” A Bíblia também diz que não há nenhum justo na Terra.
É verdade, ninguém é justo pelo seu próprio mérito
ou virtudes. Todos somos pecadores, mas quando
convidamos Jesus para entrar na nossa vida, Ele nos
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declara justos. Somos justificados mediante a fé,
como está escrito na Carta aos Romanos, capítulo
5, verso 1: “Justificados, pois, mediante a fé, temos
paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.”
Então, podemos nos achegar a Deus sem nenhuma
culpa. Por isso, na Palavra que lemos diz que “ao
justo nasce luz nas trevas.” O nascer da luz significa
entendimento, sabedoria. A luz nasce para aquela
pessoa que escolhe viver segundo os princípios do
Senhor. Ao tomar uma decisão acerca das “interrogações” da vida, o justo busca em Deus sabedoria
para resolver o que é preciso. Um exemplo disso é
a experiência que Paulo teve com o Senhor. Ao se
encontrar com Jesus, seus olhos espirituais foram
abertos, ele pôde compreender aquilo que o Senhor desejava dele.
Tudo na vida é uma questão de escolha, e você
pode escolher não viver mais nas trevas se aceitar
a Jesus (na verdade é Ele quem nos aceita) como
Senhor e Salvador. Se você o escolher, terá o Espírito Santo que lhe guiará em todos os caminhos. A
paz do Senhor será como o árbitro do seu coração.
Todos nós precisamos desse entendimento. E pode
ser que hoje essa seja a sua maior necessidade. Tal12

vez as trevas estejam cegando seus olhos, as decepções endureceram seu coração, mas saiba que Deus
é benigno, misericordioso e justo, e Ele pode mudar a sua história. “As misericórdias do SENHOR são a
causa de não sermos consumidos [...]” (Lamentações
3.22.) A cada manhã Deus proclama a sua bondade
nos dando a vida. As misericórdias do Senhor não
têm fim. Hoje é a hora de a luz nascer em seu coração para que as trevas possam ir embora e você veja
o caminho do Senhor.
“Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora,
que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.”
(Provérbios 4.18.) Assim deve ser o seu caminho. O
dia perfeito é ao meio-dia, quando não há sombra,
e assim deve ser a sua vida, sem qualquer área sombria, de trevas, porque não foi para isso que Deus
criou você.
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Tudo provém
de Deus
Quando lemos a Palavra de Deus e temos o coração aberto para receber o que Ele tem para nós, é
como se encontrássemos um oásis em meio ao deserto, e isso não é superstição, não é atribuição de poderes espirituais a coisas naturais. A fé cristã exclui toda
e qualquer superstição. A fé cristã é espiritual, pois ela
é o relacionamento do homem com Deus. É o poder
inerente da Palavra. A própria salvação entra no coração das pessoas quando elas ouvem a Palavra. A fé
vem pelo ouvir e o ouvir a Palavra de Deus.
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Em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19, está
escrito:
“Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou
consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em
Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a
palavra da reconciliação.”
Quatro vezes encontramos neste texto algo sobre reconciliação. A reconciliação provém de Deus,
tudo provém dele. Ele é a fonte, só Ele pode satisfazer o desejo da nossa alma. Por mais que você conquiste casas, carros, riquezas, nada poderá completá-lo. Só a presença do Senhor pode nos completar.
Hoje, se eu sou um crente em Jesus é porque um
dia fui reconciliado com Deus, por isso quero também
que você aceite esse presente. Este é o meu desejo
para você. Veio de Deus a maneira e o meio pelo qual
você pode se reconciliar com Ele: Jesus Cristo. Deus
não quer trazer sobre você mais peso, mais culpa, mas
deseja libertá-lo, cortar estas cordas que lhe prendem.
O que Ele tem para você é mais do que imagina. E o
que você precisa fazer é algo muito simples: se reconciliar com Ele. Você precisa se decidir rápido, o tempo
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é agora, pois no momento em que seu coração parar
de bater as oportunidades terão acabado. Nada mais
adiantará. Não existe este lugar fictício, inventado
pelo diabo, chamado purgatório. É céu ou inferno. E
creio que a sua vontade jamais é de ir para o inferno.
