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DIA1 
Não seja perversa

Quando Hamã viu que Mardoqueu não se curvava  
para lhe demonstrar respeito, ficou furioso.  

ESTER 3:5

C omo um menino austríaco se torna Adolf Hitler, ou um filho privilegiado 
se torna Osama bin Laden? 

O que faz um grupo de pessoas se unir e matar os vizinhos? Como 
essas pessoas podem achar que matar é uma boa ideia? Encontramos uma pis-
ta na morte de Hamã que sendo amalequita odiava os judeus. Seu povo havia 
atacado Israel quando saía do Egito, o que levou o Senhor a declarar: “Escreva 
isto em um rolo como lembrança permanente […] Apagarei toda e qualquer 
recordação de Amaleque de debaixo do céu” (ÊX 17:14). Assim, quando Hamã 
soube que o rapaz que não se curvaria a ele era judeu, “…procurou um modo de 
destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, do império de Xerxes” (ET 3:6).

Hamã disse ao rei: “Há certo povo espalhado por todas as províncias de seu 
império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das de 
outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do 
rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que 
eles sejam destruídos” (VV.8,9). Hamã desumanizou Mardoqueu e os judeus. Eles 
eram diferentes: pessoas difíceis de serem entendidas. Hamã os rotulou como 
outros e chegou a afirmar que eles não tinham direito à vida.

Talvez não tenhamos matado ninguém, mas maltratamos uma pessoa como 
se fosse um outro qualquer sempre que a transformamos num objeto de lascí-
via, fofoca ou desprezo. E se essa pessoa passar por nós, talvez nos encontre-
mos, assim como Hamã, planejando atos que nunca acharíamos que fôssemos 
capazes de cometer.

Você quer preservar puro o seu coração? Lembre-se de que todas as pessoas 
são feitas à imagem de Deus, e você descobrirá que os maus pensamentos 
desaparecerão (TG 2:1-13).  MIKE WITTMER

Desagradamos a Deus quando tratamos as pessoas com favoritismo.



DIA 2 
Nossa fonte de ajuda

Teu amor é melhor que a própria vida;  
com meus lábios te louvarei.  

SALMO 63:3

L ygon Stevens, uma alpinista experiente de 21 anos, havia alcançado os picos 
do Monte McKinley, Monte Rainier, quatro picos andinos no Equador e 39 das 
mais altas montanhas do Colorado, EUA. “Pratico o alpinismo porque amo as 

montanhas, e porque encontro Deus lá em cima”, disse ela, em 2008. Ao escalar 
um desses picos, Lygon morreu numa avalanche e seu irmão Nicklis, sobreviveu.

Quando os pais dela descobriram os diários dela, ficaram profundamente 
comovidos com a intimidade de sua caminhada com Cristo. “Ela sempre foi uma 
luz brilhante para Jesus”, disse sua mãe. “Lygon experimentou tamanha profun-
didade e honestidade em seu relacionamento com o Senhor Jesus, que até mes-
mo os cristãos mais maduros anseiam desenvolver.”

Nas últimas mensagens que registrou em seu diário, ainda dentro de sua 
barraca, três dias antes da avalanche, ela disse: “Deus é bom e Ele tem um pla-
no para a nossa vida que é maior e mais abençoado do que a vida que pode-
mos escolher para nós mesmos, e estou tão agradecida por isso. Obrigada, 
Senhor, por me trazeres neste lugar tão distante. Deixo o restante, o meu futu-
ro, em Tuas mãos e te agradeço por isso”. A atitude de Lygon reflete as palavras 
do salmista no versículo de hoje de que o amor de Deus é melhor do que a 
própria vida. Assim como o salmista, vamos louvá-lo com os nossos lábios. 
 DAVID MCCASLAND

Podemos confiar em nosso Deus onisciente  
a respeito do nosso futuro desconhecido.



DIA 3 
Preocupe-se menos

Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária,  
se terão o suficiente para comer, beber ou vestir.  

MATEUS 6:25

S egundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os norte-americanos são 
mais propensos à ansiedade do que os habitantes de outras nações. No 
Brasil, 12% da população sofre deste mal. Isso representa quase 24 milhões 

de pessoas. O dinheiro, o trabalho e a pressão por desempenho e sucesso são 
os principais fatores que levam a esse resultado. Muito antes desses dados e 
conclusões, Jesus já sabia que o coração humano era propenso à ansiedade.

Assim, nas encostas dos montes da Galileia, no mais poderoso sermão jamais 
ouvido, Jesus apresentou vários motivos para a irracionalidade de Seus segui-
dores viverem submissos à ansiedade. Segundo o Mestre, a preocupação é irra-
cional porque a vida significa mais do que alimento e roupa (MT 6:25), Deus 
sabe e atende às necessidades de Seus filhos; a preocupação nada realiza e é 
pagã (VV.26,27,32). O ensinamento de Jesus combate o erro que nega o cuidado e 
o amor de Deus supondo sermos capazes de estabelecer um futuro brilhante 
assegurando temporariamente as nossas necessidades da vida.

