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Fazes  iorrar as  nascentes  nos vales e  correrem  as  6guas

entre os  montes;  delas  bebem  todos os animals  selvagens,  e os

iumentos  selvagens  saciam  a  sua  sede.  As aves do  c6u  fazem
ninho  iunto  ds  dguas  e  entre  os  galhos  p6em-se  a  can far.  Dos

seus aposentos  celestes  ele  rega  os  montes;  sacia-se  a  terra  com  o

fruto  dos tuas  obras!  E  ele que faz crescer o  pasto  para  o gado,  e

as  plantas que o  homem  cultiva,  para  da  terra  tirar o alimento.  >
-    lhro

--.-.-Eii-i=-..-'+-i--i:i='-I--±!-r'I-:-



._RE5H[-'-.I-,.;--=-a-=
E
[res outros pa(ses - Argentina, Paraguai e Urugual - e cont€m igua suficiente para abastecer
o mundo durantc 200 anos. Mas, o Aqui'fero Guarani esta amea¢ado de contamina¢o por

projctos de desenvolvimento, agricultura e aumento da popula¢o.  Os desafios aprcsentados
pelo crescimcnto e desenvolvimento enfatizam a neccssidade de darmos ouvido ao comando
de  Deus sobre cuidarmos da terra e de scus  recursos  (Genesis  I :26-28).

A igua doce comprecnde som€nt€ 3,7% do
suprimento do mundo.  Embora isso pareca

pouco, € mais do que suficiente para todas
as nossas necessidades de agua doc€.  Mac, a
maior parte dessa 5gua nao esti disponivel

para n6s. Geleiras, calotas polares, atmosfera
c umidade do solo bloqueiam a maior

parte da fgua mundial. Apenas 0,007% do
reservat6rio global de fgua proveniente de

poaps, cursos de igua e lagos est5 disponi'vel
aos seres vivos.

Para ter uma boa noefro do significado
disto,  imagine que Coda a agua da
terra seja armazenada niim tambor de

aproximadanentc  113,5 litros. Entio, tire
dali  3,8  litros para encher outro  [ecipiente.

Isso representa toda a isua doce da terra.
Agora, mergulhe uma colher de cha nesse
recipiente de 3,8 litros.  Essa € toda a isua

que temos disponl'vel para uso imediato.

Con[udo,  mesmo essa quantidade pequena
assim pode suprir adequadamente a

necessidade de agua doce da humanidade
- se nio a poluirmos, nio a explorarmos

al€m dos limites e nao a estocarmos.

Estima-se que  1,2 bilhao de pessoas, ou quasc

uma em cada cinco pessoas do mundo,  nao
ten acesso a igua potivel segura.  M€[ade
da populagio mundial nfo conta com
sistemas adequados de purifica¢o de dgua.
Outros 2,4 bilh6es de pessoas, ou 40%
da popula¢o mundial, nao tom acesso a
saneamento adequado.  0  triste resultado 6

que aproximadamente 2,3 bilh6es de pessoas
no mundo sofrem de doen¢as relaciomdas i
igua, e milh6es delas morrem a cada ano.

Toma-se muito claro nessa crescente crisc

dc igua doce:  Nao podemos meram€nte
consumir 5gua;  precisamos tamb€m

tornar-mos  sells  cuidadores.  A vida,  a sailde

e o t)em estar de bilh6es de pessoas em todo
o globo dependcm cada vez mais da nossa
compreensao e cuidadosa gestao da ig
doce do mundo.



Dada a impor[ancia da fgua para todos
os processos da vida, nio € surpreendentc
descobrir a frequencia com que 5gua,
representacao pic[6[ica de dgua e
simbolismo com igua aparecem in Bfolia.
0 que surpreende a muitos, porfem, € a

profundidade da compreensho sobre a
naturcza fi'sica da isua demonstrada pelos
redatores das Escrituras, mais de dois nil

anos atris. Comumente se acredi[a que
muitos dos processos, como o ciclo da agua,

nao Cram comprcendidos ate o drdstico
crescimento do conhecimento cien ti'fico

a partir da Renascenqu. Mas, alguns dos
livros mais antigos da Bfolia  indicam qiie

o conhecimento sobre os atributos da igua
ligados a manuten¢o da vida ja existe desde
os tempos antigos.

Nio hf dtivida de qiie a referencia mais
sigliificante a igua con[ida na Bi'blia - e,
talvez, cm (oda a literatura human - €
encontrada na histdria da cria¢o, no livro de
Genesis. i all que encon[ramos a dcclara¢o
basilaT sobre a conexio en(re a vida e a igua:

No |irmcif]io, cnou  Deus o§ c6us a a

ter'ra A term, florin, e§laua 5errl for'm
e iiazia; havia trevas §obre a face do

dbirmo, e o Epirito de Deu§ |idirava

por sabre as  dgua5  (GLNEsis I..I_-2.).

A palavra abismo no versi'culo citado e
urn temo hebraico que tamb€m se refers
a igua - as insondiveis profundezas dos
oceanas. Esta imngcm do protetor Espirito
de Deus chocando as fecundas iguas da (erra
cnquanto o Criador dava origem a vida em
si, encontra paralelo no desenvolvimento
dr vida de cada ser humano nascido nessa
m€sma terra. 0 Espirito Santo palrante guiou
o desenvolvimen[o di vice in terra com tanto
amor quan(o Ele faz com cach alma humana
nutrida nas iguas placentdrias de sun mde.

Jesus anunciou a uma solifaria samaritana a
maior oferta de Deus a raq humana:

. . . Se conheceras a dam de Deus e quem

6 o que te |>ede:  dd-me de  beber, tu

lhe pediTias, a eke te derie dgun uiva.

Re5pondou-lhe ela: Sanhor, tw rido tern

com que a tiro;I, e o po{o 6 fundo.. once,

1)ois, tens a dgue uiua?  I . . .I  Afirmo"-lhe
Jesus: Q!urm beber desta dgua iornand
a ter sede., aquele, |iorin, que beber de
dgun que eu lhe der nunca mats tend
sede., peho contrdrho, a dg}ia qu eu lhe

der sad nele urn fonte a jorTar |jara a
z;I.cde  cffrmz  Uofo  4: I o-I 4) .

0 ap6stolo Joao registrou essa passag€m para
nds.  Muitos anos depois, ele recebeu lima
vision5ria revela¢o de Jesus, que disse:  ". . .Eu

sou o Al fa e o Omega, o Princi'pio e o Fim.
Eu, a qLiem ten sede, darei de gray da fonte
da agua da vida"  (Apocalipse 21 :6).

Assim a agua se torna o final do livro da

BIT)lia.  Ela aparece no  ini'cio como a origem

€ substancia de Coda vida temporal,  e volta a

aparecer no final como o grande simbolo da
vida cterna.

Quc maravilha € a igua! A humanidade
- Coda a vida - nao existi[ia sem ela.  E a

vida eterna nio seria nossa sem essa milagrosa
5gua reprcsentada in obra salvadora de

Jesus  Cristo.

Voce ja respondeu ao convite de Jesus para

participar da isua da vida? Se ainda nio,
voc€ poderd ir agora i Fonte de Coda a igua,
de perd5o e de vida eterria. Aceite e con fie
naqucle quc € a verdadeira maravilha da igua

Uoao 4:5-i4).

Ex[mldo  e adapiadt>  do  li\ rcio Ji  `cri.-  /)rfro/7r7w/a 4 Pf,.4!w:z7,

C{r4r4r4//#g f/c tvondr a/`\74/.r (Celcbrando a Maravilha da

Agua,  inedito em port`igut§)  © 2003 RBC Mlnistries.
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H i vdrios anos, minha filha Rosie 6 diretora de artes                          Porque Qssim
dramaticas numa escola local de cnsino medio. Os alunos

comparecem ao teste e alguns sfo selecionados para os pap€is

principais. Mas, existem muitos outros pap6is coadjuvantes
importantes que precisam ser desempenhados - papeis vitais

para a produ¢o.

Existem outras pessoas jovens que querem fazer parte do
espetfculo, mas nao gostam dc estar na linha de frente. Sao as

pessoas que trocarao os cendrios, abrifao e fecharao as cortinas,
cuidarao da iluminapao e ajudarao na maquiagcm e na troca
dos figurinos. Depois, existem os pais na comunidade, que
fornecem pizza e biscoitos para os ensaios, doam mercadorias,
constroem cenarios, costuram os trajes, fazem cartazes e
distribuem o programa do espetaculo.

0 sucesso das atua¢€s 6 o auge de urn intcnso processo que
dura quatro ou cinco meses, e que dependc do traba.Iho duro
de uma gama de dedicados voluntdrios.

De igual mancira, para qiie o corpo de Cristo seja totalment€
funcional, cada urn de n6s precisa desempenhar urn papel.
Cada crisfao € singularmente dotado para servir. Quando
esses dons sao parte de urn todo que inclui a colabora¢ao ". . .a

justa cooperapio de cada parte. . . " (Efesios 4: 16)  as partes em
separado consti[uem esse todo (Romanos  12:5).

Precisamos uns dos outros. Qual papel voce esta
desempenhando na vida da igreja?  -CHK

como  hum  s6
corpo temos
muitos  membros,

mos  nem  todos
os  membros tom
a  mesma  fun¢ao.
-Rcmanos  12:4

Pare a igreic] ser saud6vel, seus membros
devem exercitar seus dons espirituois.



VE:rsoevsa::?rqc:::ea:u;o°dso:rt°eb±eo?;r:;J[=mfa[:::[iao:Ida)
e pessoais - falta de sadde, conta bancaria vazia, amor
frustrado, luto, perda do emprego e a lisca continua.

Nao deveria nos surpreender, por[anto, que Deus permita
as prova¢6es extras ao sermos ridicularizados e odiados por
seguirmos a Cristo (1  Pedro 4:12). Mas os problemas, sejam
comuns ao ser humano ou exclusivos aos cristaos, podem nos
revelar o tecido moral de nossa alma.

Obsfaculos fazem parte do jogo. Jamais vi urn campo de golfe
sem obstaculos. Os jogadores citam os campos com mais
empecilhos como sendo os mais desafiadores, e percorrem
urn longo trajeto para testar sues habilidades mos campos
mats dificeis.

Oliver Wendell Holmes disse: "Se eu tivesse a formula para
transpor os problemas, nao a distribuiria pot ai. Nio faria
urn favor a ningu€m, pois os problemas trazem consigo a
capacidade para lidar com eles. Enfrente-os sem medo, pois
cles surgifao, e e melhor estar preparado para encari-los.»

Nfo devemos estranhar quando as adversidades surgem, pois
Deus as usa para testar a forca de nossas almas. A melhor
maneira de lidar com os problemas 6 entregar a " . . .alma ao fiel
Criador, na pritica do bcm"  (v.19).   -DjD

Amados,  n6o
estranheis o fogo
ardente que
surge  no  meio de
v6s,  destinado a

provar-vos. . .
-1  Pedro 4: 12

Grandes viforias surgem de grondes problemas.