Deus anseia pela sua reconciliação com Ele, para que
assim você possa se reconciliar com todos os que estão ao seu lado. Quando uma pessoa se volta para Jesus, tudo muda. É tão lindo contemplar uma família
reconciliada com Deus, porque quando uma família
se reconcilia com o Senhor, uns se reconciliam com os
outros, marido e mulher, pais e filhos. É isso que Deus
quer fazer. Não existe nada que façamos que convença Deus a nos atender. Somos atendidos em nossas
orações por pura bondade e misericórdia dele. Jesus
veio ao mundo porque éramos incapazes por nós
mesmos de reconciliarmos com Deus. Mas Jesus veio
e trouxe a sua glória, Ele veio para libertar os homens
de suas transgressões. Tome posse disto!
Deus ama você incondicionalmente! Deus não
faz acepção de pessoas, todas as pessoas são iguais
para Ele. Ele não ama uma pessoa mais do que outra, o amor dele é o mesmo para com todos, é um
amor incondicional. Nós, seres humanos, aprende17

mos a amar através de condições, amamos quando,
se, porque... Mas Ele escolheu nos amar independentemente de qualquer predicado que tenhamos,
Ele simplesmente escolheu nos amar. Quando nosso coração passa a compreender essa verdade do
amor incondicional do Senhor, quando respondemos a esse amor nos aproximando e dizendo: “Senhor eu preciso de Ti, da tua ajuda”, quando passamos a ver Deus não como aquele ser tão longe, tão
afastado, mas alguém presente, alguém que está
próximo de nós, nesse momento entendemos que
não existe nada na vida que Ele não esteja contemplando, conhecendo. O amor de Deus é tão grande,
a sua bondade é tão plena, a fidelidade dele vai de
geração em geração sobre aqueles que o buscam.
Está escrito em Lucas, capítulo 4.38-39:
“Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora a sogra de Simão achava-se enferma, com
febre muito alta; e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se
ele para ela, repreendeu-lhe a febre, e esta a deixou; e
logo se levantou, passando a servi-los.”
Depois que Jesus saiu da sinagoga, que era a
igreja daquela época, Ele foi para a casa de Simão.
E diz a Bíblia que a sogra de Pedro estava enferma,
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com febre muito alta. Febre não é uma doença, mas
um sintoma, ela apenas revela algo interior, algo
que não vai bem. E o que fez Jesus? É interessante
que outras pessoas procuraram Jesus em favor da
sogra de Pedro. É exatamente esse o nosso privilégio, o de levar outras pessoas a Jesus. O que eu
desejo é levar você a Jesus. Talvez a sua febre não
seja física, mas é o seu casamento, a sua fé vacilante,
a culpa, pecados que estão lhe destruindo, tirando
a sua alegria de viver. Mas nesse momento desejo
que você se achegue a Jesus.
No texto diz que Jesus inclinou-se para ela, e repreendeu a febre. Jesus se inclinou, se importou e
tocou o físico dessa mulher. Quando você entende
isso, que não é você quem alcança Deus, mas Deus
é quem alcança você; percebe que o que Jesus veio
fazer não foi fundar uma nova igreja ou religião, Ele
veio para salvar, libertar, transformar, mudar, dar
uma nova oportunidade. Hoje Jesus se inclina sobre você, sobre o mal que reside na sua vida, que
tira o prazer do seu existir porque Ele tem um propósito: Ele quer que a sua vida seja completamente
restaurada, mudada. Ele sempre oferece uma nova
chance, uma nova oportunidade. Ele não repreen19

deu a mulher, mas a febre. Uma coisa é o mal, outra
é a pessoa. Uma coisa é o pecador, outra é o pecado.
Deus ama o pecador, mas odeia o pecado porque
ele destrói, leva o homem a voltar-se contra Deus,
faz o homem entregar-se ao senhorio de satanás.
Quando uma pessoa vem para Jesus, tudo
muda. Aquilo que o oprimia, que esmagava é retirado, e logo a pessoa se levanta. Jesus coloca de
pé o caído, restaura o abatido. E é exatamente isso
que Ele quer fazer; estender-lhe a mão, Ele quer tocar em você, segurar as suas mãos. Que Jesus o faça
crescer e saber que Ele tem sempre o melhor para
sua vida.