Como podemos começar a nos preocupar menos? Pedindo a Deus para son-
dar nosso coração quanto a qualquer pensamento ansioso (SL 139:23); lançando 
as nossas preocupações sobre o Senhor (55:22; FP 4:6,7); e confiando que nosso 
Pai celestial conhece todas as nossas necessidades e cuidará de nós (MT 6:32). 
Seu amor inabalável nos sustentará e a Sua consolação encorajará o nosso 
coração (SL 94:18,19).

Finalmente, devemos ter a vida firmada em Deus e fortalecida pelo Espírito 
(MT 6:33; RM 8:6). Quando você estiver preocupada, confie em Deus e sua vida exibirá 
a bênção e a esperança que só Ele pode proporcionar (JR 17:7,8).  MARVIN WILLIAMS

A fé desfaz as preocupações quando entregamos  
as nossas necessidades a Deus.



DIA 4 
40 dias

Durante os quarenta dias após seu sofrimento e morte,  
Jesus […] lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo  

e lhes falou do reino de Deus. ATOS 1:3

Q uarenta é um número importante na Bíblia. O dilúvio foi de 40 dias 
(GN 7:4). Moisés ficou 40 dias com Deus e recebeu a Lei (ÊX 24:18). Espias 
exploraram a terra durante 40 dias (NM 13:25). Os judeus vagaram no 

deserto 40 anos (32:13). Jonas alertou sobre julgamento dentro de 40 dias (JN 3:4). 
Jesus foi tentado 40 dias ao iniciar Seu ministério (LC 4:2) e apareceu aos dis-
cípulos durante 40 dias após Sua ressurreição (AT 1:3). Assim, alguns sugerem 
que o número 40 na Escritura significa que Deus está fazendo algo importante.

Jesus não voltou ao Céu imediatamente após Sua ressurreição. O que Ele fez 
em Seus últimos 40 dias na Terra? 

Continuou a ensinar a Palavra de Deus, dando “a seus apóstolos escolhidos 
mais instruções por meio do Espírito Santo” (V.2).

Ele apareceu “…apresentou muitas provas claras e que estava vivo” (V.3). No 
domingo de Páscoa, apareceu a Maria Madalena (MT 28:1-9), aos dois discípulos 
no caminho de Emaús (LC 24:13,35) e a dez discípulos (VV.36-43). Uma semana 
depois, apareceu aos 11 discípulos (JO 20:26-32) e a vários outros no mar da 
Galileia (21:1-25). Paulo escreveu acerca de seis outras aparições, certa vez para 
mais de 500 pessoas (1CO 15:5-8).

E “lhes falou do reino de Deus” (AT 1:3). Endossou a expectativa dos Seus discí-
pulos quanto a um reino físico. Mas corrigiu a preocupação de quando chegaria 
esse reino (VV.6,7).

Mandou Seus discípulos serem as Suas testemunhas (V.8).
Assim como Jesus se preparou para o Seu ministério durante 40 dias (LC 4:2), 

durante 40 dias o Jesus ressurreto preparou Seus seguidores para o ministé-
rio deles. O Mestre queria que os Seus discípulos contassem às pessoas tudo 
sobre Ele (JO 21:1-19).  K. T. SIM

Ouçamos a voz de Jesus enquanto é tempo, Ele nos convida a segui-lo.



DIA 5 
Reflexo sem distorções

Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário;  
tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. SALMO 139:14

S omos constantemente bombardeadas com conselhos referentes à nos-
sa aparência física. Na verdade, as sugestões encontradas em capas de 
revistas, comerciais de TV e propagadas por vendedores nas lojas me 

incomodam. Todos estão tentando me influenciar a buscar a aparência perfeita.
Um blogueiro escreveu: “Para muitos homens e mulheres jovens, nossa apa-

rência física se tornou o padrão de aferição em relação ao qual todo o nosso 
valor e mérito é analisado. Mas vamos cair na real: embora esse sistema de 
valores possa ser pernicioso, é realmente difícil simplesmente ‘dar as costas’ a 
esse padrão de avaliação quando tudo à sua volta aponta nessa direção”. Tiago 
nos lembra de um importante espelho que nos dá uma verdadeira visão de nós 
mesmos: a Palavra de Deus (1:23). O salmista nos lembra de que somos parte da 
maravilhosa criação do Senhor. Pense nisso! Aquele que fez você e eu é a Pessoa 
mais sábia, habilidosa e criativa de todo o Universo! Então, independentemente 
de nosso tamanho, peso ou formato, Deus nos vê como Sua criação (1SM 16:7).