Ein meados dos anos  1800, o detctive AIlan Pinkertontornou-se famoso por esclarecer uma serie de roubos de
trens e frustrar uma conspirapio para assassinar Abraham
Lincoln, quando este viajava a caminho de sua primeira
solenidade inaugural.  Sendo urn das primeiras ag€ncias desse
tipo mos EUA, a 4g€#cz.¢ Jc Dcfc/z."cy Pz.„4crfo# ganhou ainda
maior importincia devido a sua logomarca de urn olho ben
aberto e uma frase:  "Nunca Dormimos.

Nao ha melhor sensapao do que sentir-se protegido e seguro.
Voc€ se sente sereno ao pegar no sono a noite com as portas
trancadas e tudo silencioso.  Muitos, pordm, ficam acordados
cm suas camas com pensamentos apreensivos sobre o presente
ou pavor do futuro. AIguns ten mcdo do tumulto li fora ou
de urn c6njuge que ten sido violento. AIguns nao conseguem
descansar por se preocuparem com urn filho rebelde. Outros
ficam escutando, ansiosamente, para vcr se o filho muito
doente ainda respira.

Sao essas as horas em que nosso Deus amoroso nos cncoraja
a cLamar a Ele, aquele que " . . .nio dormita, nem dorme. . .

(Salmo  121 :4).  0  Salmo 34:15  nos  lembra que "Os olhos
do SENHOR repousam sobre os justos, e os seus ouvidos es[ao
aber[os ao scu clamor.

Pinkerton pode ter sido o a/4oj)4rfz.f"4¢r inicial, mas aquele

que realmente ten o olho qiie nunca dorme €sti atento aos
damores dos justos (Salmo 34: 17).   -CHK

Na  minho
angbstia,  clamo
ao  SENHOR,

e ele  me ouve.
-Sc]lmo  120: 1

Quando lembramos que Deus est6 acordodo,
podemos dormir em paz.
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felizes, mas uma expedi¢ao de pesca foi quase urn desastre.
Fomos de carro ate o alto da serra e acampamos numa
area remota. Em seguida, percorremos urn longo caminho
montanha abaixo para chegar a urn riacho e pescar. Ap6s urn
longo dia pescando sob sol quente, era hora de retornar ao
acampamento. Mac, quando come¢amos a voltar, a face de

papai empalideceu. Ele sentiu tontura e nausea, e perdeu quase
todas as forqu.

Tentando nao entrar em panico, fiz com que se sentasse e
ingerisse [fquidos. Depois, orei em voz alta a Deus, pedindo

por ajuda. Refor¢ado pot orapao, repouso e nutri€ao, papai
sentiu-se melhor e come€amos a subir len[amente a montanha.
Ele se segurou no mcu cinto afrouxado enquanto eu rastejava

para cima -liderando nossa volta ao acampamento.

As vezes, nos encontramos naquilo que parece ser urn vale
sem esperaneas, sem for€a para prosseguirmos.  Quando isso
acontece, e importante recordar-se da promessa de Deus: "Faz
fol.te ao cansado e multiplica as forgas ao que nio ten nenhum
vigor"  (Isafas 40:29).

Voce se sente esgotado? Exausto? Pe¢a ajuda a Deus.  Dependa

dele por for€a para continuar e resistencia para atravessar o
vale.  -HDF

Quondo demos somente Deus,
descobrimos que Ele 6 suficiente.

Faz forte ao
cansado e
multiplica  as

for¢as ao que  n6o
tern  nenhum  vigor.
-lsciias 40:29
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aconteceu. A mac entrou em trabalho de parto! 0 marido
chamou o servi¢o de emergencia e a atendente encarregada
de enviar o socorro, orientou-o enquanto ele fazia o par[o.
0 bcb€, pofem, nio respirava. Entao, a atendente o ensinou
a fazer a respiragao boca a boca, a qual teve de ser feita por
seis tensos minu[os. Finalmente, o rec6m-nascido tomou urn
folego e chorou.  Quando perguntaram, depois, como todos
eles haviam passado por essa provapao c permanecido calmos,
a atendente respondeu: "Fico feliz por Deus trabalhar no turno
da noite!"

Gosto muito de ouvir reportagens nas quais Deus recebc a

g16ria que merece por algo born que aconteceu. Na leitura
bfolica de hoje, € 6bvio que Deus dove receber o credito por
abrir o Mar Vermelho para ajudar Seu povo a escapar de Fara6,
mesmo que Mois€s tenha sido quem estendeu a mao sobre o
mar (fixodo  14:26-27).  Mois6s e todos os israelitas reuniram-se
e cantaran os louvores do Senho[: "a SENHOR, quem € como
tu cntre os deuses? Quem 6 como tu, glorificado em santidade,
terrivel em feitos gloriosos,  que operas maravilhas?"  (15: 11).

Quando algo de born acontecc, o Senhor merece a g16ria,
porque Ele 6 a fonte de tudo o que 6 born. De a g16ria a Ele.
Voc€ nao se alegra por Deus trabalhar no turno da noite?
-J"C

Vcr Deus lrabalhc]r p6e urn cantico
em nosso cora¢6o.

...este  6  o  meu

Deus;  portanto,

eu  o  louvarei.
-Exodo  15:2
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cantarolando:  "Queremos oiitro juiz! Queremos outro juiz!"
Logo, os outros pals juntaram-se i cantoria. 0 juiz sorriu, e
enfro se virou para a multidao e gritou: "Quero outros pais!

Quero outros pais!" A gri[aria silenciou.

i importante para os pais dar bons exemplos, porque seus
filhos os observam. Pals cristios podem encorajar bons
comportamentos e bons hfbi[os adotando atitudes como:

• Orar por, e, com eles - assim aprendem como

convcrsar com Deus.  "Perseverai na ora¢io, vigiando. . . '

(Colossenses 4:2).

• Ler e ensinar a Bfblia a eles - assim aprcndem a verdade

divina.  "Tu as inculcards  [as ordenangas de Deus]  a tcus filhos,
e delas falards assentado em tua casa, c andando pelo caminho,
e ao deitar-te, c ao levantar-te" (Deuteron6mio 6:7).

• Falar-lhes sobre Jesus -e guia-los a fe nele.  ". . . Se alguem

nio nascer dc novo, nao pode vcr o rcino de Deus"  Uoao 3:3).

A melhor maneira de dar born exemplo para nossos filhos 6
viver nossa fe diante deles. Enquanto observam -aprendem
sobre o que ten verdadeira importancia.  -CHK

Ensina  a  crian¢a

no caminho em

que deve
ondar...
-Prov6rbios  22:6

Filhos podem nao herdar o falento dos pais,
mcis absorverdo sells valores.
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quase todas as pessoas ten preconceitos, e estas atitudes afetam
ate mesmo aqueles que as resistem ativanente. Urn psic6logo
da Universidade de Kentucky - EUA, afirma que grande

parte do nosso amor-pr6prio prov6m dc sentirmo-nos melhor
a respeito de n6s mesmos do que em rela€ao a oiitros, devido
ao grupo que pertencemos. Nao € facil superar o preconceito,
ate mesmo na fami'lia de Deus.

As palavras de Paulo aos cristaos de Colossos  mos

instruem hoje, dizendo que o nosso modo de falar e nosso
comportamento com outros cristaos devem refletir nossa
unidade em Cristo. "E vos revestistes do novo homem,"
disse Paulo, ". . . no qual nao pods hover grego nem judeu,
circuncisio ou incircuncisao, bfrbaro, cita, escravo, livre; mac
Cristo 6 [udo em todos"  (Colossenses 3:10-11).  Em vcz de
superioridade e favoritismo devemos demonstrar compalxao,
amabilidade, humildade, bondade e paciencia com os outros

(v.12). Acima de tudo, ". . .esteja o amor, que € o vinculo da

perfeigao"  (v.14).

No corpo dc Cristo, nenhuma raga, nacionalidade ou classe
social € melhor que a outra. Pcla cruz, Cristo nos fez urn, e
devemos tratar uns aos outros com honestidade, dignidade e
amor.  -DCM

•..no  qual  n6o

pode hover
grego nem  iudeu,
circuncis6o  nem

incircuncisao  [...]

escravo,  livre;

por6m  Cristo 6
tudo em  todos.
-Colossenses 3.11

0 preconceito dislorce a que v6,
engana quando falo e destr6i quando age.
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a urn can¢ao de louvor entoada hi muito tempo no templo
em Jerusalem lembram-nos de uma de nossas tarefas mais
importantes ~ adorar o nosso maravilhoso Deus.

Meditar em Seus muitos atributos e uma das maneiras de

praticalmos a adora€ao. Exalte a Deus, pois Ele € fiel, eterno,
onisciente, justo, imutavel, gracioso, santo, miscricordioso,

paciente, imparcial e infini[o.

Exalte a Deus por saber que Ele € Todo-poderoso, onipotente,

pessoal, j.usto,  insondavel, sfbio,  trino, acessivel,  tinico,

glorioso e compassivo.

Outra maneira de adorar a Deus € contemplar Seus nomes.
Exalte Deus, pois Ele 6 o Criador. Ele € Amor. Ele € Redentor.
Ele e Pastor. Ele € Salvador, Senhor e Pai. Ele € Juiz. Ele
e Consolador. Ele 6 Mestre. Ele 6 Eu Sou. Nosso Deus €
Sobcrano.

Habite em Sua identidade.  Deus € o nosso amparo. Nossa
fortaleza. Nossa luz. Nossa force. Nosso provedor. Nosso
Resgatador. Nosso castelo forte.

Medite nos atributos de Deus. Contemple Seus nomes. Habite
em Sun identidade. Adore-o. Respeite-o. Honre-o. Amc-o.
Exalte-o. Use o restante de sua vida preparando-se para adorar
nosso Deus majestoso para sempre.  -jDB

Todo ser que respira  louve ao SENHOR.
-Salmo  150:6

...eu  sou  Deus,.

sou  exaltado. . .
-Salmo 46: 10
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eu, S6ren Kierkegaard disse que tendemos a pensar que a
igreja € urn tipo de teatro: Sentamos na plateia, e observamos
atentamente os atores no palco. Se formos en[retidos o
suficiente, mostramos nossa gratidao com aplausos. A igreja,

por6m, deveria ser o oposto do teatro. Deus € a plateia da
nossa adoragao.

0 que mats importa acontece mos corap6cs dos membros da
congregapao - nao no palco. Deverfamos sair do cul[o de
adora¢o mos perguntando nao "0 que eu ganhei com isso?",
mas "Deus sc agradou com o que aconteceu?"

Foi dificil para Deus especificar os detalhes dos sacrificios de
animais para os antigos israelites na adora€ao que praticavam.
No entanto, Ele afirmou que nfro precisava de seus animais:
"Dc sua casa nao aceitarei novilhos, hem bodes, dos teus

apriscos. Pois sao meus todos os animais do bosque e as
alimfrias aos milhares sobre as montanhas" (Salmo 50:9-10).
Ele queria o louvor e obediencia deles (v.23).