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Reconciliação
Atualmente existem tantas situações delicadas, e uma delas é a discórdia. Pessoas vivem em
contendas, esposa e marido, filhos e pais, colegas
de trabalho. Se existe algo que pode caracterizar o
mundo em que vivemos é o conflito. E quando duas
pessoas estão em conflito é necessário um mediador. O maior e melhor Mediador para todos os
conflitos da vida é Jesus, o Príncipe da Paz. E como
Autoridade da Paz, Ele tem os seus embaixadores,
conforme nos mostra o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20: “De sorte que somos embaixadores
em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso
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intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos
reconcilieis com Deus.” Quando leio este texto, vem
ao meu coração uma responsabilidade muito grande, porque através desta mensagem o seu coração
pode ser tocado pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Sou um instrumento nas mãos dele, um
vaso usado por Deus para escrever aquilo que Ele
mesmo quer dizer a você, meu querido. Através de
mim Deus fala com você. Eu clamo a Deus em Nome
de Jesus que você se reconcilie com Ele, porque se
você morrer sem Cristo estará literalmente perdido.
O dia de você se acertar com Deus é hoje. Jesus veio
para mostrar ao homem que Deus não sente mágoa
ou raiva de nenhum de nós. Ele é um Pai amoroso.
Muitas pessoas imaginam que Deus é bravo, mas
quando você lê a Bíblia percebe o quanto Deus é
carinhoso e quer o bem do homem. Jesus Cristo
veio ao mundo para que o homem saiba o quanto
Deus o ama, ama tanto que deu o seu próprio Filho
para morrer em nosso lugar. Da parte de Deus, Ele
fez tudo para se reconciliar com você. Agora, falta
você fazer a sua parte. Jesus não veio para esmagar, mas para oferecer ao homem esta nova oportunidade de reconciliação. Longe de Deus a vida
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não presta, a vida só é bela quando você a vive reconciliado com Ele. A palavra “evangelho” significa
boas novas, é como se fosse uma bandeira branca,
na qual Deus está dizendo: “Eu te amo”, “Eu te quero”. Quando você assume a verdade de Jesus Cristo,
alcança naturalmente a paz que sempre sonhou. O
Espírito Santo o guia. Viver com Jesus é a coisa mais
gloriosa que alguém pode experimentar, pois cada
dia é melhor que o anterior. Já a sua parte nessa reconciliação é dizer “sim” a Jesus. Saiba que somente
essa escolha pode fazê-lo experimentar a nova vida.
Então, qual vai ser a sua decisão? Escolha, hoje, voltar para Ele.
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Pecado
Tudo o que está escrito na Bíblia tem um propósito, o de nos levar a conhecer a Deus, os caminhos
dele, a vontade dele, os sonhos e planos dele para
cada um de nós. Essas verdades precisam encher o
seu coração, pois só assim é possível compreender
a bondade do Senhor, acreditar que a misericórdia
dele dura para sempre. Quando isso acontece, uma
paz inexplicável transborda no nosso coração.
Em João 12, versículo 32, diz assim: “E eu, quando
for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo.” É
isso que Jesus fez, Ele veio para atrair o homem a
Ele. Mas para quê, por quê? Cada pessoa tem pro25

blemas diferentes, mas existe um problema que é
comum a todos: o pecado. O homem é pecador e
ninguém pode ser completamente feliz se não resolver este problema, o problema dos problemas:
o pecado. Todos nós somos pecadores, não existe
nenhum ser humano que não seja pecador. O homem não é pecador porque peca, ele peca porque
é pecador. Por exemplo, uma laranjeira não produz
laranjas para ser laranjeira, mas produz laranjas porque é uma laranjeira, é da natureza dela. Se você
arranca todas as laranjas para que ela não seja mais
laranjeira, achando que resolveu o problema, verá
que não adiantará, porque logo ela voltará a produzir laranjas, é da natureza dela. Mas a boa notícia é
que Jesus Cristo tomou nosso lugar na cruz, Ele se
transformou em pecado, morreu por nós. Por isso,
é necessário que a pessoa se converta de verdade,
e conversão não quer dizer ter uma religião, um
rótulo. Por exemplo, se você pega uma garrafa de
veneno e troca o rótulo, o conteúdo da garrafa continua sendo veneno, ele não muda por causa do rótulo. Assim também é o ser humano, nós pecamos
porque somos pecadores, é da nossa natureza. Não
adianta você arrancar pecados porque logo virão
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outros, para resolver é necessário mexer na natureza do homem. Vivemos no mundo, mas o mundo
não deve viver em nós. É como o navio: ele foi feito
para estar nas águas, contudo quando a água entra
nele, ele afunda, assim é a religião sem conversão,
mas se você arrancar a laranjeira e plantar sementes de outra árvore, não nascerão mais laranjas. A
vida com Jesus é assim. Se você o recebe, Ele entra
na sua vida e transforma a sua natureza. Quando a
pessoa se converte, tudo muda, ela pode viver em
qualquer ambiente e não ser contaminada, ela deve
transformar todo ambiente com o amor de Jesus.
