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DIA A DIA COM
BILLY GRAHAM

Dia 1
Como o Pai me amou, também eu vos amei;
permanecei no meu amor.
JOÃO 15:9

O

grande teólogo suíço, doutor Karl Barth, talvez tenha sido o maior teólogo do mundo em sua geração, assim como um notável filósofo. Nem
sempre concordei com Barth, mas ele foi um grande amigo e eu o
respeitava. Certa vez, quando ele estava nos Estados Unidos, durante uma aula
no seminário um aluno lhe perguntou: “Dr. Barth, qual é a maior verdade que
sempre vem a sua mente?”. Todos os seminaristas se inclinaram em suas carteiras para ouvir uma extraordinária, profunda, sábia e complicada resposta. O
doutor Barth levantou lentamente a cabeça repleta de cabelos grisalhos, olhou
para o seminarista e disse: “Cristo tem amor por mim, pois a Bíblia assim o diz”.
Oração do dia
Senhor Jesus, que eu possa guardar em todo tempo o conhecimento
sobre o Teu amor em verdadeira simplicidade, e assim,
sem impedimentos, aprenda muito mais. Obrigado por me amares.

Dia 2
…foi por meio dele que Deus criou o Universo…
HEBREUS 1:2

H

á muitos argumentos à nossa disposição para provar que Deus existe.
Temos a evidência científica, que indica a existência de Deus. Por exemplo, tudo que está em movimento tem que ser impulsionado por algo,
pois o movimento é a resposta da matéria ao poder de impulsão. No mundo
da matéria, não pode haver poder sem vida, pois a vida pressupõe que há um
ser do qual se emana o poder para mover as coisas, como as ondas e os planetas. Também há o argumento de que nada pode ser a causa de si mesmo.
Algo teria que existir antes de si mesmo para se originar, mas isso é absurdo. E
ainda há a lei da vida. Vemos objetos que não têm intelecto, como as estrelas
e os planetas, que se movem num padrão consistente, cooperando engenhosamente entre si de uma maneira. Portanto, é óbvio que eles não alcançaram seu
movimento por acaso, mas porque foram planejados. Tudo que não tem inteligência não pode se mover de forma inteligente. Uma flecha não teria utilidade
alguma sem um arco e um arqueiro. O que dá direção, propósito e forma aos
objetos inanimados? Deus. Ele é a misteriosa força motriz da vida.
Oração do dia
Senhor, eu sei que sem o Teu poder, a minha vida seria inútil.
Leva-me, pelo Teu Santo Espírito, a glorificar-te em tudo que faço.

Dia 3
Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia
as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia,
e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem,
nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som.
SALMO 19:1-3

H

á uma linguagem na natureza que revela a existência de Deus. É a linguagem da ordem, da beleza, da perfeição, da inteligência. Algum tempo
atrás, um cientista me disse que quando começou a dar a devida importância à ordem magnífica do Universo e como ela obedece a uma lei imutável,
ele não pôde deixar de acreditar em Deus. Ele descobriu que o Senhor fala
através da natureza. Deus fala por meio da estabilidade e harmonia das estações do ano; da precisão em que o Sol, a Lua e as estrelas se movimentam;
na chegada certa da noite e do dia, do equilíbrio entre o consumo de oxigênio
que dá vida ao ser humano e sua produção feita pelas plantas que há na Terra;
e até do choro de um recém-nascido com toda a dimensão que isso alcança
dentro do milagre da vida.
Oração do dia
Deus, a beleza deste dia sempre será
um constante lembrete do Teu esplendor.

Dia 4
…maior é aquele que está em vós
do que aquele que está no mundo.
1 JOÃO 4:4

O

apóstolo Paulo disse certa vez que “a carne milita contra o Espírito, e
o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si; para que não
façais o que, porventura, seja do vosso querer” (GÁLATAS 5:17).
Esta é a luta que enfrentamos ou a pressão que sofremos, seja com muita ou
pouca intensidade. Podemos ver então que a Bíblia explica a morosidade espiritual que sentimos. Mas isso não significa que devemos aceitar esta situação
como algo natural. Temos que nos preparar de todas as formas possíveis para
esta batalha, pois a Palavra de Deus diz que “a nossa luta não é contra o sangue
e a carne, e sim […] contra as forças espirituais do mal…” (EFÉSIOS 6:12). A Bíblia
nos diz em Efésios 6 como devemos nos preparar. Enquanto isso, nunca se
esqueça de que “onde abundou o pecado, superabundou a graça” (ROMANOS 5:20).
Você pode ter vitória completa! Sabemos que se nos submetermos a Deus, o
diabo fugirá de nós. Também há uma promessa de que o “…pecado não dominará vocês…” (ROMANOS 6:14).
Oração do dia
Senhor, como Paulo eu batalho diariamente contra Satanás. Submeto a ti
tudo que há em minha vida, pois sei que esta batalha já foi vencida.