Ao nos concentrarmos nos aspectos exteriores da adoragio,
tamb€m perdemos o ponto: 0 Senhor esti interessado em urn
sacrificio do cora9io, uma atitude interna de submissao e ag6es
de gra€a. Encontrar-se com Deus e agrada-lo € o alvo da nossa
adorapao.  -Py

0 que me
oferece ci¢6es de

gra¢as,  esse me
glorificar6...
-Salmo 50:23

No ess6ncia da adoro€6o esid a verdadeiro louvor.
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se tornou uma palestrante crista conhecida mundialmente.
Milhares de pessoas assistiam suas reuni6es, nas quais ela
contava como tinha aprendido a pcrdoar os que a capturaram,
da mesma maneira como Cristo havia perdoado os seus

pecados.

Ap6s cada reuniao, as pessoas a cercavam e abrapavam-na por
suas qualidades cristds e agradeciam-lhe por encoraji-las no seu
caminho com o Senhor. Cor[ie contou que ao retornar ao seu

quarto de hotel, ajoelhava-se e entregava aqueles elogios em
agradecimento a Deus.  Ela dizia que isto significava dar a Deus
`um buque de louvor".

0 Senhor deu a cada urn de n6s dons para serem usados para
ministrar uns aos outros  (1  Pedro 4: 10)  para que ". . .em

todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus
Cristo, a quem pertence a g16ria e o dominio pelos s€culos dos
s€culos. . ."  (v.11 ).  Nada temos a oferecer aos outros que nao

tenhamos recebido do Senhor (1  Corintios 4:7), portanto a

g16ria pertence a Ele.

Para aprendermos humildade, poderiamos, talvez, seguir o
exemplo de Corrie. Quando recebermos urn elogio por algo

que tenhamos dito ou feito, vamos, secretamen[e, dar »7„
6zfq#€ c/c dr"„or a Deus pela g16ria que somente Ele merece.
-AMC

0 loLrvor 6 a flor mciis iusfa

que broto da c]lma.

•..Para  que,

em  todas as
coisas,  seia  Deus

9lorificado,  por
meio de Jesus
Cristo. . .

-1   Pedro 4: I  1



Nesta era de tecnologia de video, pode ser dificil acreditarque alguns professores ainda achem que para representar
hist6rias b{blicas, o antigo flanel6grafo 6 adequado. Lembro-me
de que meus professores de Escola B{blica Dominical usavam
esses quadros cobertos com flanela, que os permitia exibir
imagens desenhadas de pcrsonagens como Davi, Daniel, ]onas,

Jesus e outros. Os flanel6grafos ajudavam meus professores a
capturar com arte, a essencia da hist6ria da Bfolia.

No entanto, esses flanel6grafos antiquados nio sio os recursos
de ensino mais antigos.  Ha muito tempo, Deus tinha o seu

pr6priofl¢72cfo'ig7i¢ chamado cria¢o. Ele usa a maravilha da
criagiv para nos ins[ruir e para manifestar Seu poder.

No Salmo  19:1,  Davi escreveu,  "Os c€us proclamam a g16ria
de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mios." Na
criapao, Deus se revelou tao claramente que Paulo declarou:
"Porque os atribu[os invisi'veis de Deus  [. . .]  claramente se

reconhecem. . . ". Aqueles que ten o testemunho da cria¢o sao
#2cderc%/p4'#cz.f (Romanos  I :20) .  Por que? No flanel6grafo da

cria¢io de Deus vemos a ordem e o projeto divino. Vemos Seu

poder e g16ria, e isto deveria mos levar a ado fa-lo.  "6 SENHOR,
Senhor nosso, quao magnifico em toda terra € o teu nome!

(Salmo 8:1).   _wrEc

Os c6us

proclamam  a
g16ria  de  Deus,
e o firmomento
anuncia  as obras
dos  suas  m6os.
-Scilmo  19: I

A criacao 6 a tela em que Deus desenhou
Sua personolidade.
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descobriram urn uso surpreendente para essa guloseima.
Cientis[as da Universidade de Warwick construfram urn carro
de corrida que € abastecido com 6leos vegetais e chocolate.
0 combustivel supre energia para que o carro possa atingir a
velocidade de ate 217 quil6metros por hora.

A Bil)lia tamb€m registra uma fonte de energia incomum vinda
de urn alimento.  Quando Elias foi usado por Deus no monte
Carmelo para fazer descer fogo dos c€us, esse auge espiritual foi
seguido de persegui€io e melancolia. Em resposta i depressao
de Elias,  Deus enviou urn anjo para suprir alimento, bebida
e descanso ao esgotado profeta. 0 poder sustentador daquela
comida dos c€us foi notivel: "Levantou-se, pois, comeu e
bebeu; e, com a forga daquela comida, caminhou quarenta dias
e quarenta noites ate Horebe, o montc de Dcus"  (1  Reis  19:8).

Assim como precisamos de alimento para sustentar nossos
corpos, precisamos tamb€m de alimento nutritivo para nossas
vidas espirituais. A Palavra de Deus 6 ". . . mais doce do que o
mel e o destilar dos favos"  (Salmo  19: 10)  e alimenta nossas
almas,  ". . .dd sabedoria aos sinplices"  (v.7) e traz nutri¢io
e energia para a longa jornada da vida.  Invista tempo para
alimentar-se desta Palavra.  -HDF

. . .o  testemunho

do  SENHOR  6  fiel

e dd  sabedoria
aos  simplices.
-Salmo  19:7

Deus mos olimenra atrav6s de Sue Palavra.
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tentando vcr quem esta vindo. A distancia voce vislumbra
urn homem montando urn jumento. A medida que Ele se
aproxima, as pessoas jogam seus casacos para cobrir a estrada.
Repentinamente, voce ouve o son de urn galho de i rvore se

partindo.  Urn homem esta cortando galhos de palmeiras e as
pessoas os espalham para a passagem do jumento.

Os seguidores de Jesus zelosamente o honraram enquanto Ele
entrava em Jerusalem alguns dias antes de Sua crucifica¢ao.
A multidao regozijava e louvava a Deus por ". . . todos os
milagres que tinham visto" (Lucas  19:37). Os devotos de Jesus

o cercaram, clamando, "Bendito € o Rei que vein em nom€ do
Senhor!"  (v.38). Tanta honra c tanto entusiasmo influenciou
o povo de Jerusalem. Quando Jesus finalmcnte chegou,
" . . .toda a cidade se alvorocou, e perguntavam: Quem € este?"

(Mateus  21 : 10) .

Hoj€, as pessoas alnda tom curiosidade sobrc Jesus. Apesar
de nfo podermos pavimentar o Seu caminho com galhos
de palmeira ou proclanar louvores a Elc em pessoa,
ainda podemos honfa-lo.  Podemos falar sobre Sues obras
extraordinirias, ajudar pessoas necessitadas (Galatas 6:2),

pacicntemente suportar insultos  (1  Pedro 4: 14-16)  e amar
uns aos outros profundamente (v.8). Devemos tamb€m es[ar

prontos para responder aos expectadores que perguntam"Quem € Jesus?"  -]Bs

. . .Bendito  6  o

Rei  que vein
em  nome do
Senhor! . . .
-Lucas  19.38

Honromos o none de Deus quando o chamamos
de nosso Pai e vivemos como o Seu Filho.
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para manipular imagens. As empresas de ro;fyw## achavam
que eles estavam loucos, pois os fot6grafos nao utilizavam
computadores naquela epoca. Inicialmente, os irmaos
intitularam seu programa de Dz'fp4z/i, depois /7„4gz.#4/or e
finalmente I?4o}of4op'.  Hoje em dia, o I?4o}oj4op 6 usado por
amadores em casa e por profissionals em empresas ao redor do
mundo. 0 artigo de urn jornal americano registrou o seu uso
em linguagem popular. Quando uma imagem parece ser boa
demais para ser verdade, as pessoas dizem:  "com certeza foi

photoshopeado."

Na primeira manha de Pdscoa, as mulheres que levaram
especiarias para ungir o corpo de Jesus encontralam o tdmulo
vazio c ouviram os anjos dizer, "Ele nao esta aqui, mas
ressuscitou. . . "  (Lucas 24:6).  Quando as mulheres disseram is[o

aos disci'pulos, "Tais palavras lhes pareciam urn como delirio,
c nao acreditaram nelas"  (v.11). Absurdo!  Inacredi[ivel!  Born
demals para ser verdade!

Se algu€m manipulou as evidencias,  milh6es de pessoas ao
redor do mundo rednem-se hoje para celebrar urn miro. Mas
se Jesus venceu a morte, tudo o que Ele disse sobre perdio,

poder para mudar e vida eterna € verdadeiro.

Porque Cristo ressuscitou c vive hoje, essa noticia € boa demais

para nio ser verdade!  -DCM

Tais  palavras  lhes

pareciam  urn
como  delirio,  e
n6o acreditaram
nelas.
-lucas  24: 1  1

A ressurrei¢6o 6 urn fato hisr6rico que exige uno resposta de F6.



Testudado. E algo quc pode facilmente amedrontar ou a[€

mesmo intimidar. Nao temos certeza do que sera dctectado
nos testes ou o que os medicos dirao. No entanto, sabemos

que precisamos dcs[a avalia¢ao para entender nosso ben-estar
fi'sico, e o que € necessario para seguirmos adiante.

Na vida espiritual do seguidor de Cristo ocorre a mesma
necessidade. De tempos em tempos, precisamos de urn
in[ervalo para refletir sobre a condigio das nossas vidas e
cora¢6es.

A mesa do Senhor e urn lugar importante para o autoexame.
Paulo escreveu aos corintios, que es[avam comendo de
forma indigna:  "Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e,
assim,  coma do pio,  e beba do cflice"  (1  Cori'ntios  11 :28).
Na celebra€ao da morte de Cristo por n6s, pode realmente
acontecer urn claro equili'brio de pensamento e compreensio,

pois ao considerarmos o pre¢o pago por Jesus encontramo-nos
no momento ideal para uma reflexao sobre a condicao do
nosso cora¢o e de nossos relacionamentos. E, entao, com uma
clara compreensao de nosso ben-estar espiri[ual, podemos

::[ia:,ap:;:s:;:a,rricoes:e£:sot:aog:aos:::::S;aarr`::::aj:xma£:u
peri6dico?  -wEc

odo ano faco aquela visita peri6dica ao consult6rio medico
onde sou cutucado e picado com agulhas, examinado e

Examinese,  pois,
o  homem  a  si
mesmo,  e,  assim,
coma do pao, e
beba  do c6lice.
-I  Corintios  11 :28

0 autoexame 6 urn teste do quol nenhum crisl6o esrd livre.
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lideranca do culto de adora¢ao. Uma noite, ap6s colocar os
meninos na cama, o pai ouviu urn dos meninos chorando.
Perguntou-lhe o que cstava acontecendo, mac o m€nino
hesitava em responder. Finalmente, o garoto confessou: "Papai,
a Biblia diz que vamos adorar a Deus no c6u para sempre.  Isso
€ tempo demais!" Por imaginar o c6u como urn longo culto de
adora€io em que seu pal cstaria liderando, o c€u lhe parecia
muito entediante!

