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Por melhor que seja, um devocionário não deve substituir a leitura
pessoal bem feita da Bíblia. Qualquer devocionário sério é escrito

sob a influência das Escrituras Sagradas. Quem lê um devocionário
está se beneficiando da leitura e da reflexão que alguém fez da Bíblia.
Portanto, o ideal é que cada crente em Jesus vá diretamente à fonte e
beba a sós da água da vida. Dessa saudável providência, resultará uma
proveitosa comunhão com Deus, que trará em seu bojo preciosidades,
como alegria, alívio, certezas, segurança emocional e muita vontade de
orar.

É de todo aconselhável, portanto, não restringir o exercício
devocional à leitura de um devocionário. Juntem-se, pois, a leitura do
devocionário e a leitura da Bíblia e teremos uma medida muito boa. Os
que têm o dom de catar as belezas da Palavra de Deus são obrigados
pela lei do evangelho a repartir o que, com a graça de Deus, colheram.
E, assim, todos são abençoados.

É com esse propósito que a Editora Ultimato coloca em circulação
Devocionais para todas as estações. O livro foi escrito por trinta e três
servos de Deus (13 mulheres e 20 homens), quase todos brasileiros,
bem conhecidos e respeitados. Todos eles estão de alguma forma
ligados ao ministério da Editora Ultimato. Alguns são ou foram
colaboradores (regulares ou ocasionais) da revista Ultimato; outros são
autores de livros publicados pela editora. As devocionais do Rev.
Haroldo Cook e as do Rev. Amantino Adorno Vassão — ambos
falecidos — foram retiradas de edições publicadas quando eles eram
colaboradores da revista. Em alguns casos, as devocionais são
seqüenciais por temas ou por capítulos da Bíblia. Em outros, elas
relacionam-se a datas especiais, como Páscoa, Natal e Ano Novo.

PREFÁCIO
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Quando escrevemos Devocionais para todas as estações, não

estamos pensando apenas no ano inteiro: no verão e no inverno, no
outono e na primavera. Estamos pensando também em todas as
estações emocionais pelas quais invariavelmente passamos: a
tempestade e a bonança, a tristeza e a alegria, a escassez e a fartura, a
solidão e a comunhão, a doença e a saúde. Em todas as estações
precisamos de alimento sólido para não nos sentirmos miseráveis nem
soberbos. Precisamos atravessar as diferentes estações do ano e as
diferentes estações da alma, segurando sempre a mão de Deus, em
direção ao alvo, ao “prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo
Jesus” (Fp 3.14, NVI).

A tendência humana é interessar-se mais pela aparência do que pelo
que está escondido. Contudo, o fruto, sua quantidade e qualidade
dependem da raiz, daquilo que não se vê. Raízes na profundidade e
frutos no topo significam seriedade no relacionamento com Deus,
piedade pessoal autêntica, vida devocional rica, compromisso
permanente, renúncia do que atrapalha a comunhão com Deus, apego a
Jesus Cristo e confiança absoluta em Deus. Devocionais para todas as
estações tem o propósito de gerar raízes em baixo para que haja
abundância de frutos em cima. Deus nos abençoe!

Elben M. Lenz César
Editor
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A paz para a humanidade

Próximo de sua morte, Jesus começa a falar mais seriamente sobre a paz
aos seus discípulos. Mostra-lhes que definitivamente sua morte era

inevitável e que a hora estava chegando. Ele fala com tal seriedade, que os
discípulos começam a fazer uma série de perguntas: “Onde vais?”, “qual é o
caminho?”, “quem é o Pai?” (Jo 13.36; 14.5 e 8.)

Os discípulos estavam preocupados. Acreditavam que Jesus era o Messias,
o Salvador enviado por Deus. Mas ainda não haviam compreendido como
Ele executaria o seu plano de salvação para a humanidade. Pensavam talvez
que Ele continuaria no meio deles, curando enfermos, ressuscitando mor-
tos, alimentando famintos, enfim, fazendo milagres em benefício do povo.

Contudo, ao deixar claro que já não estaria pessoalmente com os discípu-
los, Jesus assegura-lhes o antídoto indispensável: “Deixo-vos a paz, a minha
paz vos dou” (Jo 14.27). Ele não os encarregou a um outro senhor nem os
mandou implorar aquilo de que mais precisavam a uma outra pessoa. Jesus
garantiu a sua própria paz aos seus próprios discípulos.

A verdadeira paz que a humanidade precisa não está com os governos
deste mundo. E se assim é, a paz não vem por meio de reclamações e críticas
para com os governos: “Não vo-la dou como o mundo a dá” (Jo 14.27), acres-
centou Jesus.

A resposta ao clamor da humanidade pela paz está com os discípulos de
Jesus. A verdadeira paz habita em seus corações e são eles que a têm de
transmitir onde ela não existe. Isso não é possível apenas pelas orações, tem
de ser também pela pregação do evangelho. É pela fé que a paz de Cristo
habita em nós, e a fé vem pela pregação do evangelho de Cristo (Rm 10.14).

Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. (Jo 14.27.)1
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A era da descontinuidade

Vivemos numa época de incrível avanço tecnológico. Acordamos no
mesmo lugar onde dormimos, mas o tempo é outro. Estamos numa era

nova. O futuro começou ontem. Logo, embora estejamos no presente, estamos
também no futuro. Naquele futuro descrito por antecipação e ardentemente
esperado.

A nova era ainda não tem nome oficial. Os mais tímidos já a chamaram
de era lunar e os mais ousados, de era do infinito. Há quem ache mais acer-
tado denominar a presente era de era da descontinuidade, porque “a socie-
dade civilizada está se afastando de alguns dos velhos rumos que lhe deram
forma e se coloca sob a influência de novas orientações”. Seja qual for o
nome, o que nos importa é que essa nova era deve desenvolver-se dentro da
era cristã. Esta não pode ceder lugar para aquela. Em vez de jogar fora a
herança cristã, vamos conservá-la a todo custo. Precisamos dela. As conquis-
tas tecnológicas não são mais importantes nem mais sensacionais que a
encarnação do Verbo. Sob a perspectiva mais ampla, que vê a história de
eternidade a eternidade, a plenitude do tempo não é a que se está vivendo.
O momento mais importante da história foi quando Deus enviou seu
Filho ao homem para ser Emanuel, que quer dizer “Deus conosco” (Gl 4.4;
Mt 1.23). Há quase 2 mil anos!

Olhemos para os montes, para as alturas, para as estrelas, para os céus. O
nosso socorro virá daquela direção, procederá do espaço. Todavia não do
homo sideralis, nem da ciência, nem da Lua, nem de Marte. O nosso socorro
“vem do Senhor, que fez o céu e a terra” (Sl 121.2)!

2O Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma.
O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde
agora e para sempre. (Sl 121.7-8.)
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A oração do novo milênio

No desabrochar deste novo milênio, elevo a ti, Senhor, minha súplica:
Que eu ande fielmente em tua presença, jamais me afastando de ti,

momento algum, circunstância alguma;
Que neste mundo tenebroso, violento e instável resplandeça em mim

Jesus, a luz do mundo;
Que eu me conserve puro, jamais me atole nesse tremendo lamaçal de

imoralidade em que se afunda o mundo em volta;
Que, confiando plenamente em ti, meus temores todos se dissipem, e

nada me assuste, nada me faça recuar, nada me intimide;
Que eu jamais me envergonhe de ser teu filho, eleito e agraciado, mensa-

geiro do reino;
Que eu jamais esmoreça no exercício da missão que me confiaste. Que

me mantenha resoluto e firme, dinâmico e incansável, aceito por Jesus como
servo bom e fiel;

Que eu te ame em primeiríssimo lugar, depois a mim mesmo e ao meu
próximo. Que nenhum ressentimento encontre guarida em meu coração.
Que eu perdoe sempre, “setenta vezes sete” ou quantas vezes for preciso;

Que, embora não saiba quando Jesus voltará, eu me mantenha sempre
alerta, aguardando o noivo com lamparinas abastecidas. Todavia, se te convi-
er levar-me antes que o teu Filho volte, também nisto seja magnificado o teu
nome;

Que, enquanto viver, eu ajude meu semelhante a minorar as desditas da
sociedade onde existimos e na qual vivemos. Que o mundo ao meu redor
seja, pelo menos, um pouco melhor;

Que, exaltando-te, possam todos dizer: “Tenho certeza de que esse ho-
mem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus” (2 Rs 4.9, BLH).