Isso porque depois de se encontrar com Cristo, o
jeito de falar, de agir da pessoa, muda: “E, assim, se
alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas.” (2 Coríntios 5.17.) Tudo se faz novo, algo que somente Jesus
pode fazer. E isso é o que Ele mais anseia fazer na
vida de todos.
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O amor de
Deus nos
constrange
Você pode até se esquecer de Deus, mas Ele o
chama a entrar no projeto maravilhoso que Ele tem
para a sua vida. Você jamais pode esgotar o carinho, o amor, a bondade e a misericórdia de Deus
para a sua vida. Jesus veio exatamente para mostrar
compaixão, carinho, amor. Veio para mostrar ao homem um caminho diferente. Uma pessoa sem Deus
vive confusa, tem uma vida cheia de altos e baixos.
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Pensa que Deus não se importa com ela, mas isso é
um engano das trevas. Querido(a), se você se sente
assim, saiba que se existe alguém que se importa
com você verdadeiramente, esse alguém é Deus,
o seu Criador. Jamais permita que seu coração tenha qualquer outro sentimento que não seja que
você é amado e que Deus tem sempre o melhor
para a sua vida. Em 2 Coríntios 5.14 está escrito:
“Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós
isto: um morreu por todos; logo, todos morreram.” A
nossa vida é marcada por aquilo que conhecemos;
o próprio Jesus disse: “E conhecereis a verdade, e a
verdade vos libertará.” (João 8.32.) Mas a pergunta
que fica é: “Que verdade é esta”? É a verdade que
eu conheço. O sonho de Deus sempre foi um, que
o homem fosse livre, que o homem dependesse
exclusivamente só de Deus e visse nele o sentido
de todas as coisas. O amor de Deus nos constrange.
O constrangimento é aquilo que sentimos quando
não merecemos algo. Quando olhamos para a cruz
e ali vemos a realidade do amor do Senhor, ficamos
constrangidos. Quando você olha para a cruz, vê a
paixão de Cristo, a graça que levou o Senhor para a
cruz. Ele morreu por todos, e você precisa se incluir
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nisso, pois Ele morreu por você também. A morte
de Jesus foi substitutiva, Ele tomou, assumiu o nosso lugar. Então, tome posse dos benefícios da morte
dele, porque Ele morreu para lhe dar vida.
Há 44 anos meus olhos se abriram e essa verdade entrou no meu coração. Você precisa olhar no
espelho e contemplar a pessoa mais amada, mais
querida do universo. Você pode ser uma pessoa
que tem sido desprezada, zombada, mas nesse momento permita que a beleza da fé chegue ao seu
coração com a verdade de que Jesus o ama. Se entregue ao Senhor, hoje é o tempo de você considerar o amor de Jesus e assumi-lo. Quanto mais você
permitir que o amor de Jesus entre no seu coração,
mais você será transformado numa pessoa melhor.
Deus fez o dia de hoje para que você viva inteiramente a realidade do amor dele.
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Conhecendo
a Deus
Vejamos o texto que está no evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 31 a 37:
“E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os
ensinava no sábado. E muito se maravilhavam da sua
doutrina, porque a sua palavra era com autoridade.
Achava-se na sinagoga um homem possesso de um
espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz:
Ah! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste
para perder-nos? Bem sei quem és: o Santo de Deus!
Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste
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homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra
no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre
si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade
e poder, ordena aos espíritos imundos, e eles saem? E
a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança.”
