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DIA 1

A necessidade de Santidade

Os céus anunciam a sua justiça,  
e todos os povos vêem a sua glória.  

SALMO 97:6

M uitas pessoas não são suficientemente conscientes da necessidade 
de santidade para a salvação. Todos desejam o Céu, mas, se todos 
os que o desejaram tivessem ido para lá, agora o Céu estaria cheio 

de assassinos, adúlteros, xingadores, bêbados, ladrões, assaltantes e devassos 
licenciosos. Ele estaria cheio de toda sorte de impiedade e homens perversos, 
da mesma maneira como eles são abundantes na Terra atualmente. Lá haveria 
os que não são melhores do que animais selvagens, lobos uivantes e serpentes 
peçonhentas; sim, diabos encarnados, como Judas.

Que lugar miserável seriam os mais altos Céus no presente momento se 
assim fosse! Aquele lugar leve e glorioso, puro e imaculado, o templo celestial, 
seria como o Templo de Jerusalém no tempo de Cristo: um covil de ladrões; e 
o palácio real do Altíssimo, a santa metrópole da criação, seria transformado 
em um mero inferno. Não haveria felicidade para quem é santo. Que horrí-
vel e terrível confusão haveria se a gloriosa presença de Deus Pai, o Cordeiro 
glorificado de Deus e a Pomba Celestial, o Espírito de toda graça e origem de 
toda a santidade, e os imaculados santos glorificados com os santos anjos e os 
homens perversos, bestas e diabos estivessem todos misturados!

Portanto, cabe a todos nós ter consciência da necessidade de santidade para 
a salvação; da necessidade de uma santidade real, vigorosa e sincera, interior e 
espiritual, que nos sustente para sempre e não nos abandone à morte.



DIA 2

Riquezas fugazes

Mais vale o pouco do justo  
que a abundância de muitos ímpios.  

SALMO 37:16

É da natureza das riquezas terrenas serem assim fugazes. Elas voam. 
Naturalmente, tendem a ter asas e voar para longe, da mesma forma 
que as aves jovens que, embora durante algum período permaneçam no 

ninho, com o tempo suas asas crescem e elas partem. E isso acontece por dois 
motivos: porque tais riquezas são, em si mesmas, coisas corruptíveis — passí-
veis de decadência e corrupção, e de serem consumidas e chegarem ao fim 
— e também porque sua relação conosco é dissolúvel. Os laços pelos quais as 
mantemos são facilmente rompidos. Pertencerem a nós não é semelhante às 
nossas qualidades inerentes, como as nossas dotações da mente; porém, para 
as possuirmos, dependerá somente de algumas circunstâncias externas muito 
variáveis. A propriedade dessas coisas, mesmo enquanto duram, é facilmente 
transferida de uma pessoa para outra pela própria providência.

As riquezas terrenas são de natureza fugaz.



DIA 3

Foi pela alegria

…olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual,  
em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não  

fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. 
HEBREUS 12:2

C risto fez coisas maiores do que criar o mundo para obter Sua noiva e a 
alegria de Sua boda com ela, pois se fez homem para esse fim, algo mui-
to maior do que criar o mundo. O Criador fazer a criatura foi algo gran-

dioso. Porém, tornar-se uma criatura foi algo ainda maior. E Ele fez algo maior 
ainda para obter essa alegria: por ela, entregou a Sua vida e sofreu até a morte 
de cruz. Por isso Ele derramou Sua alma até a morte. E aquele que é o Senhor 
do Universo, Deus sobre todos, eternamente bendito, ofereceu a si mesmo 
como sacrifício, de corpo e de alma, nas chamas da ira divina. Cristo obtém Sua 
esposa eleita por conquista, pois ela era uma prisioneira nas mãos de inimigos 
terríveis. Seu Redentor veio ao mundo para conquistar esses inimigos e resga-
tá-la das mãos deles, para que ela pudesse ser Sua noiva. Ele veio e confrontou 
esses inimigos na maior batalha jamais contemplada por homens ou anjos. Ele 
lutou contra principados e potestades. Ele lutou sozinho contra os poderes das 
trevas e todos os exércitos do inferno. Sim, Ele entrou em conflito com a ira 
infinitamente mais terrível de Deus e foi vencedor nessa grande batalha. Assim, 
comprou Sua esposa. Consideremos por quão grande preço Cristo a comprou. 
Ele não a resgatou com coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas com o Seu 
próprio sangue precioso. Sim, Ele se entregou por ela. Quando Ele se ofereceu 
a Deus naqueles esforços e sofrimentos extremos, essa era a alegria que lhe 
estava proposta, que o fez suportar a cruz com alegria e desprezar a dor e a 
vergonha em comparação a essa alegria; até mesmo aquele regozijo sobre a 
Sua Igreja, quando o noivo se alegra com a noiva que o Pai lhe havia prometi-
do e que Ele esperava quando o Pai a apresentaria a Ele em perfeita beleza e 
bem-aventurança.



DIA 4

Bendita segurança

Pois o necessitado não será para sempre esquecido,  
e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente.  