Vejo que este que passa sempre por nós é
santo homem de Deus. (2 Rs 4.9.)

3
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4

Maná de cada dia

Trocando idéias, ouvindo e sentindo as profundas aspirações de nosso
povo que luta por maior progresso espiritual, descobrimos que há os que

se queixam de não o conseguirem. E alguns caem no desânimo, são atacados
por uma espécie de paralisia espiritual, doença perigosa, que, embora curável,
causa prejuízos graves ao rebanho do Senhor.

Qual será a solução para o problema? Como conseguir esse poder do alto,
que nos enche o coração de alegria e deixa marcas e frutos permanentes,
para a glória de Deus? Parece-nos que o processo normal, indicado pela
Bíblia é “buscar diariamente a porção para cada dia”.

A pessoa que se alimenta bem durante uma semana e passa a semana
seguinte sem nenhum apetite, sem comer alimento algum, certamente não
está bem. E as energias acumuladas na primeira semana serão perdidas na
segunda.

Na vida espiritual é assim. Orar bastante hoje e depois deixar que as
ocupações ou a rotina da vida nos façam negligenciar a busca de Deus provo-
ca desequilíbrio e nos faz perder de vista o alvo que a Bíblia nos indica.

Intensa alegria da vida cristã e poder do alto vêm da comunhão constan-
te, diária com Deus: “Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome”.

E colherá diariamente a porção
para cada dia. (Êx 16.4.)



DEVOCIONAIS 11

J A N E I R OJ A N E I R O

Liberte-se do medo

O Senhor Jesus sabe que todos estamos sujeitos ao medo. Sabe dos
grandes prejuízos que o medo pode nos causar.

Pedro, com medo do que poderia acontecer a Jesus, tentava impedi-lo de
ir a Jerusalém, onde cumpriria a sua missão (Mt 16.21-23). Os discípulos,
lutando contra o vento e o mar encapelado, julgaram ver um fantasma quando
o Senhor se aproximava deles andando sobre as águas (Mt 6.45-52).

O medo rouba-nos as possibilidades de raciocínio, fecha os canais das
energias mais salutares de saúde, paz, otimismo e vitória em nossos empre-
endimentos, trabalho e vida.

“Não temas”, disse o Senhor. Devemos deixar que a luz divina penetre
abundantemente em nós, realizando completa higiene mental, moral e es-
piritual, que elimine de todo o medo desnecessário. E o caminho para isto é
o cultivo diário da leitura bíblica, da oração, da comunhão com Deus, a partir
de uma conversão autêntica (Fp 4.6-9).

Confiar nas imutáveis promessas divinas é outro remédio eficaz para a
destruição do medo. “Eis que estou convosco sempre”, disse o Senhor. Se
Ele está sempre, está hoje, está agora com aqueles que o buscam. Agrada e
honra a Deus a confiança que depositamos em suas palavras (Sl 37.5;
Mt 14.28-31).

Aproveite o dia de hoje para meditar nessas verdades. Leia as passagens
acima indicadas. Ore e diga: “Obrigado, Senhor, porque Tu estás comigo.
Que temerei?”

“Em me vindo o temor, hei de confiar em ti” (Sl 56.3).

5 Não temas. (Mt 14.27.)
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Otimismo e vida

Há pessoas que têm idéia fixa de infelicidade. Para elas, parece que
 nada vai dar certo, que tudo vai sair errado.

Podemos ser felizes ou infelizes, dependendo em grande parte do nosso
modo de pensar. Os hábitos negativos, derrotistas podem e devem ser
mudados. E esta mudança se torna mais fácil quando assimilamos certas
passagens bíblicas e elas se tornam em vida para nós.

Vejamos: “E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, , , , , para que experimenteis qual seja a boa agra-
dável e perfeita vontade de Deus” (Rm 12.2). E mais: “Tudo o que é respeitá-
vel, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é
de boa fama... seja isto o que ocupe o vosso pensamento... e o Deus de paz
será convosco” (Fp 4.8-9).

É um exercício que gera profundos resultados espirituais.
Um homem que teve muitas lutas e saiu vitorioso costumava dizer: “Apren-

di a vencer os obstáculos com os outros obstáculos”.
Precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação, saber

o sentido profundo de “em tudo dai graças”, experimentar o significado de:
“Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, alegrai-vos” (Fp 4.4).

“Não temas que Eu te ajudo...”
“Eis que eu estou convosco todos os dias...”
Experimente viver este ano praticando estes textos. Você se sentirá mais

otimista e cheio de vida.

6Eis que estou convosco
todos os dias... (Mt 28.20.)
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Chamados para servir

Lembro-me de uma frase no pára-choque de um caminhão: “quem não
 vive para servir não serve para viver!” Uma frase forte e talvez um pou-

co radical, mas que contém boa dose de verdade. Infelizmente a gente apren-
de, desde bem cedo, na escola e mesmo em casa, que o mundo tem dois
tipos de pessoas: os que mandam e os que obedecem. Se você quiser ser bem
sucedido e “dar certo” na vida, escolha o lado “vencedor”. Esteja entre os
que mandam, entre os que são servidos, entre aqueles que têm um batalhão
de pessoas à sua disposição, entre aqueles que, devido à sua escolaridade,
carisma, família, poder político ou econômico, comandam os destinos e até
o ganha-pão das pessoas.

O ensino de Cristo é totalmente oposto a este. Não que Ele se oponha à
necessidade de líderes, guias e modelos; muito pelo contrário, mas Ele
redefine a tarefa de liderar. Veja a declaração radical que o Senhor faz no
Evangelho: “Quem quiser ser o maior entre vós seja o que vos serve e quem
quiser ser o primeiro seja servo de todos os demais” (Mc 10.43-44).

Quando a gente entende que cada um de nós é chamado para ser um
sacerdote, uma ponte que liga Deus aos homens e os homens a Deus, quan-
do a gente entende que este chamado se estende a todos e a cada um dos
cristãos e não apenas aos pastores, ministros e missionários, então percebe-
mos que nada menos se exige de nós do que uma vida de serviço. Serviço
dedicado, alegre, voluntário e completo ao Deus da nossa vida e a todos
aqueles que, ao nosso redor ou longe de nós, ainda carecem do seu maravi-
lhoso amor. Viva para servir!

7 [Cristo] nos livrou de nossos pecados e fez
de nós um reino de sacerdotes     para servir

ao seu Deus e Pai. (Ap 1.5-6.)
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Sacerdotes

Nas brincadeiras de rua da minha infância havia um apelido que
ninguém gostava de receber. Quando apostávamos corrida dizíamos

assim: “vamos ver quem chega primeiro até aquela esquina; o último a chegar
é ‘filho do padre’!” “Filho do padre” era uma maneira menos agressiva de
chamar de filho bastardo ou filho nascido fora do casamento. Isso no meio
da vizinhança basicamente católica. Nossa família era de minoria evangélica.
Mas os padres estavam em baixa. Ninguém queria ser sacerdote!