Esse trecho mostra um episódio que começa
de uma maneira inusitada. Muitas vezes, as pessoas imaginam que Jesus ia apenas para Jerusalém,
cidade de Deus, para o templo, mas esse trecho
mostra que Jesus ia também para uma cidade perversa, chamada Cafarnaum. Uma cidade cheia de
conflitos, de incredulidade, maldade, uma cidade
satanizada.
Alguém pode se perguntar: “Mas será que Ele entrou ali?” Respondo: Entrou e entra, porque Ele veio
exatamente com esse propósito. Jesus disse:
“Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o
perdido.” (Lucas 19.10.) O texto diz que a fama de
Jesus corria por todos os lugares. Há uma diferença
muito grande entre conhecer a fama de Jesus e conhecer a Jesus, conhecer os feitos dele e conhecê-lo
como o Filho de Deus. Nós fomos criados por Deus
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com um propósito: o de conhecê-lo. A razão pela
qual existimos é conhecer a Deus. O tempo da nossa peregrinação aqui na Terra é exatamente para
conhecermos o Senhor e fazermos a escolha do lugar onde vamos passar a eternidade: se no céu ou
no inferno.
Jesus foi para Cafarnaum, cidade satanizada, e
levou a luz; logo, as trevas não puderam prevalecer.
Nesta cidade havia todo tipo de sujeira, pecado,
porém nada disso contaminou a Jesus, e “todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre
si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade
e poder, ordena aos espíritos imundos, e eles saem?”
Muitos se maravilhavam com a doutrina de Jesus,
porque Ele não apenas ensinava conceitos ou regras, Jesus revelava quem de fato era Deus! Houve
um momento em que um dos discípulos pediu a
Jesus que lhe mostrasse Deus, Jesus respondeu: “E
quem me vê a mim vê aquele que me enviou.” (João
12.45.). Quem conhece a Jesus conhece a Deus.
Toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra (Mateus 28.18). Quando Ele falava, os demônios
lhe submetiam, e para todo o sempre eles irão se
submeter a Jesus! Mais do que conhecer a fama de
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Jesus, é maravilhoso conhecer o Jesus da fama. Não
conhecê-lo somente pela boca de outros, mas experimentar tudo aquilo que Ele tem para sua vida.

36

Oportunidade
Deus tem o melhor para você em qualquer
circunstância. Toda a Bíblia nos revela que Deus é
bom. E se você ainda não descobriu essa verdade,
agora, nesse momento você tem a oportunidade de
fazê-lo. Hoje é um dia oportuno para você conhecer
a Palavra de Deus. Quando você passa a conhecêlo, em seu coração brota a vontade de fazê-lo conhecido também. A vida só é vida quando nós a
pautamos em justiça e santidade vindas do próprio
Deus que nos capacita a viver assim. O que me faz
buscar a Deus todos os dias é exatamente isso, pois
um dia eu o conheci, e o recebi como meu Salva37

dor. Ele transformou minha vida e me libertou, isso
aconteceu no dia 19 de maio de 1966. São 44 anos
de caminhada com Deus, e eu tenho tido o privilégio de falar do amor incondicional que Ele tem por
cada vida.
Lucas 4.42 diz assim: “Sendo dia, saiu e foi para
um lugar deserto; as multidões o procuravam, e foram
até junto dele, e instavam para que não os deixasse.
Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o
evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isto é que fui enviado. E pregava nas
sinagogas da Judeia.”
Nesse texto vemos as multidões desejosas da
presença de Jesus. As pessoas não queriam que
Ele as deixasse. Cristo estava pregando na região
de Cafarnaum, um local marcado pelas trevas, mas
quando Ele chegou, a luz invadiu aquele lugar, a
libertação alcançou a vida daquela gente. Por isso
as multidões não queriam que Ele as deixasse. Mas
Jesus só podia estar ali naquela hora, pois era homem e precisava ir a outras cidades. Ele precisava
anunciar o evangelho também a outras pessoas. Jesus foi enviado não para fundar uma religião nova,
mas para revelar Deus, para mostrar ao homem o
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próprio coração de Deus. Hoje, Ele não tem a forma
física, logo não se limita a um lugar ou espaço, essa
é a boa notícia. Todas as pessoas de todos os lugares podem tê-lo na vida. Não há mais desespero por
causa da saída de Jesus. Ele está ai, e quer que você
o conheça. Jesus pode estar em todos os lugares ao
mesmo tempo. Ele disse: “E eis que estou convosco
todos os dias até à consumação dos séculos.” (Mateus
28.20.) Naquela época Jesus estava preso a um corpo, mas hoje não. Hoje, Ele pode cobrir toda a Terra.