Embora, algumas vezes, eu gostaria que tiv6ssemos mais
informa¢6es sobre o c€u, todos n6s temos uma certeza:
tedio nao poderia set a palavra certa para dcscreve-lo.
Veremos belezas jamais vistas,  incluindo  ". . .o rio da igua

da vida,  brilhante como cristal. . . "  (Apocalipse 22: I ).

Experimen[aremos "a g16ria de Deus" que iluminara o c€u

(Apocalipse 21 :23; 22:5), e desfrutaremos de uma vida sem
dor ou tristeza  (21 :4) .

Sim, com certeza adoraremos no c€u.  Pessoas  ". . .de Coda

tribo, lingua, povo e  napao. . ."  (Apocalipse  5:9)  regozijarao em

louvor a Jesus, o Cordeiro digno que morreu e ressuscitou por
n6s  (v.12) .

Iremos juntos gozar in g16ria da presen€a do Senhor -para
sempre, e nem por urn segundo ficaremos entediados!  -AMc

Os prazeres do terra nao podem ser
comparados com as cilegric]s do c6u.

...Eis  que  fa¢o

novas todas as
coisas . . .
-Apocalipse  21 :5
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assunto. 0 livro de Lucas  12 mos di urn born resumo da Sua
a[itude. Jesus nao condena os bens, mas alerta a nao crermos

que o dinheiro garantira o futuro. 0 dinheiro nao consegue
resolver os maiores problemas da vida.

Apesar de Jesus falar sobre muitos aspectos do dinheiro, Ele

parece concentrar-se in questao: o que o dinhciro esta fazendo
com voce? 0 dinheiro pode dominar a vida de uma pessoa,
tirando sun aten¢o de Deus. Jesus mos desafia a libertarmo-nos
do poder do dinheiro - mesmo que isso signifique abrir mio
de todo o dinheiro que tivermos.

Jesus incita aqueles quc o ouvem a acumular tesoiiros no
reino de Deus, pois estes tesouros podem beneficia-los nesta

vida e na etemidade tambem. ". . .nio andeis ansiosos. . ." Ele
diz (Lucas  12:22), pois Deus € qucm prove tudo aquilo que

precisanos. E para enfatizar Scu argumento, Ele fala do rei
Salomao; o homem mats rico do Antigo Testamento. Jesus disse

que simples flores do campo sio vestidas por Deus com mais
g16ria do que urn rei. Portanto, nao seja ansioso (w.27-29),
mac "Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos sefao
acrescentadas"  (v.31 ).

i melhor confiar no Dcus que esbanja zelo por toda terra do

que gastarmos nossas vidas mos preocupando com dinheiro e
bens.  -py

Nossa verdadeira riqueza
6 aquilo que teremos na efernidade.

N6o temois,
6  pequenino
rebanho;  porque
vosso Pai  se
agradou em
dar-vos o seu
reino.
-Lucas  12:32
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por problemas de visto.  Embora supus6ssemos que nossos
vistos tivessem sido emitidos corretamente pelo pals que

plane).ivamos visitar, eles foram considerados invflidos. Apesar
dos esfor¢os de diversos oficiais do governo, nada p6de ser
feito. Nao obtivemos permissao para entrar. Fomos colocados
no pr6ximo voo de retorno aos Estados Unidos. Nenhuma
interven€ao p6de mudar o fato de que nfro tinhamos a
valida€ao correta para a entrada.

A experiencia com meu visto foi inconveniente, mac nem de
longe pode ser comparada com a proibi¢io final de entrada.
Estou falando daqueles que estarao diante de Deus sem uma
entrada valida para o c€u. E se eles apresentassem o registro de
seus esfor€os religiosos e boas obras? Nao seria suficiente.  E se

citassem referencias de cardter? Nao funcionaria. Apenas uma
coisa pode permitir a entrada de qualquer pessoa no c6u. Jesus
disse: " . . .Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ningu€m
vein ao Pal senao por mim"  Uoao  14:6).

Somente Cristo, atrav6s de Sua morte e ressurrei€ao, pagou o

pre¢o por nossos pecados. E apenas Ele pode mos dar a entrada
valida para a presenqu do Pai. Voce ja colocou a sua fe em

Jesus? Certifiquc-se que a sua entrada para o c€u € valida.
-WEC

Somente cirrov6s de Cristo,
podemos enfror nci presen€a do Pai.

Respondeu-lhe

Jesus:  Eu  sou  o

caminho,  e a
verdode,  e a
vida;  ningu6m

vein ao  Pai
sendo  por  mim.
-Joao  14.6



Todos os anos, quando minha cidade recebe a esta¢ao daprimavera, sinto vontade de parar o rel6gio. Alegro-me
em vcr a morte se[ derrotada por frageis bot6es que se
recusam a manter-se confinados em vasos de barros ou galhos

quebradi€os. Durante algumas semanas, a paisagem nua
veste-se de irvores adornadas de flores esplendorosas e

perfumadas. Nao consigo parar de admirar os sons e aromas
da primavera, e nestes momentos gostaria que o tempo

pudesse parar.

Nessa mesma 6poca, em minha lei[ura bfblica anual come€o
a ler o livro de  1  Reis. Ao ler o capitulo dez, tenho o mesmo
sentimento; gostaria que a hist6ria pudessc parar. A na¢o
de Israel floresccu.  Salomao tornou-se rei e construiu uma
magnifica habitapao para Deus, cuja g16ria enchia o lugar

(8:11).  Finalmente unidos sob o governo de urn rei justo, eles
encontram a paz. Eu amo os finais felizes!

Mas a hist6ria nao acaba ai'.  Continua: " . . .amou Salomio
muitas mulheres estrangeiras. . ."  (11 : 1 ),  e " . . .sues  mulheres

lhe perverteram o cora¢ao para seguir outros deuses. . . "  (v.4).

Assim como as estap6es do uno se renovam, tamb€m se
rcnovam os ciclos da vida; nascimento e morte, sucesso
e fracasso, pecado e confissio. Embora nfro tenhamos o

podcr de parar o rel6gio, enquanto aproveitamos os bons
momentos, podcmos descansar na promessa de Deus de

que eventualmente todos os momentos dificeis terao fin
(Apocalipse 21 :4) . -jAL

• . . Porque  a

g16ria  do  SENHOR
enchera a Casa
do  SENHOR.

-1   Reis  8:11

Em bans e maus momentos, Deus iamais muda.



Quando a Guerra Civil Americana acabou em  1865,mais de 500 mil soldados morreram, a economia estava
dilacerada e as pessoas estavam divididas politicamente. A
comemora¢ao do Dia das Macs nos Estados Unidos come¢ou
com o esforap de duas mulheres pela paz e reconciliasao
durante aquele momento de angtistia. Em  1870, Julia Ward
Howe pediu a implanta€ao de urn dia internacional das macs,
no qual as mulheres se uniriam em oposi¢o a guem em
todas as suas formas. Alguns anos depois, Ann Reeves Jarvis
iniciou seu Dia Anual da Amizade entre as Macs tentando
reunir fami'lias e vizinhos separados pela guerra. Ha sempre
urn enorme sofrimento quando os amigos e as fam{1ias estao
feridos e indispostos a perdoar.

0 evangelho de Jesus Cristo traz a promessa de paz e
reconciliacao com Deus e uns com os outros.  Quando
Pedro perguntou a Jesus com que frequ€ncia deveria perdoar
urn irmao que pecara contra ele (Mateus  18:21), o Senhor
surpreendeu a todos com Sua resposta:  ". . .setenta vezes sete"

(v.22). Em seguida, contou uma hist6ria inesquecivcl sobre urn
servo que havia sido perdoado e falhara em levar isso adiante

(w.23-35). Assim como Deus livremente nos perdoa, Ele
tamb6m exige que estendamos o que ji recebemos aos outros.

Com o amor e poder de Deus, o perdfro 6 sempre possi'vel.
-DCM

0 perdao 6 o crisric]nismo em a¢6o.

. . . nao  devias

tu,  igualmente,

compadecer-te
do teu  conservo,
como tamb6m  eu
me compadeci
de  ti?
-Mateus  18.33
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que professam a fe em Jesus Cristo. A maioria das reclamap6es
esti relacionada com a forma como alguns cristaos agem
em rela€ao aos descrentes. Os incredulos do estudo tinham
a prcdisposi¢ao de vcr os cristaos como hip6critas,  cri'ticos,

severos e hostis com pessoas diferentes de si.

Tenho certeza de que voce, assim como eu, nao gosta de ouvir
a opiniao dessas pessoas. Algumas vezes, ha mais verdade na

perccpgao que eles tern do que gostarfamos que tivessem. No
livro de  1 ]oao 3: I, o qual inicia com as palavras:  "Vede que

grande amor mos ten concedido o Pai, a ponto de sermos
chamados filhos de Deus. . . " Joio apresenta urn contraste
ni'tido: os cristaos amam a justi€a, apartam-se do pecado e
amam uns aos outros; c,s nao-cristaos praticam o pecado,
odeiam-se e permanecem na morte.

Essas palavras sio fortes! Ou somos seguidores de Jesus Cristo
ou do diabo.  Somos como  Calm ou Abel  (1  Joao 3: 12;  Genesis
4:8-15). Jofo afirma que o amor pelos outros € a prova de que
somos autenticos filhos de Deus  (1 ]oao 3:10,18-19;  4:7-8).

Nio podemos continuar na pratica do pecado e declarar que
somos seguidores de Cristo. Asseguremo-nos de que nossas

palavras e atos correspondam sempre as nossas cren¢as.   -DCE

. . .todo  aquele

que  nao  pratica
iusti¢a  n6o

procede de
Deus . . .

-1  Jo6o  3:10

Hd duos exigencios porQ seguir a Cristo:
crer, e agir como cristao.
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vale arborizado no qual corre sinuosamente urn pequeno
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local idflico e hi muito tempo usado papa piqueniques pclos
membros da comunidade.

Certo dia, iim homem da congrega¢o exprcssou sua

preocupapao com rela¢o ds implica¢6es legals do uso da
propriedade por "intrusos".  "Se algu6m se machucar," elc
disse, "a igreja pode ser processada". Apesar da relutancia dos

presbi'teros em tomar alguma atitude, o homem os convenccu
a colocar urn placa no local informando aos visitan[es quc esta
era uma propriedade particular. Sendo assim, o pastor colocou
urn aviso que dizia: "Advertencia! Quem frequentar esta

praia pode ser a qualquer momen[o cercado por pessoas que
o amen." Li essa placa uma semana ap6s ter sido colocada e
fiquei fascinado. "Exa[amente," pensei.  "Mais uma vez a gray
triunfou sobre a lei!"