O tempo passou e eu acabei me tornando pastor, título que costumava
carregar certa dignidade, certo respeito. Mas com falcatruas pra cá, escânda-
los pra lá, está cada dia mais difícil achar algum moço ou moça que tenha
atração para ser missionário, ministro de música ou pastor. As vocações es-
tão em baixa. Ninguém quer ser sacerdote.

Os primeiros versos do livro de Apocalipse nos fazem mudar radicalmen-
te de visão. Lembram-nos que Cristo nos libertou da escravidão do pecado
para nos tornar um reino de sacerdotes. Isso significa que todos os cristãos
têm o mesmo chamado — ser sacerdotes. Só para lembrar: o sacerdote é a
pessoa responsável pelo culto a Deus, por não deixá-lo morrer, por cuidar
dos detalhes, por manter acesa a chama da fé, o respeito a Deus, o amor ao
Pai e ao próximo. O sacerdote cuida também da adoração, de tudo na nossa
vida que a faz retornar em gratidão ao Senhor e dizer: “O Senhor tem sido
bom para comigo, louvado seja o seu nome”.

Se você ainda não conhecia sua vocação, agora já sabe — ser sacerdote.
Deus o abençoe!

8Nos constituiu sacerdotes. (Ap 1.6.)



DEVOCIONAIS 15

J A N E I R OJ A N E I R O

Ele nos ama

Lembro-me bem da alegria que tomava conta de nossa casa toda vez que
 ficávamos sabendo que vó Lólia e vô Dantes estavam para nos visitar.

Eles eram os pais da mamãe e moravam em outra cidade. Por isso, a visita
deles se revestia sempre de muita expectativa. Mas a principal razão disso,
pelo menos para mim, é que a vó e o vô eram sempre muito carinhosos para
conosco: não me lembro de nenhuma vez que tenham chegado a nossa casa
sem algum tipo de “agrado” para cada um dos netos (e olha que éramos seis):
uma bala, um “sonho-de-valsa”, uma lembrancinha qualquer. Além disso, o
vovô não cansava de nos querer “educar” (como ele dizia), insistindo em ler
partes das notícias do jornal e, quando conseguia a nossa atenção dispersiva,
pedaços das histórias de Tarzan, que os netos “bebiam” ao redor do sofá da
sala, com sua leitura compassada. É sempre uma alegria receber alguém que
nos ama (e que a gente também aprende a amar e a respeitar).

Apocalipse nos mostra Jesus; amplia a imagem que temos dele a partir
dos Evangelhos e nos diz duas coisas importantíssimas sobre Ele.

Primeiro, diz que Ele nos ama — que coisa boa, que notícia boa! Tem
gente que lê o Apocalipse cheio de medo, apavorado com o juízo final, com o
fim do mundo, com os castigos de Deus, com cavalos e cavaleiros que espa-
lham destruição e terror. Quem conhece a Jesus sabe que é diferente e fica
na expectativa de que aquele que vem vindo com as nuvens é o mesmo que
nos ama.

Segundo, diz que Ele a si mesmo se entregou por nós — ninguém teve de
convencer Jesus a amar você. Ele não o fez por constrangimento, nem por
dó, nem porque não tivesse outra alternativa. Ele nos ama porque quer. É
um ato da sua vontade soberana que mostra claramente o tamanho e a pro-
fundidade do seu amor para conosco.

Alegre-se com a vinda de Jesus. O cavaleiro do céu, justo e verdadeiro, é
também seu amigo.

9 Aquele que nos ama e que a si mesmo
se entregou por nós. (Ap 1.5.)
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A volta de Cristo

Sobre a volta de Cristo, a Bíblia nos autoriza a dizer que não podemos
saber o dia nem a hora em que virá, embora possamos conhecer os tem-

pos e as épocas.
Não podemos saber quantas pessoas se afastarão da fé, mas podemos

saber que serão muitas ou Jesus não teria perguntado: “quando vier o Filho
do Homem, porventura encontrará fé na terra?”

Não podemos saber quantos sofrerão ou serão martirizados pelo seu tes-
temunho cristão, mas podemos ter certeza de que haverá intenso sofrimen-
to como nunca houve desde o princípio do mundo até hoje e que esses dias
serão abreviados por amor dos cristãos, senão ninguém resistiria!

O livro de Apocalipse, apesar de suas figuras estranhas, seus números,
símbolos e códigos, nos apresenta um quadro de muita esperança. O livro
todo foi escrito para as igrejas em sofrimento, para sustentá-las, animá-las e
enchê-las de esperança para prosseguir. O livro abre com quatro certezas
que deveriam aumentar nossa esperança no retorno do Senhor:

Primeiro, Cristo vem. Do mesmo modo que foi (envolvido nas nuvens do
céu), Ele voltará.

Segundo, todos o verão. Sua volta não será escondida, nem se dará na
calada da noite (como alguns sugerem), mas será visível, resplendente, baru-
lhenta (como o soar da trombeta e a voz do arcanjo). Terceiro, até mesmo os
que o atravessaram com a lança, isto é: quem estiver vivo vai vê-lo “ao vivo”;
quem estiver morto vai levantar da morte para olhá-lo face a face.

Quarto, todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Choro de
alegria e alívio para aqueles que aguardam com anseio a sua vinda e choro de
desespero e horror para os que o têm desprezado e às muitas manifestações
da bondade de Deus em suas vidas. Para que não haja dúvida, João encerra
com estas palavras: “Certamente será assim! Amém.” Amém é uma palavra
hebraica que significa “assim será”. Por isso, não tenha dúvida: assim será
porque assim será. Quem falou foi Deus!

10Olhem, Ele vem com as nuvens! Todos o verão, até mesmo os que
o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão
por causa dele. Certamente será assim! Amém. (Ap 1.7.)
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Sem pé nem cabeça

Existe uma escola de filosofia chamada existencialismo. Com o risco de
simplificar demais, vou dizer que o existencialista é a pessoa que não vê

nenhum sentido para a vida. Mesmo assim continua vivendo — como dá, é
lógico! Quando dá… porque alguns mais radicais deram fim às suas próprias
vidas. Para o existencialista radical não existe Deus. Para ele o homem não
vem de lugar nenhum — surgiu aqui na terra por acaso e depois de bilhões
de anos de coincidências fabulosas. Evoluiu de alguma espécie mais primiti-
va de vida. E assim como o homem não veio de lugar nenhum também não
vai para lugar nenhum. Um dia se acabará. Só isso. Não teve origem determi-
nada. Não tem fim determinado. Veio de lugar nenhum. Volta para lugar
nenhum. Sua vida não faz mais sentido do que a vida de uma formiga, um
pardal ou um gato. Vive por viver. É o desespero de viver a vida sem pé nem
cabeça, sem começo nem fim. Pior de tudo: sem meio, sem sentido. Alguns
existencialistas descrevem assim esta vida: “você nunca está em casa”.

Como é diferente o ensino da Escritura! Jesus se apresenta no livro de
Apocalipse como aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Foi Ele
quem deu início a tudo e é Ele quem um dia vai colocar o ponto final na
última linha da história. Mas não é só isso: Ele se apresenta como aquele
“que era, que é e que há de vir”. Ou seja, Ele é eterno, Ele está presente
mesmo hoje e está voltando para assumir o que lhe pertence. Ele é o dono
desta casa, do universo que Ele mesmo criou. Ele está presente e os olhos da
fé podem vê-lo em todo lugar; e mais, Ele retorna em breve. Cristo está em
casa. E você, está com Ele em casa ou largado na rua da amargura, no mundo
do desespero?

