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DIA 1

Conquistando a vitória

Revesti-vos de toda a armadura de Deus…  
EFÉSIOS 6:11

J esus é o Vencedor. O Calvário é o local da vitória. A obediência é o caminho 
da vitória; o estudo da Bíblia e a oração, a preparação da vitória. É preciso 
ter coragem, fé, espírito vitorioso — toda tentação é uma oportunidade 

para ser vencida, e é um sinal para que arvoremos a bandeira de nossa con-
quista; é uma nova oportunidade de fazer o tentador saber mais uma vez que 
ele é derrotado. Roy Hession escreve em A senda do Calvário (Editora Betânia, 
1979): “Jesus é sempre vitorioso. Nós só temos de manter o relacionamento 
correto com Ele e Sua vida vitoriosa fluirá através de nós, podendo alcançar 
outras pessoas.”

Agradecemos-te, Senhor, porque conquistaste a vitória para nós.



DIA 2

O que Jesus deixou para trás

Ele é a cabeça do corpo, da igreja…   
COLOSSENSES 1:18

O s primeiros cristãos desenhavam o contorno de um peixe em seus lares, 
túmulos e catacumbas para que pudessem identificar uns aos outros. 
O peixe era usado porque a palavra grega para peixe era um código 

simples, em que cada letra representava uma palavra. As cinco letras são um 
acrônimo para as palavras Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador.

Cada joelho se dobrará diante de Jesus,
Cada língua confessará Seu nome.
Cada joelho se dobrará diante de Jesus,
Aqui, com alegria, ou lá, com vergonha.
Curve-se diante de Jesus, curve-se diante de Jesus, 
Curve agora seu coração diante de Jesus.

Como é agradável estar em companhia do Teu povo, Senhor,  
e de todos os outros que vieram antes de nós, como Teus servos!



DIA 3

Além da fé

A quem, não havendo visto, amais; no qual, não vendo agora,  
mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória.  

1 PEDRO 1:8

N o final de minha adolescência, fiquei feliz em poder ouvir Sadhu Sundar 
Singh contar sobre sua real experiência de ver o Senhor.

Ao me encontrar com ele durante uma caminhada, contei-lhe sobre 
quão preocupada eu estava. Perguntei a ele: —Há alguma coisa errada com 
minha fé? Sei que o Senhor está comigo, mas nunca tive uma visão nem sequer 
presenciei um milagre.

Sadhu respondeu: —O fato de eu saber que Jesus está vivo não é um milagre, 
eu já o vi. Mas você, que nunca o viu, pode sentir Sua presença. E isso não é um 
milagre do Espírito Santo?

Senhor, nós te agradecemos porque o Espírito Santo  
nos conduz para além de nosso inadequado senso comum.



DIA 4

Confiança pela obediência

Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar,  
segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas.  

FILIPENSES 2:13,14

Um astronauta estava perfurando uma parte do solo lunar para ver se 
encontrava algo sob a crosta da lua. A perfuração era um trabalho difícil, 
e ele enviou uma mensagem à Terra para saber se deveria parar. Seu 

líder disse que não. O astronauta não questionou a ordem, mas seguiu traba-
lhando até encontrar o que estava procurando.

Não seria esse um grande exemplo do que deveríamos fazer? 
Nós perguntamos: —Senhor, devo parar? 
O Senhor responde: —Não, prossiga o trabalho. 
Devemos confiar que por meio da obediência atingiremos o objetivo.

Senhor, que nossa obediência possa brilhar como um farol para os outros, 
insistindo com eles até que declares que nossa obra está terminada.



DIA 5

Usando cada momento

…E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século.  
MATEUS 28:20

N o dia em que pensei ser o meu último dia de vida, aquela garota holan-
desa que estava ao meu lado me perguntou: 

—Como você conhece tudo isso que me falou sobre Jesus?
—Conheço através da leitura da Bíblia, respondi.
Ela aceitou o Senhor Jesus enquanto estivemos juntas naquela manhã. Eu 

havia pensado que ela seria a última pessoa que eu conduziria ao Senhor, mas 
ainda de manhã eu recebi uma libertação e não fui morta.

Senhor, não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sendo  
algo bom ou ruim, desejamos ser usados por ti. Usa-nos sempre!  

Não queremos fazer apenas o que é bom, desejamos servir  
com excelência — quando, então, poderás nos usar para a Tua glória.



DIA 6

Confiança genuína

Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo,  
se necessário, sejais contristados por várias provações, para que,  

uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa  
do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, 

glória e honra na revelação de Jesus Cristo.  
1 PEDRO 1:6,7

P recisamos nunca nos permitir ficar agitados e perturbados em nenhuma 
circunstância. Isso implicaria em falta de fé e confiança em nosso bendi-
to Senhor. Deus nos dá o dom da fé, e depois a fé é provada por Ele.

Senhor, obrigado por proveres e fortaleceres nossa fé  
sempre que é necessário. Junto a ti, Senhor Jesus, somos vitoriosos.



DIA 7

Espere com Jesus

Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo,  
geme e suporta angústias até agora.” 

ROMANOS 8:22

Milhões de pessoas inquietas esperam
A volta do Senhor para tornar novas todas as coisas. 
Os cristãos também esperam.
Mas os mensageiros são lentos e poucos.
Nós temos feito tudo o que podemos?
Tenho eu feito? Tem você feito?

Senhor, agradecemos-te porque sabemos,  
pela Bíblia, que a crise que vivemos neste tempo,  

é o sofrimento sobre o qual tu nos alertaste  
que aconteceria, e quando isso acontecesse, deveríamos  

levantar nossos olhos porque o tempo  
de nossa libertação se aproxima (LUCAS 21).
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