Este amor pelo pr6ximo € o resultado da bondade, brandura
e paci€ncia de Deus conosco. Nio e a lei, mas a bondade
de Deus que atrai homens e mulheres ao arrependimento

(Romanos 2:4) e a fe salvadora cm Seu Filho Jesus Cristo.
-DHR

0 amor 6 o ima que une os cristaos
e atrai os descrentes a Cristo.

. . .e  o  Senhor  vos

fo¢a crescer e
aumentar  no
cimor uns  para  com
os outros e  para
com  todos. . .
-1  Tessalonicenses  3: 12



E
in uma viagem recente, minha esposa sentou-se perto dc
uma mac com urn menino pequeno que fazia sua primeira

viagem de aviio. Assim qiie o aviio decolou, ele exclamou,
"Mac, olha como estamos altos! E tudo esti ficando menor!"

Minutos depois gritou, "Aquelas nuvens estio ali? Por que elas
estio embaixo da gente?" Conforme o tempo passava, outros

passageiros liam, cochilavam e abaixavam o quebra-luz de suas
janeLas para assistir ao filme exibido. 0 menino, no entanto,
permaneceu colado a janela, absorto nas maravilhas que
observava.

Para "viajantes experientes" na vida crista, riscos maiores

poderao surgir se perdermos a admira¢o. As Escri[uras que
uma vez mos emocionaram podem se tornar mais comuns e
te6ricas.  Podemos cair na letargia de orar com nossas mentes,
mac nfo com os nossos corac6es.

Pedro estimulou os primeiros seguidores de Cristo a continuar
crescendo em sua fe, virtude, conhecimento, dominio pr6prio,

perseverance, devo¢o, bondade fraternal e amor (2 Pedro
1:5-7).  Ele disse,  "Porque estas coisas,  existindo em v6s e em
v6s aumentando, fazem com que nio sejais nem inativos, nem
infrutuosos no plcno conhecimento de nosso Senhor Jesus
Cristo"  (v.8). Sem elas ficamos cegos e esquecemos a maravilha
de ser limpos de nossos pecados  (v.9).

Que Deus nos conceda toda a gray para continuarmos
crescendo cm nossa admirapio em conhece-Lo.  -DCM

Porque estas
coisas,   [...I,

fazem com

que  n6o  seiais
nem  inativos,

nem  infrutuosos

no  pleno

conhecimento
de  L .]  Cristo.
-2  Pedro  1 :8

Ao adquirirmos profundo conhecimento de Cristo,
crescemos nele conrinuamente.



Durante uma conferencia internacional de editores, urnjovem frances descreveu sua experiencia nun evento de
aut6grafos.  Uma mulher pegou urn dos seus livros, folheou-o
e exclamou "Finalmente, uma his[6ria limpa!".  Gentilmente,
ele respondeu "Eu escrevo limpo porquc penso limpo. Nfo e
urn esfor¢o." 0 que elc expressava por escrito provinha do seu
interior, onde Cristo havia alterado o amago da sua vida.

0 evangelho de Joao  15 registra o ensinamcnto de Jesus aos
Seus discipulos: permanecer nele € o dnico meio para uma vida
frutifera.  Em meio i Sua parabola da vinha e dos ramos, Jesus
disse: "V5s ji estals limpos pela palavra quc vos tenho falado"

(v.3). 0 estudioso da Bfolia W. E. Vine diz que a palavra grega

para limpo significa "isento de mistura impura, sem defeito
ou mancha".

Urn corapao puro € o resultado do trabalho de Cristo; somente
no Seu poder conseguimos permanecer limpos. Falhamos com
frequencia, mas ". . .se confessarmos os nossos pecados, ele 6
fiel c justo para  [. . .]  mos purificar de toda injusti¢a"  (1 Joao

1 :9). A renova€ao 6 urn trabalho interior.

Jesus mos tornou limpos atra.v6s do Seu sacrificio e da Sua
Palavra. Quando permanecemos em Cristo, nossas falas e as6cs

que aos outros parecem renovadas e puras fluem do nosso
interior.  -DCM

V6s  i6  estais

limpos  pela

palavra  que
vos tenho falado
-joao  15:3

A conFiss6o a Deus lraz c] purifico¢ao divina.
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se relacionarem virtualmentc. Hoje em dia, esta aberto para

pessoas de todas as idades e, atualmente, estima-se que hi
400 milh6es de usudrios. Cada usuirio tcm sua pigina com
fotos e de[alhes pessoais que podem ser vistos por "amigos".
Aceitar urn "amigo" significa abrir a porta para comunicar e
informer quem voce €, para onde vat e o que faz. Amizades do
F#cc4oo4 podcm ser casuais ou s6rias, mac cada amigo s6 "entra
se for convidado".

Pouco antes de ser crucificado, Jesus disse aos Seus discipulos:
"V5s sois meus amigos, se fazeis o que cu vos mando. Ji nio

vos chamo servos, porque o servo nao sabe o que faz o seu
senhor; mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto
ouvi de meu Pai vos tcnho dado a conhecer"  Uoio  15: 14-15).

Generosidade, objetivos comuns e confianqu plena sao marcas
da verdadeira amizade, especialmente cm nosso relacionamcnto
com o Senhor. Cristo tomou a iniciativa dando Sua vida por
n6s e convidando-nos a conhecer-lhe e segui-lo.

Ja respondcmos ao convite de amizade do Senhor Jesus,
abrindo nossos corap6es para Ele, sem nada para esconder?
-DCM

Jesus deseia ser nosso Amigo.

V6s  sols  meus

amigos,  se fazeis
o que eu vos
mondo.
-Jo6o 15 . I 4
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ouviu as palavras afirmativas de Seu Pai:  "Este € o meu Filho
amado, em quem me comprazo" (v.17). Mac, depois as coisas
mudaram para pior.

0 acontecimento subsequente - a tentagiv de Jesus no
deserto - nio foi apenas coincidencia. 0 Espfrito Santo
levou-o a este encontro entre os poderes do Of u e do inferno.
Reconhecidamente, a vit6ria dc Jesus diante da tenta¢o
exemplifica o que n6s encontranos no deserto das sinis[ras
tentap6es de Satands.

Observe que o tentador aproximou-se de Jesus nun momento
em que Ele estava cansado e faminto. Satands usa esta mesma
tatica conoscx). Esperando por aqueles momcntos vulneriveis,
ele nos atrai com sugest6es sedutoras que oferecem o all'vio
instantanco e oportunidades para au[opromo¢ao. Quando
encararmos tais desafios, 6 importante seguirmos o exemplo de

Jesus - jogue "o Livro" em Satands! Jesus reagiu is tentap6es
citando as Escrituras:  ". . .Nfro s6 de pao vivcra o homcm, mac
de toda palavra que procede da boca de Deus"  (Mateus 4:4;
Deuteron6mio 8:3). A Bit)lia csti cheia de versiculos sobrc
lascivia, ganincia, mentira e outros pecados. Se n6s os

guardarmos em nossa mem6ria, poderemos usa-los quando
estivermos sob ataque. i a nossa mclhor oponunidade para
alcanqu o sucesso!  -7Ms

Quando Salan6s cltocor,
contra-ardque com a Pcilovro de Deus.

A  seguir,  Jesus

foi  levado  pelo
Esp{rito  ao

deserto,  para
ser tentado  pelo
diabo.
-Moteus 4.1
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Neste momento nos deitamos de costas nos colchonetes, com
as luzes semiapagadas, para o relaxamento.  Em urn desses
momentos, nossa instru[ora disse suavemen[e: "Encontre urn
lugar no qual voce possa repousar." Pensei no melhor lugar ``no

qual repousar" mencionado na letra de urn hino de Cleland 8.
MCAfee, Eov Co7"#7c44'o co" Dcz# (HCC 393).

Descanso pleno eu encontrei em comunhdo com Deus,
e do pecado me afastei, Em comunlido com Deus.

Segura-me, 6 Cristo nos fortes  bracos teus.

que eu sempre permaneca em comunhao com Deus.

Esse hino foi escrito em  1901, ap6s a morte das duas sobrinhas
de MCAfee, por difteria. 0 coral da igreja o cantou em frente
a casa do seu irmao, sob quarentena, oferecendo palavras de
espcran¢a sobre o cuidado e amor de Deus.

0 ap6stolo Paulo mos diz que Deus tern urn coragio amoroso

por n6s (Romanos &31-39). Nada -tribulacao, ang`1stia,
perseguicao, fome, nudez, perigo, espada, morte, vida, anjos,
principados, poderes, altura ou profundidade -€ capaz de
separar-mos do duradouro amor do nosso Senhor. "Se Deus 6

por n6s, quem sera contra n6s?"  (v.31).

Sejam quals forem as suas tens6es ou preocupap6es, o cora¢o
de Deus € o lugar "no qual repousar". Deixe tudo com Ele,
". . .porque ele ten cuidado de v6s"  (I  Pedro 5:7).   -AMc

Vinde  a  mim,
todos os que
esfais cansados e
sobrecorregados,
e eu vos alMarei.
-Mateus  I  1 :28

Quondo esliver consado has lulas da vide,
encontre seu descanso no Senhor.
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cozinha. Urn casal de pdssaros-pretos, com palha no bico,
entrou numa pequena abcrtura de ventilagio da casa vizinha.
Semanas depois, para nosso encanto, vimos quatro filhotes
com a cabeca para fora da abertura. Mamie e papal pdssaros se
revczavam alimentando seus filhotes famintos.

Vcr as bocas bern abcrtas dos filhotes me lembrou de

quao importante 6, para os seguidores de Cristo, desejar
ardentemente o alimento espiri[ual. Em  1  Pedro 2:2, o

ap6stolo Pedro usa a analogia de bebes desejosos de ser
alimentados: ". . .desejai ardentemente, como crian¢as
rec€m-nascidas, o genui'no leite espiritual, para que, por
ele, vos seja dado crescimento." A palavra grega traduzida

por "desejo" fala de urn intenso anseio. Ela € uma palavra
compos[a, que significa "desejar sinceramente" ou "ansiar''.

Poderia parecer estranho ser ordenado a desejar sinceramente
alguma coisa. Mas, diferentemente de pdssaros famintos e
b€bes, precisamos ser lembrados da nossa necessidade de
nutri¢o espiritual, mesmo que tenhamos mos alimentado
da Palavra no passado (v.3), precisamos perceber quc a nossa
neccssidade € permanente e que, sem contl'nua nutri¢o,
cresccremos espiritualmente fracas.  Deus esti ansioso por
alimentar Seus queridos filhos. Entao, disponha-se a nu[rir-se
bern espiritualmente!   -HDF

-.deseiai
ardentemente,
como crian¢as
rec6m-nascidas,
o genuino  leite

espiritual,  para

que,  por ele,
vos seia  dcido
crescimento

para salva¢6o.
-1  Pedro 2:2

Negligenciar a Palovro esFomeard a sue almo;
meditcir nelcl o nuhird.
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urn amigo em quem confiivamos, urn filho que nos rejeita
ou urn c6njuge que mos deixa. A lista de possibilidades €
longa, s6 existem dues opc6es: avan¢ar por n6s mesmos ou
rccorrer a Deus.