11 Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim,
diz o Senhor Todo-poderoso, que é, que

era e que há de vir. (Ap 1.8.)
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Verdade que liberta

Palavras do próprio Jesus. E fortes! Ele, que é a Palavra de Deus encarnada,
a intenção plena de Deus manifestada na forma de uma pessoa, diz para

não deixar dúvida: “você quer ser meu discípulo? quer ser meu seguidor?
quer andar nos meus caminhos, me conhecer, me amar, seguir os meus
passos? É simples: permaneça nas minhas palavras”. Não tem meio termo,
não tem jeitinho, não tem como “colar” na prova do discipulado. Não tem
como enganar o professor porque Ele vê todas as coisas, até o íntimo do
nosso coração.

Lembro-me de muitas coisas que comecei na vida e parei pelo meio: au-
las de música, de inglês, de piano, de violão. Esportes, relacionamentos... É
mais fácil começar do que continuar, mais tranqüilo prometer do que cum-
prir, mais manso ouvir palavras do que permanecer nelas.

Você quer ser discípulo de verdade? Leia as palavras de Cristo, conheça-
as, decore-as, obedeça-as, viva-as, estude-as; norteie sua vida pelas palavras
de Cristo. Permaneça nas palavras de Cristo. Sabe para quê?

Para conhecê-lo. Ele é a verdade. Quando a gente conhece a verdade, ela
nos liberta. Nos liberta da culpa, do medo, das angústias. Porque a verdade
que se manifesta em Cristo tem dois aspectos muito claros e muito fortes:
primeiro, Deus está vivo e ativo; segundo, Ele se interessa por nós e tem um
plano cuidadoso e carinhoso para nossas vidas. Nestas duas verdades — a
existência de Deus e a sua bondade —, a nossa fé encontra fundamento
sólido para crescer e dar fruto. Se permanecermos nelas, jamais seremos
abalados.

12Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois
verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a
verdade e a verdade vos libertará. (Jo 8.31-32.)
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Sobre laranjas, limões e tangerinas

Certa vez recebi uma sacola recheada de frutos, verdadeiras primícias.
Colhidos no sítio de um amigo no dia anterior, estavam viçosos e convi-

dativos. Havia, entre outras amostras da generosidade da natureza, laranjas,
limões e tangerinas. Depois vi que as árvores das quais foram colhidos
estavam plantadas bem próximas umas das outras. Isso me fez refletir.

As fruteiras dividiam as riquezas de um solo comum. Por suas raízes per-
corriam nutrientes semelhantes. Refrescavam-se juntas sob o orvalho da
noite. Banhavam-se alegres nas mesmas chuvas. Recebiam gratas, pelos
mesmos raios solares, doações diárias de energia benfazeja e transformadora.

A natureza interior, contudo, era diferente. Da seiva bruta, as laranjeiras
elaboraram dulcíssimas laranjas. Os limoeiros retribuíram com enormes e
azedos frutos. As tangerineiras revelaram sua habilidade alquímica, produ-
zindo frutos distintos, polpudos e suculentos.

Algo semelhante ocorre com as pessoas. Vivendo no mesmo ambiente e
sob as mesmas circunstâncias externas, a complexa natureza interior de cada
um elabora frutos distintos. Cada um produz seus próprios frutos de modo
exclusivo.

A matéria prima recolhida da mesma fonte manifesta-se numa encanta-
dora variedade de formas e sabores. Há frutos levemente adocicados. Alguns
são acidamente doces ou azedos. Outros, apenas azedos ou simplesmente
amargos.

Jesus interessou-se por esses mistérios. Guiado por suas observações e
experiências, indagou certa vez: “é possível colher uvas em espinheiros, ou
recolher figos nos rochedos?” Depois concluiu: “Tampouco, frutos bons bro-
tam de uma natureza má” (Mt 7.16-18).

Estejamos mais atentos ao aproveitamento que fazemos dos recursos e
oportunidades que nos são oferecidos ao longo da vida e, particularmente,
no dia de hoje.

13 Assim,     toda árvore boa produz bons frutos, porém
a árvore má produz frutos maus. Assim, pois, pelos

seus frutos os conhecereis. (Mt 7.17, 20.)
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A pomba e a serpente

Apomba é ingênua e indefesa, não fere nem amedronta ninguém. Tornou-se
 símbolo de ternura e paz. A serpente, criatura peçonhenta, lembra a

ameaça do bote inesperado. É símbolo de malícia, esperteza e sagacidade.
Acompanhando na Bíblia os passos de Jesus, ficamos encantados com as

cenas em que, cheio de ternura e compaixão, Ele acolheu, compreendeu,
perdoou e curou pessoas carentes nas mais variadas condições. Diante das
multidões de carentes, enfermos e famintos, Jesus foi pleno em misericórdia
e mansidão. Por outro lado, frente aos escribas e fariseus, agiu com firmeza
e agressividade, por causa da presunção deles e do engano que produziam
(Mt 11.28; 23.13-33).

As crianças causaram-lhe especial consternação, recebendo atenção
coberta de abraços e bênçãos. Entretanto, Herodes, autoridade maior sobre sua
região, foi alvo de palavras ásperas e contundentes  (Mt 19.13-15; Lc 13.31-33).

Vendo como Jesus conseguiu ser terno sem perder a capacidade de indig-
nação, é fácil reconhecer como em nós esses aspectos mais conflitam do que
se integram. Percebemos o quanto estamos presos a atitudes exclusivas e
unilaterais. Por isso, tantas vezes esbarramos em tendências que tanto nos
impelem a experimentar a plenitude que almejamos como nos impedem de
fazê-lo.

Ferimos os outros com dureza e agressividade em demasia, quando pode-
ríamos temperar nossos atos e palavras com um pouco de brandura e com-
preensão. Há ocasiões em que a falha está no excesso de tolerância. Prendemo-
nos à necessidade de ser agradáveis para receber aceitação, quando o neces-
sário seria manifestar firmeza ou indignação.

Queremos desenvolver a capacidade de perdão, sem com isso abandonar
as necessárias expectativas de crescimento e mudança. Reconhecemos o
quanto acrescentaríamos à vida se integrássemos doçura e firmeza, compai-
xão e indignação.

Sabemos o quanto é difícil trilhar os caminhos da integração. Ao olhar
para Jesus, somos encorajados a perseguir este alvo, lutando para superar
nossos limites e, sobretudo, contando com seu auxílio e companhia.

14Eis que Eu vos envio como ovelhas para o meio
de lobos; sede prudentes como as serpentes e
símplices como as pombas. (Mt 10.16.)
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Com o dedo no gatilho

Imagine que todos carregamos embutida em nossa personalidade uma
daquelas velhas pistolas de dois canos e dois gatilhos. Frente à variedade

de experiências a que somos expostos no dia-a-dia, surge a oportunidade de
acionar um ou outro dos gatilhos...

Quando entramos em contato com as carências das pessoas que nos
rodeiam, vivemos o desafio de puxar o gatilho da solidariedade, com suas
implicações, ou da indiferença, para escaparmos à responsabilidade.

Cada vez que surge uma oportunidade de demonstrar quem somos por
baixo da trabalhada aparência, optamos por detonar a humildade com
coragem ou escapar disparando a arrogância.

Quando atingidos de modo incômodo por palavras ou atos de alguém,
escolhemos acionar o perdão, para preservar a relação, ou engatilhar a vin-
gança.