Belas! Criadas à Sua imagem (GN 1:26,27). Em seu livro Aos olhos do Pai 
(Publicações Pão Diário, 2013), Regina Franklin escreveu: “No momento em 
que fomos criadas, nos tornamos as mais preciosas e cobiçadas obras de arte 
— escolhidas, guardadas e amadas […] formadas de modo ‘assombrosamen-
te maravilhoso’ porque temos acesso a uma das maiores intimidades que os 
seres humanos podem conhecer — o relacionamento pessoal com Deus”. Assim, 
embora seja ótimo ter “boa aparência” (1PE 3:3,4) não a persigamos ao custo do 
nosso relacionamento com Deus. Uma hora na academia e uma hora à frente 
do espelho, mas zero hora com Deus, não nos trará a verdadeira beleza (PV 31:30). 
 POH FANG CHIA

Cultive a sabedoria transformadora da Bíblia, pois é ela que deve  
moldar a nossa atitude em relação à aparência externa.



DIA 6 
Vida santificada

Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. MATEUS 6:9

J esus nos ensinou a orar: “…Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu 
nome” (V.9). Nós oramos e  afirmamos hoje que o Teu nome, Javé, já é santo 
porque descreve a ti — puro, perfeito, distante do mal, do erro e da corrup-

ção. Contudo, ao orar “santificado seja o teu nome”, reconhecemos a nossa parte, 
como Teu povo, em revelar a Tua santidade aos outros. Por nossas palavras e atos 
podemos representar-te bem ou podemos fazer o Teu nome ser blasfemado 
pelo mundo (RM 2:24). Deus, confessamos hoje que de muitas maneiras temos 
profanado o Teu santo nome. Pedimos, com humildade e urgência, que corrijas 
os nossos erros e faças o Teu nome santo uma vez mais. Pedimos o Teu perdão:

• Por ministros da Igreja que traíram a confiança de crianças violando a ino-
cência delas em Teu nome.

• Por tele-evangelistas cujos ministérios se desfizeram em escândalos arrui-
nando vidas em Teu nome (RM 2:17-24).

• Por cruzadas e guerras travadas em “honra do Príncipe da Paz” e por atos de 
brutalidade praticados em Teu nome (NE 9:5-37).

• Pela frieza de algumas de nossas igrejas, superficialidade de outras e manei-
ras como nos apegamos às tradições arcaicas ou ao último modismo.

• Por nos vestirmos com riqueza enquanto os pobres passam fome; por vulga-
rizar os laços do matrimônio relaxando a ética sexual; por perseguir sucesso 
à custa de princípios; pelo egocentrismo de nossos sonhos; pelas inúme-
ras maneiras como te transformamos em um deus que endossa tudo o que 
desejamos (1PE 1:15).

Deus Santo, lamentamos muito e nos arrependemos. Concede-nos o poder para 
termos vidas como a Tua, pois tu és puro, amoroso e bom e nos chama a sermos 
como tu és. Que o Teu nome seja santificado. Em nome de Jesus oramos. Amém. 
 SHERIDAN VOYSEY

Honramos o nome do Pai quando buscamos a santidade dele em nossa vida.



DIA 7 
A volta dos mortos

…embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados,  
ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos! 

EFÉSIOS 2:5

Um homem pode estar oficialmente vivo depois de ter sido declarado 
legalmente morto? Foi notícia internacional o fato de um homem ter 
sido encontrado saudável, após desaparecer por mais de 25 anos. No 

momento do desaparecimento aquele homem estava desempregado, viciado, 
desesperado e devendo a pensão alimentícia aos filhos e por essa razão se 
escondera por tanto tempo. Ele se escondeu deliberadamente. Quando retor-
nou, no entanto, descobriu como era difícil voltar a fazer parte do mundo dos 
vivos. Quando esse homem foi ao tribunal para reverter a decisão que o tinha 
declarado legalmente morto, o juiz recusou-lhe o pedido citando um prazo de 
3 anos para corrigir a decisão judicial da morte do apelante.

Esse pedido incomum feito por um tribunal humano acaba por ser uma 
experiência comum para Deus. A carta de Paulo aos Efésios nos diz que, embora 
estivéssemos espiritualmente mortos por causa da desobediência e dos mui-
tos pecados, Deus “…nos deu vida juntamente com Cristo” (EF 2:1,5). Apesar disso, 
declarar-nos vivos e nos tornar espiritualmente vivos foi uma questão profun-
damente dolorosa para Deus. Nosso pecado e a consequente morte espiritual 
exigiram o sofrimento, a morte e a ressurreição do Seu Filho Jesus (VV.4-7).

Uma coisa é demonstrar a evidência da vida física e natural. Nosso desafio 
maior é demonstrar a evidência da vida espiritual. Tendo sido declarados vivos 
em Cristo, somos chamados a viver em gratidão pela imensurável misericórdia 
e vida que nos foi concedida. MART DEHAAN

Jesus morreu na cruz para que possamos  
viver em Sua presença hoje e para sempre.
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