Fazer voo solo dian[e de problemas nao € uma boa ideia,

pois tal atitude pode conduzir-nos a padr6es inadequados
de comportamento, a culpar Deus e, a derrotados, bat€rmos
em retirada. Como os israelites, podemos perder o controle c
entrar em desespero (Ndmeros  14: 1-4).

Quando a maioria dos espias trouxe urn relato de gigantes
intimidadores e perigos a frente, eles usaran o pronome "n6s"
sete vezes, sem uma tinica referencia ao Senhor (13:31-33).
Os israelites estavam no auge da ben¢o definitiva que
Deus prometera a eles. Eles Cram testcmunhas dos milagres
no Egito e seus p€s haviam pisado o fundo seco do Mar
Vermelho numa vit6ria de cair o qucixo. A fidelidadc de Deus
fora espantosanente evidente.  Que mem6rias curtas! Que
decepcionante falta de fe! Tristemente, eles deram as costas

para Deus e deixaram a ben¢o para trds.

Calebe e Josu€, por outro lado, escolheram voltar-se ao Senhor
com essa confian€a:  ". . .0  SENHOR € conosco. . . "  (14:9).

Quando seus gigantes aparecerem, qual sera a sun escolha?
-JMS

T6o-somente  n6o
seiais  rebeldes
contra  o  SENHOR

e  n6o temais o

povo dessa terra
[...]   o  SENHOR  6

conosco;  n6o os
temais.
-Ndmeros  14:9

A presen¢a de Deus 6 urn salvo-vidas que impede
a alma de aFundor-se nun mar de problemas.
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descrevem a maioria das roupas que experimcnto. Encontrar o
ajuste perfeito parece impossivel.

Encontrar uma igreja "perfeitamentc ajustada" apresenta

problemas similares. Toda igreja ten algo que nao esti
totalmente certo. Nossos dons nao sao reconhecidos, nem os
talentos apreciados. Nosso senso de humor € mal interpretado
e algumas de nossas atitudes, crengas, pcssoas ou programas
nos deixam desconfortiveis. Sentimo-nos desajustados.
Lutamos para encontrar o nosso lugar.

Sabemos, pofem, que Deus deseja que nos ajustemos uns
com os outros. 0 ap6stolo I]aulo disse que estamos sendo
". . .edificados para habita€ao de Deus no Espirito"

(Efesios 2:22).

gesir;s|tsi:s,i::Eroe`2a6;t::,t:ommp?oontoasbi::a;:13aln::ea:po
(I  Reis 6:1-14), sao a morada de Deus na terra. Dcus qiier

que nos ajustemos -para nao haver divis6es na Sua igreja.
Isso significa que n6s, os tijolos,  devemos ser " . . .inteiramcnte
unidos, na mesma disposigio mental e no mesmo parecer"

(i  Corintios  1:10).

Em nenhuma igreja teremos urn ajuste perfeito, mas todos
n6s podemos nos dedicar a ajustarmo-mos uns aos outros mais

perfeitanente.  -jAL

Em meio a diversidc]de,
o amor de Cristo troz a unidode.

[Cristo]'  no

qual todo o
edificio,  bern

aiustado,  cresce

para  santu6rio
dedicado ao
Senhor.
-Ef6sios  2:21



Minha amiga e eu estivamos viajando juntas; ela pareciaurn pouco em frangalhos. Ao chegarmos ao aeroporto,
ela se esqueceu de ter sun iden[ifica¢o prontamente disponivel
e nao conseguiu encontrar seu ndmero de confirma¢o
de reserva. 0 agente de emissio de passagens €sperou

pacientemente, sorriu e, ajudou-a no seu c4cc4-z.#. Ap6s
receber seu bilhete de passagem, ela perguntoii: "Aonde vamos
agora?" 0 agente sorriu novamente, apontou para mim c disse
a ela:  "Permaneca pr6xima a sua amiga.»

Esse pode ser urn born conselho para todos n6s quando nossas
vidas ficam em frangalhos -permanecer ao lado dos amigos.
Embora Jesus seja nosso melhor amigo, tamb€m precisamos
relacionarmo-mos com amigos cristaos que mos ajudem a
sobreviver nesta vida.

Em sua primeira epistola, Pedro escrevia aos cristaos que
necessitavam uns dos oiitros porque estavam sofrendo devido
a sua fe. Em algumas frases curtas do capitulo 4, Pedro
mencionou a necessidade de recebcr e dar "amor intenso",
ora¢o e hospitalidade (w.7-9). Ele tamb6m incluiu a
necessidade de os cristaos usarem seus dons espirituais para
ministrar uns aos outros (v.10). Em outras passagens, somos
€ncorajados a confortar uns aos outros com o conforto que
recebcmos de Deus (2 Corintios  1 :34) e a edificar uns aos
outros em  amor ( I  Tcssalonicenses 5: 11 ).

Quando a vida fica dificil e ficamos em frangalhos, permanecer
ao lado de nossos amigos cristaos nos ajudara a atravessar a
Situacio.  -AMC

Consoloi-vos,  pois,
uns aos outros
e  edificai-vos

reciprocamente.
-1   Tessalonicenses 5:11

permdnn=:rapurf:i::c:::=i?i:smig5:uesTcristo
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dificeis, a igre`.a que frequento criou urn programa
denomimdo "Gratis Para Todos".

Trourcmos a igreja coisas quase novas e abrimos as portas
ds pessoas da comunidade.  Elas podiam vir e levar para casa
aquilo que necessitassem.

Embora o dia tenha sido urn enorme succsso quanto i

quantidade de coisas que as pessoas puderam levar, foi ainda
melhor porquc seis pessoas aceitaram Jesus Cristo como seu
Salvador durante aquele evento. Na verdade, csses seis novos

cristaos participaram do maior "Gratis Para Todos" de todos os
tempos - a oferta de salva¢o por meio de Jesus Cristo.

Os items Levados a igreja nesse dia especial ji haviam sido

comprados, e foram dados sem custo para todos os que
simplcsmente pediram.  Semelhantemente, o perdao eterno

pelos nossos pecados ja foi comprado. Jesus pagou o pre¢o
quando morreu numa cruz no monte G6lgo[a ha dois nil anos
(Romanos 3:23-25). Agora, Ele oferece salva¢o sem Gusto
aos que simplesmen[e se arrependem e creem que Jesus tern o

poder de perdoar e salvar (Atos  16:31).

Cada urn de n6s tern caiencias espirituais - e somente Jesus

pode atender a essa necessidade. Voce aceitou o qiie Ele oferece
sem custo no maior "Gratis Para Todos" do mundo?  -jDB

Porque  pela

gro¢a  sois
salvos,  mediante
a  f6,.  e  isfo n6o
vein de v6s;  6
dom  de  Deus.
-Ef6sios 2:8

A salva¢6o 6 gratuifa, mos voc6 deve recede-la.
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1992, em Barcelona. Uma a uma, as delega€6es adentraram
o estidio e desfilaram em torno da pista sob os aplausos de
65 nil pessoas. Mas, em urn setor do Estidio Olimpico, houve
choque e tristeza quando Pedro Karnaugh, pai do nadador
Ron Karnaugh, dos EUA, sofrcu urn ataque cardi'aco fatal.

Cinco dias mats tarde, Ron apresentou-sc a competi9ao
usando o chap€u do pal, que cuidadosamente colocou de
lado antes do infcio da competi¢io.  Por que o chap€u? Era o
tributo do nadador ao seu pai, que ele descreveu como "meu
melhor amigo".  0 chapeu tinha sido usado pelo pal quando
eles tinham pescado e praticado outras atividades juntos.
Usar o chap€u era a maneira de Ron honrar seu pal por te-lo
apoiado, encorajado e orientado. Quando Ron mergulhou na
igua, ele o fez sem a presenca de seu pal, mac inspirado pela
mcm6ria deLe.

Hi muitas maneiras de honrarmos os nossos pals, como as
Escrituras nos exortam (Efesios 6:2). Mesmo que eles ji nao

cstcjam mais conosco, podemos demonstrar respeito pelos
bons valores que eles mos ensinaram.

0 que voce pode fazer hoje por seu pai para demonstrar-lhe o
tipo de honra sobre a qual a Bil>lia fala?  -iDB

Honra a
teu  poi...

-Ef6sios 6.2

Os melhores pais nao apenas mos
d6o vide - eles mos ensinam como vive-lo.
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e india, cnda uma delas ten arquitetura dnica.

Nos dies de Jeremias, o lugar de adora¢o mais lindo era o
templo em Jcrusal€m, que o rei Josias tinha acabado de reparar
e restaurar (2 Cr6nicas 34-35). As pessoas fixavam a sua
aten¢o no magnffico predio Ueremias 7:4) e elas pensavam
tolamente que ter urn templo naquele local significava que
Deus as protegeria de seus inimigos.

Em vez disso, Jeremias chamou a atencao para o pecado em
suas vidas (w.3,9-10).  Deus nfo se impressiona com belos

predios construidos em Seu none, se nfro Louver beleza
interior nos corap6es daqueles que os frequentam. Ele nao esti

inst::::iaa€::nut:r:o:*r:::°d:e#;Sstaarcqx::r:::u;r:::gsee=diqua
pessoas somente por causa dos atos religiosos que praticam.

Apenas por lermos a Bfolia, orar e ter comunhio com outros
cristaos nio significa que Deus, de alguma maneira, esti
obrigado a fazcr algo por n6s. Ele nao pode ser manipulado.
0 prop6sito dessas atividades €xternas € desenvolver o nosso
relacionamento com o Senhor € nos ajudar a viver de modo
difer€nte daqueles no mundo ao nosso redor.  -CPH

...Emendai  os

vossos caminhos
e as vossos
obrcls...

-Jeremias 7:3

Lembre-se - Deus n6o pode e nao send mclnipulado.
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os crisfaos de "santos" no Novo Testamento (Efesios  1 :2;
Colossenses  1 :2).  Ele os chamava de santos porque Cram

perfeitos? Nao. Aquelas pessoas Cram humanas e, portanto,
pecadoras. 0 que enfao ele tinha em mente? A palavra "santo"
no Novo Testamento significa que a pessoa era separada para
Deus.  Descreve as pessoas que t€m uma uniao espiritual com
Cristo (Efesios  I :3-6). A palavra 6 sin6nima de crentes em

Jesus (Romanos 8:27) e dos que formam a igreja (Atos 9:32).