Quando a vida nos convoca a enfrentar desafios, podemos projetar a
esperança ou deixar explodir o desânimo.

Quando sabemos da queda de alguém, decidimos pelo gatilho da miseri-
córdia ou pelo da condenação.

Quando erramos, escolhemos promover a confissão em busca do perdão
ou, movidos pelo orgulho, preferimos a     simulação.

No curso da existência, nossas palavras e atos tendem a demonstrar o
egoísmo ou a escolha consciente do amor.

A vida é o produto de muitas escolhas. Os gatilhos acionados com maior
freqüência determinam a qualidade de uma existência. Esta é uma questão
central, pois estão em jogo conseqüências definitivas: realização ou alienação,
bênção ou maldição, vida ou morte.

Que tal buscar acerto nas escolhas deste dia?

15 Eis que ponho diante de vocês o caminho
da vida e o caminho da morte. (Jr 21.8.)
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Conquistando a intimidade de Deus

Intimidade é uma necessidade humana fundamental. Precisamos estar
seguros da intimidade de algumas pessoas para desfrutar uma sensação

de segurança. A começar pelas relações familiares, fomos lançados ao
mundo em meio a um conjunto de vínculos de intimidade. Quando bem
estabelecidos, esses vínculos conferem a segurança básica, garantia de
saúde emocional.

Os filhos precisam sentir que estão intimamente ligados aos pais. Os
cônjuges precisam de confirmação constante da aceitação e intimidade do
parceiro. Um amigo descansa na lembrança do lugar íntimo e especial garan-
tido na vida do outro. O contrário de intimidade é distanciamento. A distân-
cia afetiva de alguém é geralmente traduzida como falta de interesse e, às
vezes, indiferença. Nos faz sentir sem valor e traz uma sensação muito
desconfortável.

Carecemos também de intimidade com Deus. Precisamos da certeza de
sermos amados, aceitos e valorizados por Ele. Somos frágeis, por isso preci-
samos tanto do aconchego dos braços divinos.

No princípio havia essa intimidade confortável e confiante com o Cria-
dor. Ele mesmo vinha ao encontro de suas criaturas todos os dias, ao cair da
tarde (Gn 3.8). Por causa da queda, a presença de Deus passou a ser evitada.
A  desobediência  trouxe o medo, a vergonha e a culpa, destruindo a intimi-
dade.

A conquista da intimidade perdida é possível. Jesus veio restaurar a rela-
ção rompida. Graças a Ele, Deus vem ao nosso encontro e não sentimos
medo. Temos a garantia de perdão, aceitação e acolhimento nos braços do
Pai.

Temer a Deus não significa ter medo. É o reconhecimento de sua grande-
za, dignidade, santidade, poder e capacidade de aceitação. Quando tememos
a Deus não apenas deixamos de fugir de sua presença, como passamos a
buscá-la com determinação e alegria.

Cada dia é mais uma oportunidade de experimentarmos a preciosa intimi-
dade de Deus.

16A intimidade do Senhor é para
aqueles que o temem. (Sl 25.14.)
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Bebendo água das profundezas

É impressionante como em lugares áridos, como no Nordeste do Brasil,
é possível cavar poços e retirar de camadas mais profundas da terra água

cristalina, que sacia a sede e irriga a terra. É interessante a paciência de
pessoas que ficam horas segurando atentamente uma vara, aguardando a
oportunidade de fisgar alguns peixes, alimento rico e nutritivo para o corpo.

De modo semelhante, podemos conceber idéias absolutamente originais,
simplesmente retirando-as do interior de nossas mentes. Infelizmente nem
sempre buscamos conteúdos mais profundos dentro de nós mesmos.
Freqüentemente encontramos quem busque de modo apressado ouvir as
opiniões e sugestões de terceiros, antes de ponderar e buscar em si mesmo
o mínimo de orientação. Quantos estão confiando a condução de seus cami-
nhos a pessoas que praticam variadas formas de adivinhação!

Vivemos numa cultura que oferece soluções fáceis e imediatas para qua-
se tudo na vida. Os livros de auto-ajuda multiplicam-se às centenas pelas
estantes de livrarias. Há uma inflação de “novas” respostas para as velhas e
incômodas perguntas existenciais. Busca-se longe o que às vezes se esconde
bem perto. Poucos querem pagar o preço de mergulhar pacientemente nas
águas profundas do próprio coração.

A Escritura nos adverte: “Pense bem no que vai fazer, e todos os seus
planos darão certo” (Pv 4.26). A precipitação é má conselheira, mais facil-
mente conduz ao erro que ao acerto (Pv 19.2). A superficialidade e a pressa,
no entanto, são marcas de nosso tempo. Num mundo eletrônico e automáti-
co, onde quase tudo se resolve imediatamente com o toque dos dedos numa
tecla, chega a parecer desprezível gastar tempo em reflexão e meditação.
Todavia, não há outro caminho. Respostas mais duradouras vêm de raízes
mais profundas.

Jesus mais uma vez nos traz o exemplo. Antes de comunicar seus ensinos
e estender suas ações às multidões, recolhia-se ao silêncio e solidão do de-
serto (Lc 4.42; 6.12). Costumava praticar a introspecção e a oração. Conhecia
a importância de cultivar a profundidade.

Quantos tesouros estão escondidos nos lugares profundos e secretos do
nosso coração, aguardando nossos mergulhos?

17 Como águas profundas são os propósitos no
coração do homem, mas o homem de
inteligência vai descobri-los. (Pv 20.5.)
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Confissão e cura

Temos aprendido uma dimensão cada vez mais privada da confissão. Aquela
que exerço junto àquele a quem defraudei. Seguindo a recomendação de

Jesus, deixo sobre o altar a minha oferta, procuro o meu irmão que tem
alguma coisa contra mim e me reconcilio com ele. Então, volto e ofereço
meu culto.

As recomendações de Jesus para ambas as partes são dramáticas. Para o
pecador, Ele sugere a urgência: faça isso enquanto está com ele no caminho.
Não perca a oportunidade. Para o ofendido, Ele diz, ao terminar a oração do
Pai Nosso: se você não o perdoar, Eu também não o perdôo.

Mas há uma dimensão da confissão que parece nova nesse verso: a sua
dimensão comunitária. Ela ressalta a insistência de Tiago na expressão “uns
aos outros”.

Sim, há momentos em nossa vida que adoecemos por causa de pecado
inconfesso. Como diria Davi: escondi o meu pecado e meus ossos envelhe-
ceram. Mas Tiago vai além: esse pecado nem sempre é simplesmente o que
fizemos, mas o que somos. A confissão, então, assume uma dimensão de
desvelamento, de abertura da vida para a luz. Uma abertura “uns aos ou-
tros”, no sentido de tornar público quem somos.

A capacidade de fazer esse tipo de confissão faz enorme diferença. João
diz que Jesus é a luz, e que uns se achegam para ela, mas outros fogem dela,
porque suas obras são más.

Feliz aquele que tem essa ousadia. Feliz a igreja que se torna capaz de
receber e orar por alguém que se abre assim, em vez de condenar!

18Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros,
e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito
pode, por sua eficácia, a súplica do justo. (Tg 5.16.)
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19 Ora, a esperança não confunde, porque o amor
de Deus é derramado em nossos corações pelo
Espírito Santo, que nos foi outorgado. (Rm 5.5.)

Esperança no amor

Dizem que o jovem de hoje não empunha uma bandeira, uma causa,
como seus pais fizeram nas décadas de 60 e 70, porque ele não se

importa.
Talvez seja uma forma de manifestar sua desilusão, sua melancolia a

respeito da vida.
As perspectivas de trabalho vão ficando cada vez mais remotas. Para o

adulto que perdeu o emprego, pior ainda. A violência cresce, e começamos a
ter medo até da polícia. E a gente desanima.