Quando uma cidade vem para Jesus, ela é transformada. O índice de criminalidade, a prostituição,
a violência, a miséria diminuem, a mudança acontece. Jesus Cristo foi enviado e ungido para desfazer
as obras do diabo, para proclamar as boas novas.
Ele nunca nos deixará, jamais nos desamparará.
Quando entender que Ele está aí com você a cada
momento, a cada instante, seu medo desaparecerá
O temor da presença dele nos dá segurança, você
começa a perceber as mudanças no casamento, na
família, em todas as situações. Para isso é necessário
que você o conheça para viver uma vida plena. Jesus está aí bem próximo de você, só basta que você
o deixe entrar no seu coração.
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Ele trabalha
em todo o
tempo!
Pode ser que você esteja passando por situações muito delicadas em sua vida, desejando, por
isso, uma nova oportunidade. Querido(a), a nossa vida é marcada por recomeços, Deus sempre
terá uma nova oportunidade para nos dar, e Ele
não é como nós, não tem um tempo específico
para trabalhar a nosso favor, conforme Jesus disse: “Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também.” (João 5.17.) Ele trabalha em todo o tempo.
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No evangelho de Lucas capítulo 4, versículos 40
a 41, está escrito:
“Ao pôr-do-sol, todos os que tinham enfermos de
diferentes moléstias lhos traziam; e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos
saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de
Deus! Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser Ele o Cristo.”
Quero destacar a expressão “ao pôr-do-sol”. Este
é o momento da virada, do dia para a noite, o início
do descanso. Mas apesar de esse ser, para muitos,
o momento de descanso, essas pessoas do texto
de Lucas que acabamos de ler não esperaram o dia
amanhecer. Diante de uma necessidade, não podemos ficar presos ao tempo e nem ao lugar. Seja
o que for que esteja doente na sua vida, saiba que
Jesus pode curar. Você mesmo pode se aproximar
de Deus, crendo que Ele existe e é galardoador
daqueles que o buscam. Você deve ir e levar Jesus
àqueles que estão doentes, não só fisicamente, mas
também aos doentes na alma. Não espere mais, aí
mesmo onde você está, se aproxime de Jesus nessa
hora. Ele está pronto para lhe receber, independente do dia, da hora e do lugar. O Senhor diz a você:
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“Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que
vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.” (João
6.37.) Se você pensa que não é digno, que Ele não
irá recebê-lo, está enganado. Ele está preparado
para lhe receber e trocar suas vestes sujas por vestes limpas.
Cristo poderia dizer apenas uma palavra, que os
enfermos de Lucas 4 ficariam curados, mas para demonstrar o quão importante é cada pessoa para Ele,
Jesus tocou em cada uma. Você também faz parte
das pessoas importantes para Jesus, Ele o ama e
quer tocar em você. Sua vida só poderá experimentar um recomeço em Cristo Jesus. Somente Ele satisfaz a alma sedenta. Sabemos que Jesus é o Cristo,
e que Ele não é uma ideia ou um sentimento, mas
uma pessoa viva que lhe ama e tem o melhor para o
seu coração. Creia nisso!
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Está aflito?
Que a preciosa graça de Jesus Cristo seja abundante em sua vida! Eu não sei como você está, mas
sei como você pode ficar. Pode ser que você esteja
vivendo momentos difíceis, situações que têm minado suas forças. Mas saiba que Deus tem o melhor
para você. Em Salmos 116.10-14 está escrito:
“Eu cria, ainda que disse: estive sobremodo aflito.
Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao SENHOR por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do SENHOR. Cumprirei os meus votos ao
SENHOR, na presença de todo o seu povo.”