Atrav€s do poder do Espirito, os santos tern a responsabilidade
de viver dignamente o seu chamado.  Isto nao se limita apenas
a nao praticar imoralidades sexuais e usar linguagem impr6pria

(Efesios 5:3-4). Devemos nos revestir dos tra€os de urn novo
cariter ao servir uns aos outros (Romanos  16:2)  tais como:
humildade, bondade, paci€ncia, amor, unidade do Espi'rito nos
lapos da paz  (Efesios 4: 1-3),  obediencia, e perseveran€a durantc

a privagiv e sofrimento  (Apocalipse  13: 10;  14: 12).  No An[igo
Testamento, o salmista chamou os santos de ". . .os notiveis,
nos quais tenho todo o meu prazer"  (Salmo  16:3).

Nossa unifo com Cristo nos torna san[os, mas nossa
obediencia a Palavra de Deus atrav€s do poder do Esp{rito
Santo nos torna santificados.  -Ml.w

A luz de Deus brilha olrov6s
daqueles que s6o sanfos.

Aos santos e
fi6is  em  Cristo

que  se encontram
em  Colossos...
<olossenses  I.2
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em poles e coloci-los em lugares mais ensolarados.

As plantas comc¢aram a crescer imediatamente e muito
ripidas. Fiquei muito feliz -ate que percebi que seu rapido
crescimento era devido aos seus esforaps para estar sob a luz
solar limitada. Quando finalmente descobri o que estava
acontecendo, os p6s de tomates estavam pesados demais

para aguentar o seu peso.  Procurei algumas estacas, levantei
as plantas gentilmente, e amarrei-as verticalmente. Embora
[entasse ser gentil, urn dos galhos quebrou quando tentava
arrumi-los.

Isso me fez lembrar qu€ a disciplina deve comecar antes do
cariter ser permanentemente dobrado ou torcido.

0 sacerdote Eli falhou na disciplina de seus dois filhos.

Quando a maldade deles se tornou tio ruin que nao podia
mais ignofa-la, ele tentou a repreensao gentil (I  Samuel
2:24-25). Mas era tardc demais, e Deus ariunciou as terriveis
consequencias: "Julgarei a casa [de Eli]  para sempre, pela
iniquidade que elc ben conhccia, porque seus filhos se fizcram
execriveis,  e ele nio os repreendeu»  (3: 13).

i doloroso sermos corrigidos, mac permanecer sem corre¢ao,
em dLtima instincia, feriri ainda mais.   -]AL

0 amor de Deus confronta e corrige.

Toda  disciplina,

com  efeito,  no
momento nao

parece  ser  motivc>
de alegria,  mos
cle tristeza;

Qo depois,

entretanto,

produz fruto
de  iusti9a.
-Hebreus  12:11
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caminhar para a cerim6nia de graduacao, estava animado

por pensar que nossos formandos estavam prontos para sair
incumbidos de espalhar pelo mundo o conhecimento sobre o

poder transformador do reino de Cristo. No caminho, percebi
algumas diligentes formigas ocupando-se da sua rotina. Pensei:
"Hd coisas muito maiores acontecendo do que a constru€ao de

montcs de terra!"

i facil, para n6s, mos perdermos no "mundo de formigas"
- tfro ocupados com nossas rotinas, que perdemos a alegria

de mos envolver pessoalmente com o restante do grande
trabalho de Deus ao redor do mundo. A atuapao do Espi'rito
esta varrendo a America do Sul, milhares na Africa estao
encontrando Cristo diariamente, os cristaos perseguidos estio
aumentando e a costa asiatica esta latejante com o pulsar
do evangelho! Esses pensamentos chegam a capturar o seu
coragao? Sua vida de ora¢io? Seu talao de cheques?

Nossa preocupa¢o com coisas dc pouca importancia traz-me
a mente o relato de Paulo, de que "Demas, tendo amado
o presence s6culo, me abandonou. . ."  (2 Tim6teo 4: 10).
Fico imaginando se Demas se arrependeu por abandonar o
evangelho e preferir os montes de terra deste mundo.

Saiamos do "mundo de formigas" e engajemos os nossos
corac6es e vidas na difusfo do evangelho de Jesus Cris[o.   -|Ms

Demos,  tendo
amado o

presente  s6culo,
me  abcindonou.. .
-2  Tim6teo 4: 10

N6o permiro que as pequenos distraf6es a afasfem
do trobalho maior de Deus oo redor do mundo.
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pensar nessa daca sem ter imagens mentais da destrui¢o, do
luto e da perda que varreram os EUA e o mundo ap6s aqueles
[ragicos eventos. A perda de milhares de vidas foi agravada

pela extensao dos preju(zos corporativos -e no pa(s, a
sensa¢o de que tinhamos perdido a seguran¢a. A dor da perda,

pessoal e corporativa, sempre acompanhard a mem6ria dos
acontccimentos daquele dia.

Aqueles horriveis acontecimcntos nao sao as dnicas mem6rias
dolorosas do dia  I 1  de setembro. Eles tamb6m marcam o
aniversalio da morte do meu sogro. Em nossa familia e em seu
circulo de amigos, sentimos profundamente a perda de Jim.

Independente do tipo de tristeza que sentimos, s6 existe urn
conforto verdadeiro -a miseric6rdia de Deus. Em sua dor,
Davi clamou ao seu Pai celestial:  "Compadece-te de mim,
SENHOR, porquc me sinto atribulado; dc [risteza os meus olhos
se consomem, e a minha alma e o meu corpo"  (Salmo 31:9).
Somente na miseric6rdia de Deus podemos encontrar conforto

para nossa dor e paz para nossos cora€6es atribulados.

Em todas as perdas, podemos voltar-mos ao verdadeiro Pastor,

Jesus Cristo, que sozinho pode curar nosso quebrantamento e
nossa tristeza.   -WEC

Quando Deus permite o sofrimento,
Ele rdmb6m conforla.

Compadecete
de  mim,  SENHOR,

porque  me  sinto
atribulado;

de tristeza  os
meus olhos  se
consomem,  e a
minha  alma e o
meu corpo.
-Salmo 31 :9
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Seu pai olhava o tempo todo para Tiago enquanto cste dava
seus passos vacilantes atrav6s da multidao de "gigantes". De
repente, o garotinho entrou em panico porque nao conseguia
vcr scu pal. Ele parou, olhou ao redor e come€ou a chorar:
"Papai, Papai!". Seu pai aproximou-se rapidamente dele e

o pequeno Tiago lhe es[endeu a mio, e papal segurou com
firmeza. Imediatamente, Tiago tranquilizou-se.

0 segundo livro de Reis conta a hist6ria do rei Ezequias,

que clamou a Deus por ajuda (19:15). Senaqueribe, o rei da
Assiria, havia amea€ado Ezequias e o povo de Judi, dizendo
" . . .Nho te engane o teu Deus, em quem confias  [. . .I Ji tens

ouvido o que fizeram os reis da Assiria a todas as terras, como
as destruiram totalmente; e cres tu que te livrarias?"  (w.10-11).

0 rei Ezequias buscou o Senhor e orou por livrarnento
" . . .para que todos os reinos da ten saibam que s6 tu es o

SENHOR Deus"  (vv.14-19).  Em resposta i sua ora¢ao,  o anjo do

Senhor feriu o inimigo e Senaqueribe retirou-se (w.20-36).

Se voce esti numa situa¢o cm que necessita da ajuda de Deus,
eleve sua mao a Ele em ora¢o.  Ele prometeu o Seu conforto e
ajuda (2 Corfntios  I:3-4;  Hebreus 4:16).   -AMC

lnclina,  6  SENHOR,

o ouvido e ouve;
abre,  SENHOR,  os

olhos  e ve. . .
-2  Reis  19:16

Frequentemenle, a aivoroda de livramento de Deus
chega quondo a prova¢ao 6 a mais escura.
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quando chegasse ao c€u (I Joao 3: 1-3). Grande pergunta!
Especialmente quando € mais facil ser, simplesmente,
voc€ mesmo.

Na verdade, existem virias raz6es pelas quais € importante
tornar-se como Elc agora, mas uma delas € uma das principals.

Quando virmos e mos colocarmos diante dele, prestaremos
contas de tcrmos, ou nao, vivido de maneira consistente em
relapho a Sua vontade. Ou, como disse Paulo, se edificamos
ou nao, ncle, os nossos alicerces com " . . .ouro, prata, pedras

preciosas,  madeira,  feno,  [ou]  palha"  ( I  Corfntios 3: 12).

Tudo que fazemos para avan¢ar o Seu reino - coisas como
contribuir para a for¢a da Sua igreja, servir aos pobres e
necessitados, e promovcr equidade c justi€a, como Ele fez -€
como edificar com materials essenciais que sobrevivefao ao
fogo do Seu julgamento. Ao contrfrio, edificar com coisas que
refletem nossos caminhos decaidos, e viver para favorecer-nos
e aos nossos desejos terrenos sao comodidades que se tomario
urn monte de cinzas diante do fogo consumidor da Sua g16ria.

Nao sei voce, mac eu preferiria amar Jesus o suficient€ para
viver como Ele agora, pois 6 uma alternativa impensivel estar
diante dele num monte de cinzas.  -)MS

. . . man ifesta  se

tornar6  a  obra
de coda  urn;

pois  o  DiQ  a
demonstrar6  I. . .]

e qual  seia  a
obra  de coda  urn
o pr6prio togo o

provar6.
-1  Corintios  3:13

Edifique sue vide com materials

que resisfir6o ao teste do iulgamento de Deus.
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falta na sociedade."

Silencio e, de fato, algo dificil de ser encontrado. As cidades
sfro notoriamentc barulhentas, devido a grande concentra¢o
de trifego e pcssoas. Parece ser impossivel fugir de mdsica em
volume alto, mfquinas ruidosas e vozes altas.  Mas, o tipo de
ruido que coloca em perigo o nosso ben-estar espiritual nio
6 o ru{do do qual nfro conseguimos fugir, mas o ruido que
convidamos a entrar em nossa vida. Alguns de n6s usamos
o ruido como uma maneira de mos isolarmos da solidao:
vozes de personalidades da TV e do radio mos dao a ilusao
de companhia. Alguns de n6s utilizamos o ruido como uma
maneira de manter os nossos pr6prios pensamentos isolados;
outras vozes e opini6es nos poupam de termos de pensar

por n6s mesmos. Alguns de n6s usamos o ruido como uma
maneira de isolar a voz de Deus, pois a tagarelice constante,
mesmo quando estamos falando sobre Deus, mos impede de
escutar o que Ele ten a mos dizer.

Mas Jesus, mesmo em Seus momentos de maior ocupa¢o, fez

questao de procurar lugares solitirios onde pudesse manter
uma conversapao com Deus (Marcos  1 :35). Mesmo quc
nao consigamos encontrar urn lugar perfeitamente calmo,

precisamos encontrar urn lugar para aquietar as nossas almas
(Salmo  131 :2), urn lugar onde Deus possa ter a nossa total
atencao.   -/AL

N6o deixe que o ruido do mundo
o impe9a de ouvir a voz do Senhor.