Para muitos, nem a religião oferece conforto mais, pois não traz esperança
para essas tribulações do dia-a-dia.

Uns dizem que se você for fiel nas contribuições, Deus lhe dará tudo de
que precisa, incluindo segurança, emprego, amor e família. É a espiritualidade
da “glória”. Mas o que se observa a olho nu não se confirma. Outros dizem
que você tem mesmo de sofrer, pois a verdadeira espiritualidade está na
dor. Quanto mais sofrimento, mais proximidade de Deus. É a religião das
“tribulações”, que mais parece um escapismo masoquista, pois se envergo-
nha da alegria e já não consegue dar sequer um sorriso, com medo de pare-
cer que está gostando da vida.

Surge, assim, o dilema: onde encontrar esperança para uma vida feliz?
No “gloriar-se” ou “nas tribulações”?

Em nenhuma dessas duas opções. A esperança que não confunde, que
não desilude, que me dá forças para enfrentar as tribulações da vida e, até
mesmo, me gloriar nelas é alicerçada na certeza de que, independentemen-
te do que esteja acontecendo, sou profunda e incondicionalmente amado
por Deus.



DEVOCIONAIS26

J A N E I R OJ A N E I R O

A peneira de Satanás

Há sofrimentos cuja origem ou causa entendemos bem. Sabemos do
pecado que cometemos e, de certa forma, vamos para a rua e “bebemos

a tempestade”, pois sabemos que semeamos vento. Outros sofrimentos têm
origem exatamente oposta: pagamos o preço de nossa fidelidade ao Senhor.
Resistimos resignados, na certeza do “eterno peso de glória” que nos está
reservado.

Mas há alguns sofrimentos para os quais não achamos explicação. Parece
que estamos sofrendo absolutamente de graça. Não vemos propósito, nem
edificação, nem causa que justifique.

Talvez este texto de Lucas nos console com sua surpreendente revelação.
Ele nos diz que em alguns momentos Satanás reclama os filhos de Deus para
peneirar. “Reclamar” aqui significa “reivindicar”, “cobrar”.

Vemos também que Jesus tem acesso a esse momento e não impede que
a reivindicação de Satanás seja atendida. Apenas intercede pela vítima. Não
para livrá-la da peneira, mas para que sua fé não desfaleça.

Esse sofrimento tem causas que estão muito além de nossa compreen-
são, porque envolvem interesses do reino de Deus, que não nos são dados
conhecer, pelo menos no momento.

Mas há uma exortação de Jesus nessa passagem, que faz toda a diferença.
Ele diz a Pedro que ele sairá dessa provação em condições de fortalecer a
seus irmãos e lhe recomenda que faça isso. Imagine! O impetuoso Pedro
como um amoroso pastor de ovelhas, capaz de dizer: “filhinhos”! Como pode
acontecer uma mudança tão radical? Satanás, que queria destruí-lo, fez o
serviço para Deus. Doce ironia!

20Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou
para vos peneirar como trigo. (Lc 22.31.)
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Perdão

Perdão é um assunto no mínimo misterioso. Parece que Jesus o levava tão
a sério, que radicalizou para os dois lados: o daquele que comete o pecado

e o do ofendido.
Ao pecador Ele manda deixar no altar a oferta e ir se reconciliar com seu

irmão. E dá um toque de urgência, referindo-se a aproveitar que o irmão está
com ele no caminho. Termina com uma sombria alusão a verdugos e prisão
(Mt 5.23-26).

Ao ofendido Ele insta para que perdoe, sob pena de ver o perdão de seus
próprios pecados retido por Deus.

Às vezes me pergunto sobre as razões que levaram Jesus a tratar esse
assunto com tanta gravidade e dureza. O que será que está por trás de um
perdão retido, ou de um pecado não confessado, ou de uma reconciliação
adiada? Será que existe, de fato, uma triangulação espiritual do perdão, pela
qual toda ofensa ao irmão se transforma em ofensa a Deus, e toda misericór-
dia para com o pecador arrependido se transforma em adoração ao Altíssimo?
Será que a ruptura desse triângulo, que se dá quando peço perdão a Deus
mas reluto em procurar o irmão a quem ofendi ou quando mando meu ir-
mão ir pedir perdão a Deus porque sou humano demais para concedê-lo
impede alguma coisa no céu? Será que a retenção do perdão amarra de algu-
ma forma minha vida e, para evitar que isso aconteça, Jesus me ameaça?

Desconfio de que todas essas possibilidades tenham algo de verdadeiro,
mas sei que só terei as respostas na glória. De uma coisa, no entanto, estou
certo: o assunto não é para brincadeira.

21 Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai celeste vos perdoará; se, porém, não

perdoardes aos homens as suas ofensas, tão pouco
vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. (Mt 6.14-15.)
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Verdade e amor

No capítulo 4 da Carta aos Efésios, Paulo exorta a igreja a viver de modo
digno da vocação a que foi chamada. Essa vocação é apresentada nos

capítulos anteriores, culminando com a revelação do mistério oculto aos
antigos. Deus, antes da fundação do mundo, concebeu um projeto: uma so-
ciedade perfeita, à imagem e semelhança da Trindade. Uma comunidade
que amasse voluntariamente, com toda ternura e alegria.

Realizado esse projeto e, por meio de Cristo, restaurado o que se havia
corrompido, todos voltariam a ser família de Deus. E o próprio Altíssimo
apresentaria esse feito como sendo demonstração de sua multiforme sabe-
doria, a principados e potestades, nos lugares celestiais (3.10).

É nesse contexto que o apóstolo nos exorta a vivermos coerentemente
com esse chamado, edificando em Cristo essa sociedade sobrenatural. En-
tão, ele nos insta a seguir a verdade em amor. Por quê? Por que ele nos
apresenta essa dupla como a fórmula do crescimento sadio da igreja?

Apenas destaco um pensamento: Vemos muitas sociedades que se
estruturam sobre um propósito de verdade não amorosa. Verdade sem amor
mata, pisa, envergonha, humilha, expulsa. Não edifica o corpo de Cristo.

Por outro lado, amor sem verdade é amor que “passa a mão na cabeça”. É
indiferente, não exorta, não se importa, não chama de volta. É amor senil,
de Papai Noel, que estraga o menino.

A verdadeira edificação advém do uso com discernimento do amor-ver-
dade, que não encobre, que não olha para lá, que não “bota uma pedra em
cima”, mas também que não rejeita, porém atrai para a luz.

22Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em
tudo naquele que é o cabeça, Cristo. (Ef 4.15.)
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Voar é o desafio!

Fernão Capelo Gaivota, delicioso livro que o autor explica como “um hino
à liberdade”, é a história da gaivota que não se conformou com o vôo

insignificante de suas irmãs. Fernão Gaivota sentiu o desafio de voar a
alturas incomensuráveis e, indiferente aos preceitos de sua gente pássaro,
triunfou.

Todavia, não lhe foi suave a proeza. Ganhou a inveja das 4 mil gaivotas
que se contentavam com o pequeno vôo que lhes permitia pescar as miga-
lhas que barcos pesqueiros jogavam no mar. Carregados de despeito e ódio,
8 mil olhos de gaivotas observavam Fernão nas soberbas evoluções. Certa
vez, os bicos afiados se abriram para destruí-lo, tal era a inveja. Mas Fernão,
treinado nos grandes vôos, escapou.