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Nós podemos ser diferentes externamente, a
cor da nossa pele, o sotaque, mas o nosso coração
é igual. Carregamos as mesmas incertezas, aflições,
conflitos e vazios. O salmista, mesmo crendo, teve
momentos de aflição. Aflição é aquilo que queima,
são aqueles momentos de conflitos, aquelas situações de confusões na família, de saúde deteriorada
ou de dívidas. Nessas horas, quando a aflição é tão
grande, as pessoas começam a pensar que todos
são mentirosos, como o salmista pensou. Ele estava
decepcionado com o ser humano, e talvez você também esteja, mas você jamais pode se decepcionar
com Deus. Saiba que o homem pode mentir, mas
Deus nunca mente. Jesus disse: “Eu sou o caminho,
e a verdade, e a vida.” (João 14.6.) Quem sabe você
tem dificuldades de se entregar a Deus porque já
sofreu decepções, muitas delas fizeram você perder
o ânimo, a coragem, a fé e a alegria, porém não permita que esse sentimento enraíze dentro de você.
Busque conhecer quem de fato é Deus. Apesar das
decepções do salmista com os homens, ele “caiu na
real” e viu que Deus jamais decepciona alguém, por
isso disse: “Que darei ao SENHOR por todos os seus
benefícios para comigo?” Davi percebeu que estava
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vivo e isso já era suficiente para ele glorificar e se
alegrar em Deus.
Eu tenho um colega pastor que quando abre o
jornal, a primeira coisa que ele faz é ir ao obituário
(os anúncios fúnebres) e sempre diz: “Meu nome
não está aqui, que maravilha”. É isso, o fato de estarmos vivos já é um grande benefício de Deus. Não
fique choramingando pelos cantos, você está vivo.
Deus nunca falha, nunca vai falhar. Olhe os benefícios que Ele tem lhe concedido: sua família, seu
trabalho, sua saúde. O salmista continuou: “Tomarei
o cálice da salvação e invocarei o nome do SENHOR.
Cumprirei os meus votos ao SENHOR, na presença de
todo o seu povo.” Muitas vezes nos sentimos decepcionados, mas não percebemos que podemos estar
decepcionando a Deus. Será que você tem cumprido as promessas que fez diante do Senhor? Tomar
o cálice da salvação é tomar Jesus, o Salvador, viver
com Ele. Talvez você tenha feito votos de viver uma
vida rendida a Deus, de ser um pai melhor, um filho
melhor, uma mãe melhor, mas não tem se esforçado para cumpri-los. Comece a cumprir as suas promessas, porque Deus cumpre tudo o que Ele promete. Quando Jesus tomou o cálice da salvação, Ele
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disse: “Este é o cálice da nova aliança no meu sangue
derramado em favor de vós.” (Lucas 22.20.) Tomar o
cálice é tomar Jesus; e tomar Jesus é se encher dele.
Deixe Jesus ser o centro da sua vida, mudar a sua
história. Jesus não é um personagem do passado
ou do futuro. Ele é presente. Decida-se por Jesus e
seja um testemunho vivo dele.
Deus abençoe!
Márcio Valadão
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JESUS TE
AMA E QUER
VOCÊ!
1º PASSO: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para sua vida. “Porque Deus amou o
mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna.“ (Jo 3.16.)
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2º PASSO: O Homem é pecador e está
separado de Deus. “Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.“ (Rm 3.23b.)
3º PASSO: Jesus é a resposta de Deus,
para o conflito do homem. “Respondeu-lhe
Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida;
ninguém vem ao Pai senão por mim.“ (Jo 14.6.)
4º PASSO: É preciso receber a Jesus em
nosso coração. “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos
de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome.“
(Jo 1.12a.) “Se, com tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que
Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para justiça
e com a boca se confessa a respeito da salvação.” (Rm 10.9-10.)
5º PASSO: Você gostaria de receber a
Cristo em seu coração? Faça essa oração
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de decisão em voz alta: “Senhor Jesus eu preciso de Ti, confesso-te o meu pecado de estar
longe dos teus caminhos. Abro a porta do meu
coração e te recebo como meu único Salvador
e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim
como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo
estar sempre dentro dos teus planos para minha vida, amém”.
6º PASSO: Procure uma igreja evangélica próxima à sua casa.
Nós estamos reunidos na Igreja Batista da
Lagoinha, à rua Manoel Macedo, 360, bairro
São Cristóvão, Belo Horizonte, MG.
Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar neste momento tão importante da
sua vida.
Nossos principais cultos são realizados
aos domingos, nos horários de 10h, 15h e
18h horas.
Ficaremos felizes com sua visita!
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