SALMO 9:18

Q uem está em Cristo jamais perecerá, porque ninguém o arrancará de 
Sua mão. Essas pessoas são libertas de todo o seu terrível sofrimen-
to, daquela indignação, ira, tribulação e angústia que virão sobre os 

ímpios. Elas foram naturalmente expostas a isso, mas são libertas disso; todos 
os seus pecados lhes são perdoados. A escritura de dívida é eternamente apa-
gada. Todos os seus pecados são eliminados; Deus os lançou para trás, e enter-
rou os seus sofrimentos nas profundezas do mar, e deles não se lembrará mais. 
Essas pessoas estão totalmente a salvo do sofrimento por estarem edificadas 
em Cristo, sua rocha eterna. Quem as condenará? É Cristo, que morreu, ressus-
citou e está à destra de Deus. Elas têm a fiel promessa divina de sua segurança, 
estabelecida como uma testemunha segura no Céu. Eles têm parte na aliança 
que é bem ordenada em tudo e segura. “…nem a morte, nem a vida, nem os 
anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os 
poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode-
rá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus…” (ROMANOS 8:38,39).



DIA 5

O tempo de Deus, não o nosso

Tudo tem o seu tempo determinado,  
e há tempo para todo propósito debaixo do céu…  

ECLESIASTES 3:1

L embre-se de que, se algum dia Deus lhe conceder misericórdia, usará Seu 
soberano prazer no tempo em que Ele quiser. Ele a concederá a alguns em 
pouco tempo; a outros, não antes de o haverem procurado durante muito 

tempo. Se outras pessoas são logo esclarecidas e consoladas enquanto você 
permanece um longo tempo na escuridão, não há outra coisa a fazer, senão 
esperar. Deus agirá arbitrariamente quanto a isso; não há como evitar. Você 
precisa contentar-se com esperar, empenhando-se de modo laborioso e dili-
gente, até chegar o tempo dele. Se você se recusar, só se arruinará; e quando, 
mais tarde, estiver arruinado e vir que seu caso é irremediável, condenar-se-á 
muito por renunciar a uma grande probabilidade de salvação, somente por 
não ter tido paciência para manter-se firme e não ter se disposto a dar-se 
ao trabalho de perseverar! E de que valerá, diante de Deus ou de sua própria 
consciência, dizer que você não conseguiu suportar ser obrigado a buscar a 
salvação durante tanto tempo, quando Deus a concedeu a outros que a pro-
curaram, mas não durante pouco tempo?… Você precisa ocupar-se em buscar 
a salvação nos termos — e sem nenhuma outra expectativa — de que, se Deus 
conceder misericórdia, isso ocorrerá no Seu próprio tempo; e não somente isso, 
mas também de que, após você ter feito tudo, Deus não se verá obrigado a lhe 
demonstrar misericórdia.



DIA 6

Faça uso de oração

…com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito  
e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.  

EFÉSIOS 6:18

F aça muito uso de oração, vendo que você tem um inimigo tão sutil e 
cruel que procura tão infatigavelmente a sua ruína e tão habilmente se 
disfarça para enganá-lo. Mantenha-se perto de Deus e não o abandone. 

Esteja continuamente com Ele, próximo a Ele no dever da oração, para que 
Deus seja seu guarda e seu conselheiro; para que Ele o defenda das artima-
nhas do diabo; para que o Senhor o instrua e seja seu conselheiro segundo a 
conduta do Seu próprio Espírito Santo; para que Ele o capacite a discernir as 
sutis conspirações de Satanás, para que você possa escapar das ciladas que ele 
arma. Se você for um dos que habitam sob a sombra do Todo-poderoso, Ele o 
“…livrará do laço do passarinheiro…” (SALMO 91:3).

Mantenha-se perto de Deus e não o abandone.



DIA 7

Fuja da tentação

Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé,  
o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor.  

2 TIMÓTEO 2:22

É evidente que devemos evitar não somente pecar, mas também o que nos 
expõe e leva a pecar, porque é dessa maneira que agimos nas coisas 
que dizem respeito ao nosso interesse temporal. Os homens evitam não 

somente as coisas que são, em si mesmas, prejuízo ou ruína de seu interesse 
temporal, mas também as que tendem ou expõem a isso. Por amarem sua 
vida  terrenal, eles não apenas evitam matar-se, mas têm muito cuidado em 
evitar tudo o que a coloca em perigo; embora certamente não saibam, eles 
podem fugir.

Eles têm o cuidado de não atravessar rios e águas profundas sobre gelo 
fino, embora, certamente, não saibam se cairão e se afogarão. Eles não somen-
te evitam as coisas que seriam, em si mesmas, a ruína de suas propriedades, 
como incendiar suas próprias casas com seus pertences ou pegar seu dinheiro 
e jogá-lo ao mar, mas eles evitam cuidadosamente todos os meios pelos quais 
seus bens são expostos… Se um homem contrai uma enfermidade perigosa, 
tem o cuidado de evitar tudo que possa aumentar o distúrbio; não somente 
o que ele sabe ser mortífero, mas outras coisas que teme serem prejudiciais 
a ele. Dessa maneira, os homens têm a tendência de cuidar de seu interesse 
terreno. Portanto, se não formos tão cuidadosos em evitar o pecado quanto em 
evitar danos ao nosso interesse terreno, isso demonstrará uma disposição des-
cuidada em relação ao pecado e ao dever, ou que não nos importamos muito 
se pecamos contra Deus. Certamente, a glória divina merece tanta importância 
e preocupação quanto o nosso interesse secular. Certamente, devemos ter tan-
to cuidado para não sermos expostos a pecar contra a Majestade do Céu e da 
Terra quanto os homens costumam ter cuidado com um pouco de dinheiro; sim, 
este último cuidado não passa de ninharia em comparação ao anterior.
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