Não é do propósito de Deus que seus servos se gastem em vôos rasteiros.
Ele aponta um alvo muito além da luminosidade azul que Fernão Capelo
Gaivota conquistou. Este alvo é a suprema perfeição: “Sede vós perfeitos
como perfeito é o vosso Pai celeste” (Mt 5.48).

O treino para voar ao alcance da suprema perfeição é exaustivo e extenu-
ante. Depende de coragem e perseverança. Haverá momentos dramáticos de
cruel incompreensão e desânimo. Mas não há por que desanimar. O Deus
que lança a seus servos o desafio para o arrojado vôo de fé dá-lhes também
condições de vitória. Ele promete guarnecê-los de asas, não de gaivota, mas
possantes asas de águia, como mostra o versículo acima.

23 Os que esperam no Senhor renovam suas forças,
sobem com asas como águias, correm e não se
cansam, caminham e não se fatigam. (Is 40.31.)
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A árvore e a águia

Que parábola preciosa a de Ezequiel 17! Faz-me pensar no processo de
nutrição que Deus planejou — algo a ser feito dentro da terra, no

“secreto” do nosso quarto, e não nas alturas das águias. Raízes se aprofundam
na escuridão da terra, nas dimensões invisíveis a olhos humanos.

Temos, pois, de desconfiar dos grandes processos espirituais públicos,
que prometem grandes transformações. Como humanos, gostamos de andar
“segundo a vista”, e facilmente desviamos nossas raízes espirituais para as
águias da moda. Talvez isso explique a demasiada atenção que damos a pes-
soas e movimentos. Será que depositamos neles a esperança de nutrição que
deveria se dar no contato íntimo e direto com Deus?

Lugar de raiz é na terra e, não, no espaço. Este é lugar de ramo e fruto,
produto da nutrição. As funções de raiz e de ramo são diferentes; precisa-
mos cuidar para não fazer uma perversão da raiz. Segundo a parábola das
duas águias e da videira, o nosso crescimento como videiras acontece embai-
xo, no oculto. Talvez a única parte pública de crescimento sejam as po-
das… E isso dói.

“Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Deus eterno.
Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as
árvores verdes e faço que as árvores secas fiquem verdes de novo.”(Ez 17.24.)

Confiar no Senhor, na sua capacidade de nutrir e de podar, de fazer verde
o que é seco em nós, de nos plantar no lugar que Ele considera apropriado…
Eis a questão.

Havia outra águia gigantesca, de asas enormes e muitas penas.
A parreira virou as suas raízes e os seus galhos na direção da
águia, esperando que ela lhe desse mais água do que havia
no pomar onde estava plantada. (Ez 17.7-9.)

24
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Prognóstico do futuro

É interessante presenciar a virada milenar do calendário humano. Muitos
querem saber o que o futuro reserva, para estarem preparados. Um dos

carros-chefes da Nova Era é ver o futuro por cartomancia, geomancia,
necromancia e astrologia.

Curiosidade quanto ao futuro faz parte da  natureza humana. Os discípulos
de Jesus eram curiosos. Queriam saber quais os sinais precederiam a vinda
de Jesus e o fim do mundo e quando isso aconteceria. Ele disse que no início
virão enganadores, fome, guerra e terremotos. Virão perseguição e falsos
profetas, a maldade aumentará muito e o amor de quase todos se esfriará.
Sombrio prognóstico do futuro para nós. Todos os sofrimentos menciona-
dos já acontecem: fome e terremotos em muitos países, com milhares de
mortes, explosão de guerras entre tribos, etnias, religiões e nações. A perse-
guição aos crentes aumenta em dezenas de países. Pessoas se proclamam
messias e profetas angariam seguidores. A maldade aumenta, crianças
matam, adultos pervertem. Resta ver se o amor de muitos se esfriará.

O amor a Deus e ao próximo esfria quando há maldade. O mal contami-
na. Desanima-se na perseguição pelos maus. Vai-se levado pelos enganos. E
quem pode agüentar? Quem perseverar, apesar da má situação, será salvo.
Perseverança não é o forte do homem pós-moderno, de mentalidade instantâ-
nea, que não quer sofrer. A perseverança deve ser cultivada pela fé. Fé não é a
certeza de que Deus fará tudo que pedirmos indiscriminadamente. Fé é
convicção de que Deus nos ama em qualquer circunstância e apesar da
situação difícil em que vivemos.

O terceiro milênio é apenas um marco de número redondo. O futuro só
Deus conhece, mas Ele tem um bom plano para nós. Ele nos guarda até o
fim. Cabe a nós perseverar em amor e testemunho. Este evangelho será pre-
gado a todas as nações. Então virá o fim (Mt 24.14).

Aquele, porém, que perseverar até o fim,
esse será salvo. (Mt 24.13.)

25
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História antiga em versão nova…

Doutor X está feliz…Volta de uma reunião muito proveitosa, onde
conseguiu garantir o projeto do seu coração: aprovação do novo teto

salarial acima do permitido atualmente!
Enquanto o motorista manobra o carro, Dr. X já imagina a satisfação de

seus companheiros: altos salários, belas aposentadorias que garantirão os
mais ousados sonhos materiais — carros importados para todos os filhos,
apartamentos no exterior, novas decorações para todos os ambientes…

Ao chegar em casa, comenta com sua esposa o sucesso alcançado. Da cozi-
nha, a empregada escuta os arrulhos satisfeitos dos patrões e suspira. Seu
filho perdeu o emprego. O marido não conseguiu mais o remédio para a
diabete. No posto de saúde alegaram cortes nas verbas. O neto não receberia
mais a bolsa-educação. A diretora avisou que a lei mudou e isso impossibili-
tava o auxílio a alunos carentes.

Ouve-se o espocar de uma champanhe francesa na sala e, pouco depois, o
ressonar tranqüilo (?) vindo da suíte.

“Louco, esta noite te pedirão a tua alma… e o que tens preparado, para
quem será? Assim acontece àquele que junta tesouros para si mesmo e não é
rico para com Deus.”

Que a Palavra do Senhor nos retire da loucura presente e nos faça inves-
tir nos melhores tesouros da terra — os do céu!

26Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a
verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas
que ela tem, mesmo que sejam muitas. (Lc 12.15.)
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Sofrimento

Na Idade Média, os monges mantinham vários hospitais. Acolhiam todos
os que padeciam, mas antes de tratá-los com remédios, levavam-nos à

capela. Ali, perante Jesus crucificado, eram feitas orações pedindo
restabelecimento ou, se fosse sua vontade, a graça de compartilhar do
sofrimento de Cristo na cruz. Muitos eram curados, outros sofriam até a
morte, mas consolados por saber-se nos braços de Jesus. Parece que esses
doentes realizavam o que o autor de Hebreus expressou ao convidar todos a
contemplar Jesus Cristo (Hb 12.2-3).

Nosso consolo não vem do remédio de última geração, nem da mais avan-
çada técnica medicinal. Tudo isso pode ser usado, mas o que nos dá esperan-
ça é fixar o olhar em Jesus e transportar nosso sofrimento para sua cruz. É
isso que nos dá ânimo para seguir, quer na saúde quer na doença, nesta vida
ou na outra. O pensamento que encoraja é o dirigido ao Cordeiro que sofreu
e agora está à direita de Deus, intercedendo por nós.

Talvez sejam as horas difíceis as de maiores revelações do amor de Deus.
Não nos assustemos com o sofrimento, com a debilidade provocada por uma
doença nem com as mudanças na rotina, mas procuremos levar tudo aos pés
da cruz. Que a contemplação de Jesus nos anime e que endireitemos as
mãos desfalecidas e os joelhos vacilantes, e façamos caminhos retos para
nossos pés, a fim de que sejamos curados (Hb 12.12-13).