Dia 5
As palavras dos meus lábios e o meditar
do meu coração sejam agradáveis na tua presença,
Senhor, rocha minha e redentor meu!
SALMO 19:14

O

poeta Robert Browning disse que “o pensamento é a alma da ação”.
Ralph Waldo Emerson disse que “o pensamento é o assento da ação. O
ancestral de toda ação é o pensamento”. Se Deus destruiu o mundo
uma vez por causa dos constantes pensamentos malignos do homem, não é
natural pensarmos que toda luxúria, a devassidão, os pecados que se multiplicam hoje em dia, também entristecem Seu coração assim como naquela
época? Muitas pessoas vivem imaginando o pecado, sonhando com o pecado, e
quando a oportunidade surge, acabam cedendo ao pecado. Tudo que elas precisam é de um motivo para pecar. Por isso, aos olhos de Deus, são tão pecadoras como se tivessem de fato cometido algo imoral. Toda transgressão começa
com um pensamento pecaminoso. Você que aceitou Jesus com intenção de ter
um coração puro deve ficar atento às imagens de lascívia e sensualidade que
Satanás gera em sua mente, escolher muito bem os livros que lê, discernir com
sabedoria o tipo de diversão que terá, o tipo de pessoas com quem andará, e o
tipo de ambiente que frequentará. Assim como você não deixa lixo acumulado
em sua sala, também não deve mais permitir que pensamentos pecaminosos
venham a impregnar sua mente e sua alma.
Oração do dia
Preciso que meus pensamentos sejam constantemente purificados
pelo poder purificador do Teu Espírito, Deus Todo-Poderoso.

Dia 6
Porque tudo o que está nas Escrituras
foi escrito para nos ensinar…
ROMANOS 15:4 (NTLH)

N

as maravilhas da natureza, vemos as leis de Deus em ação. Quem nunca
olhou para o céu numa noite estrelada e ficou em silêncio, contemplando com fascínio a gloriosa obra das mãos de Deus? Quem nunca sentiu seu coração se alegrar na primavera ao ver toda a criação desabrochando
para uma nova vida com todo o vigor? Vemos na beleza e abundância que nos
cercam a magnitude do poder de Deus e os detalhes ilimitados do Seu planejamento. Só que a natureza não nos diz nada sobre o amor e a graça de Deus.
É a consciência que no íntimo do nosso ser que nos convence da existência
de Deus e da diferença moral entre o bem e o mal. Mas esta é uma mensagem
fragmentada, e de forma alguma tão distinta e abrangente quanto às lições da
Bíblia. Somente nas páginas bíblicas encontramos a mensagem clara e irrefutável sobre a qual toda verdade do cristianismo é fundamentada.
Oração do dia
Que ao ler a Tua Palavra, ó Deus Todo-Poderoso,
tu possas limpar minha mente dos pensamentos vãos para que eu possa
estar atento à mensagem que tens para mim todos os dias.

Dia 7
O homem que tem muitos amigos sai perdendo;
mas há amigo mais chegado do que um irmão.
PROVÉRBIOS 18:24

C

omo há pessoas solitárias hoje em dia! Mas Deus não criou o homem
para viver numa solidão miserável. Naquele primeiro Éden, o próprio
Deus visitava Adão todos os dias. Uma das coisas mais encorajadoras
que Jesus disse aos Seus discípulos foi: “E eis que estou convosco todos os
dias até à consumação do século” (MATEUS 28:18). O Senhor veio para restaurar
a comunhão entre o homem e Deus e acabar com a solidão do ser humano.
Jesus Cristo acabará com toda solidão da sua alma. Ele será o seu amigo
e companheiro.
Oração do dia
Tu queres preencher todos os meus momentos de solidão,
Senhor, torná-los momentos de grande alegria.
Que eu nunca mais venha a ter medo de ficar sozinho!
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