Considerai, pois, atentamente, aquele que
suportou tamanha oposição dos pecadores
contra si mesmo, para que não vos fatigueis,

desmaiando em vossas almas. (Hb 12.3.)

27



DEVOCIONAIS34

J A N E I R OJ A N E I R O

A fé cura

Marcos 5.21-43 apresenta-nos duas mulheres doentes: uma menina de
doze anos e uma mulher adulta, doente há doze anos.

A filha de Jairo está à morte. O pai vem ao encontro de Jesus, clamando
por sua vida. Pergunto: tomando a menina como símbolo da nossa alma,
conseguimos sentir quando nossa “criança interior” adoece? Temos um “lado
pai” que cuida do nosso interior, que vai em busca da vida abundante em
Cristo?

Dessa vez Jesus não faz um milagre à distância. Vai até a casa da menina.
A restauração da alma ferida é um processo a realizar na intimidade, no
“quarto-interior”.

No caminho, é tocado por uma mulher doente. Algo se esvai nessa mu-
lher — perde sangue e recursos há doze anos. Segundo a lei da época, está
impura, proibida de ter vida afetiva. Está sem abraços, marginalizada.

Talvez também estejamos assim na nossa adultez — fizemos tudo que
sabíamos, gastamos toda a nossa sabedoria, nosso dinheiro, nossa educação,
mas nada estancou a dor da alma. Será que nos arriscamos, como essa mu-
lher, a quebrar os tabus e expor nossa dor? Jesus identifica e abençoa essa
mulher que ousa. Bela combinação de atividade de Jesus e atividade huma-
na na busca da cura.

Então chegam os pessimistas de plantão para anunciar que a menina já
morreu. Também conhecemos o que em nós diz: “não adianta mais, já mor-
reu”. E Jesus responde, encorajando: “não tenhas medo, somente fé”. Nova-
mente, este é o requisito: fé.

O Evangelho relata como Jesus, acompanhado de poucos, chega à casa de
Jairo, retira os pranteadores e, num ambiente de calma e intimidade, cuida
da menina. Para tratar nossa criança interior, precisamos escolher apenas o
essencial. E o toque restaurador de Jesus Cristo curará o que está ferido e
moribundo dentro de nós.

Não temas, crê somente. (Mc 5.36.) 28
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Graça também agora!

No passado, recebi graça na justificação. Transferiu-se de mim para Cristo
o fatal escrito de dívida. Reconciliei-me e fui adotado na família divina.

Recebi paz e garantias de vida eterna e nenhuma condenação no postmortem.
Num futuro incalculável, receberei graça na restauração. Ressuscitarei ou

serei transformado em vida. Terei corpo incorruptível e nunca mais me afli-
girão a tristeza, a amargura, a tentação, a derrota, a dor. Viverei a eternidade
da paz, do gozo, do amor, da felicidade plena. Conviverei com Jesus. Nada
poderá separar-me dele.

Mas agora, neste presente, vivendo a santificação entre a justificação e a
restauração, que posso esperar? Tenho de resignar-me à condição de ovelha
sem pastor, de filho desprotegido? Existirá graça para mim também agora?

Sim. A graça que me justificou no passado e me restaurará no futuro é a
mesma que me concede inteira cobertura agora, neste meu presente, nesta
minha dura realidade, momento a momento, passo a passo. Qualquer que
seja a minha carência, Jesus já conquistou para mim uma perfeita provisão.
Sou co-herdeiro com Cristo. Posso apropriar-me, dia a dia, de uma riqueza
infinita, seja qual for o tamanho da necessidade. Vida abundante agora é um
dos propósitos redentores para mim. Não fui deixado órfão. Sou filho de um
Pai que vive. Jesus também vive e intercede por mim junto ao Pai. O Espírito
Santo habita em mim e me ampara.

Estou plenamente provido. Ontem, agora e sempre. Aleluia!

E o meu Deus, segundo a sua riqueza em
glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada
uma de vossas necessidades. (Fp 4.19.)
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Rédeas nas mãos de Jesus

Havia na Escócia um homem muito piedoso, inteiramente submisso ao
Senhor. Deus fazia nele a sua vontade. Todos o conheciam como “o

piedoso”.
Passando ele férias com amigos, estes lhe pediram que falasse de Cristo a

Pedro, o cocheiro da família, um inveterado beberrão, completamente domi-
nado pelo álcool.

Assim, quando um dia Pedro levava o homem a algum lugar, “o piedoso”,
sentado ao seu lado, ia conversando com ele sobre cavalos. Chegando a uma
curva perigosa, o homem de Deus lhe perguntou:

— Pedro, o que aconteceria conosco se os cavalos disparassem justamen-
te agora?

— Seria fatal, respondeu o cocheiro. Morreríamos os dois no precipício.
— Mas se você percebesse que eu, do lugar onde estou, poderia controlar

os animais, o que faria?
— Eu passaria as rédeas imediatamente às suas mãos!
— Pois saiba, Pedro, que dentro de você há um par de cavalos disparados:

os cavalos da bebida, que o estão levando para o abismo. Por que você, que
não pode dominar seu vício, não passa as rédeas de sua vida às mãos de
Jesus? Ele pode controlar você e quer fazê-lo porque o ama e deseja a sua
felicidade. Quem sabe paramos a carruagem por um instante e você se en-
trega totalmente a Cristo?

E foi exatamente o que Pedro fez.
Um ano mais tarde, voltando àquele lugar, “o piedoso” viu um Pedro

inteiramente novo, vitorioso, alegre e feliz, testemunhando as maravilhas
que o Senhor tinha feito em seu coração!

As rédeas de sua vida estão nas mãos hábeis e firmes de Jesus?

Ponha a sua vida nas mãos do Deus Eterno,
confia nele, e Ele o ajudará. (Sl 37.5.)
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Sê tu uma bênção

Sê tu uma bênção, aonde quer que fores, onde quer que estiveres, aqui e
ali; em todo tempo, em qualquer oportunidade, na angústia ou na paz,

no sofrimento ou no gozo, agora e até quando voltar o Mestre querido.

Sê tu uma bênção, para ti mesmo, a quem respeitas; para teu marido ou
tua esposa, que te ama; para teus filhos, que te imitam; para teus netos,
que se inspiram em ti; para todos os teus queridos, que em ti confiam;
para teus amigos, que te procuram ansiosos; para teus colegas, que te
argúem argutos; para teus vizinhos, que te observam atentos; para teus
subalternos, que te obedecem; para teu senhor, a quem serves.

Sê tu uma bênção, para os teus irmãos em Cristo, que te notam; para o
teu pastor, que em ti busca cooperação; para os enfraquecidos na fé, que
te suplicam ajuda; para os oprimidos e cansados, que suspiram por alívio;
para os entristecidos, que aspiram consolo e alegria; para os ansiosos, que
procuram a paz; para os aflitos, que buscam repouso; para todos aqueles que
vão a ti, esperando resposta para suas ansiedades.

Sê tu uma bênção, deixa brilhar em ti a refulgente luz de Cristo; deixa
demonstrar em ti o irresistível poder do Espírito Santo; deixa transbordar
em ti o imensurável amor do Pai.

Sendo tu uma bênção, bênçãos copiosas receberás para ti mesmo, e terás
cumprido a tua missão na terra, e serás agregado ao aprisco do Bom Pastor, e
de Cristo ouvirás sorridente: “Bem está, servo bom e fiel... entra no gozo
do teu Senhor”.

Disse o Senhor a Abrão:
Sê tu uma bênção! (Gn 12.1-2.)
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