. . .fiz  calar e

sossegor a  minha
alma. . .

-Salmo  131 :2
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"guerra papa acabar com todas as guerras" formasscm quatro

colunas e marchassem em frcn[e ao monumento da guerra cm
Londres, a procissao duraria sete dias. Essa atordoante imagem
em palavras fez minha mente conjecturar sobre o horrivel
custo da guerra. Embora est€ pre¢o inclua gastos monetdrios,
destrui¢o de propriedades e interrupgio econ6mica, nenhum
desses se compara ao custo de vidas humanas. Soldados e civis

pagam o pre¢o definitivo, multiplicado exponencialmente pela
dor dos sobreviventes. A guerra custa caro.

Quando os crisfaos entrain em guerra uns contra os oii[ros,
o custo tamb€m € alto. Tiago escreveu: "De onde procedem

guerras e contendas que hi entre v6s? De onde, senao dos
prazeres que militam na vossa carne?"  (Tiago 4: 1). Em nossas
pr6prias buscas egoi'stas, ds vezes batalhamos sem considerar
o pre€o exigido do nosso testemunho para o mundo ou dos
nossos relacionamentos mdtuos. Talvez por isso Tiago tenha

precedido essas palavras com o desafio: "Ora, 6 em paz que se
semeia o fruto da justiga, para os que promovem a paz" (3: 18).

Se n6s, crisfaos, devemos representar o Principe da Paz em
nosso mundo, precisamos parar de lu[ar uns contra os outros e

praticar a paz.   -WEC

De onde

procedem
guerros e
contendas que
h6 entre v6s?
De onde,  senao
dos prazeres

que  militam  na
vossa  carne?
-Tiago 4: 1

Quando os crisraos esrao em pclz uns com os ourros,
o miindo v6 o Principe da Paz com mciior c]areza.



Johm Wooden, o lendario t6cnico dc basquetcbol de umarenomada universidade americana, tinha uma regra
interessante para as suas equipes. Sempre que urn j.ogador
marcasse pontos, ele deveria dar o reconhecimento a pessoa
da equipe que o ajudara.  Quando ele era t€cnico em escolas
do ensino medio, urn dos seus jogadores perguntou:  "T€cnico,
isso nfro vai tomar muito tempo?" Wooden respondeu: "Nao
estou pedindo que corra ate li para abra¢-lo. Urn aceno com a
cabeca € o suficiente."

Para ob[er vit6ria na quadra de basquetebol, Wooden viu
a importancia de ensinar aos scus jogadores que eles Cram
uma equipe - nao "apenas urn monte de operadores
independentes''. Cada pessoa contribuia para o sucesso de
todas as ou[ras.

I.embra-me de como o corpo de Cris[o deveria funcionar.
Conforme o livro de  1  Corintios  12:19-20, cada urn de n6s
€ uma parte diferen[e de urn corpo. "Se todos fossem urn
membro, onde estaria o corpo? Mac [. . .]  existem muitos
membros e, ainda assim, urn inico corpo." 0 sucesso de urn

pastor, urn estudo da Biblia ou urn programa de igreja se baseia
unicamente nas realizap6es de uma s6 pessoa? Quantas pessoas
contribuem para o born funcionamento de urn igreja, uma
organizagao crista, uma famflia?

A regra do fecnico Wooden e  I  Corintios  12 ten suas ra]'zes no

princfpio de suprirmos as necessidadcs uns dos outros. Usemos
nossos dons no corpo de Cristo para edificar, fortalccer
e ajudar a realizar os prop6sitos de Deus (w.1-11).  -CHK

N6o exisfem pessoos sem imporrancic]
no corpo de Cristo.

...o  corpo  n6o  6
urn  s6  membro,
mos  muitos.
-1   Corinlios  12:14
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nfo conhecia. Abri a pfgina anotada no hinario e li a letra
da can¢ao "0 Senhor meu Pastor me Protege," uma linda

parifrase do Salmo 23:

0 Senhor meat |ia§tor i'ne protege e Sust6m:  Entre pasto§ verdeja;ntes

me fro deitar. Guea-me ds dguas tranqulha.  Minhialmd §e

fortalece ac ca;minhdr pelas ueredas da justlca.

Independente da frequencia com que lcmos ou ouvimos o
conhecido Salmo 23, cle sempre parece trazer uma revigoran[e
mensagem do cuidado de Deus por n6s.
"Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nio temerei

mat nenhum, porque tu estds comigo; o teu bordao e o tcu
cajado me consolan"  (23:4).

Essa imagcm era familiar is pessoas que ouviram Jesus diz€r
"Eu sou o born pastor. 0 born pastor da a vida pelas ovelhas»

Uoio  10: 11). 0 mercenirio foge do perigo, o verdadeiro

pastor fica com as ovclhas para protege-las.  "0 mercenfrio,
que nio € pastor [. . .] ve vir o lobo, abandona as ovelhas e
foge  [. . .]  Eu sou o born pastor; conhe¢o as  minhas ovelhas. . . "

(w.12-14).

Nio importa o que voce estiver enfrentando hoje, Jesus sabe
seu none, conhece o perigo e Ele nao sairi do seu lado. Voce

pode dizcr com confian¢a: 0 Senhor meu Pastor me guarda
bem!  -DCM

...dou  a  minha

vida  pelas
ovelhas.
-Jo6o  10: 15

0 Cordeiro que morreu pare mos salver
6 o Pastor que vive para mos lideror.
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Para influencii-La, ele teve de mentir-Lhes sobre Deus - e elcs
[iveram dc cair no cngodo. Naquele momento de defini¢ao, ele
lhes mentiu sobre a bondade de Dcus, a Sua Palavra c as Sues
intcn€6es  (Genesis 3: I -6).

Satands continua fazcndo scus velhos truques. Jesus disse

que, quando o diabo " . . .profcre mentira, fala do que lhe 6
pr6prio, porquc 6 mentiroso. . ."  Uoao 8:44).  Nao mos dove,
entao, surpreender que, quando nossa vida € interrompida

por problemas, o pai da mentira sussurre ao nosso ouvido,
repentinaTnente, questionando a bondade de Deus.  Quando
somos instru{dos a seguir Scus mandamentos, ficamos
imaginando se, para comesar, Sua Palavra € realmente
verdadeira. Quando Jesus mos diz algo como: "Nao acumuleis

para v6s outros tesouros sobrc a terra. . ."  (Mateus 6: 19),
Satands mos diz que vida boa 6 acumularmos aqui, fazcndo-nos
duvidar das boas inten¢6es de Deus.

Nosso problema € que, como Adio e Eva, acreditamos nas
mentiras de Satands. E ao agirmos assim, comprometemos
a nossa lealdade a Deus.  E, nosso inimigo desliza para sua

pr6xima tarefa, deixando-nos sozinhos para encarar os nossos
arrependimentos e a percep¢o de que suas mentiras nos
seduziram para nos afastar do nosso mats fiel e caro Amigo. A

quem voce ten ouvido iLJtimamen(e?  -]MS

0 poder de Satands nem se aproxima
do poder da Palavra de Deus.

...Quando  [o

diabo]  profere
mentirc],  fc]lo

do que  lhe 6

pr6prio,  porque
6 mentiroso
e  pal  da  mentira.
-Joao 8:44
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imensas cachoeiras sio de tirar o folego, mac, o que mats me
impressionou em Foz do lguacu nfro foi a visao das cataratas
ou os respingos da agua: foi o som.  0 son era mais do que
ensurdecedor - eu me sen[ia como se, na realidade, estivesse
dentro dele. Aquela foi uma experiencia esmagadora, que me
fez lembrar qufro comparativamente pequcno eu soil.

Mats tarde, com essa cena em mente, nao conseguia deixar de

pensar em Joao no livro de Apocalipse  I : 15. Quando es[ava
na ilha de Patmos, ele teve uma visfo do Cristo ressurreto. 0
ap6stolo descreveu Jesus na g16ria da Sua ressurrei¢ao, notando
Sues vestes e Sues qualidades fisicas. Depois, Joao descreveu a
voz de Cristo ". . .como voz de muitas aguas"  (v.15).

Nao tcnho certeza se ja tinha entendido totalmente o que
aquilo significava ate visitar as Cataratas do Igua€u e ser
totalmcnte dominado pelo son de trovfo das quedas d'dgua.
Enquanto aquelas poderosas isuas me lembravam da minha

pr6pria pequenez, compreendi melhor o que Joao sentiu aos
pes de Cristo,  " . . .como morto"  (v.17).

Talvez essa descri¢ao o ajudari a te[ uma ideia da magnificencia
da presenqu de Jesus e lhe instigafa a seguir o exemplo de ]oao,
de adorar o Salvador.  _wrEc

• . .Os  p6s,

semelhantes ao
bronze  polido,
como que
refinado numa
fornolha;  a voz,
como voz de
muitas  6guas.
-Apocalipse  I.15

A verdadeira adoroc6o de Cristo
lTansforma a admira¢6o em cldoro€6o.
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na cruz. Mais tarde, uma enfermeira me fez virias perguntas,
incluindo esta:  "Voce ten alguma necessidade espiritual que

gostaria de discutir com urn capelao?" Disse-lhe estar satisfeito
por ela ter feito aquela pergunta, que achei incomum no
mundo atual. Com urn sorriso, ela respondeu que o hospital
era confessional e que "isso fazia parte da nossa missao".
Impressionei-mc pelo fato de pessoas nao terem medo de
serem aut€nticas nesta sociedade cada vez mats secular e

pluralista.

Pedro instou os crisfaos do primeiro s€culo, dispersos por

perseguicao e vivendo nun mundo hostil, a considerarem
como ben€fro o sofrer pelo que € correto. "Mas, ainda que
venhais a softer por causa da justi¢a, ben-aventurados sois.
Nao vos amedronteis, portanto, com as sues ameapas, nem
fiqueis alarmados; antcs, santificai a Cristo, como Senhor, em
vosso corapao, estando sempre prcparados para responder a
todo aquele que vos pedir razao da esperan€a que hi em v6s"

(1  Pedro  3: 14-15).

Assim como a funcionalia do hospital declarou livremente
a fe, n6s tamb€m podemos expressar a nossa.  E, se formos
criticados ou tratados com injusti¢a devido a nossa cren€a em
Cristo, devemos responder com mansidio e respeito. Nunca
devemos temer quem somos nele.  -DCM

Mos,  ainda

que  venhais
a  sofrer por
causa  da  iusti¢a,
bem¢venturados
sois.
-1   Pedro  3:14

i melhor softer pelo cause de Cristo do que
ser o motive de Crislo sofrer.



Urna antiga can¢io da Escola Dominical volta a minhamente de tempos em tempos. Sua letra testifica a bengiv
da paz que Jesus di tio generosamente: "Tenho a paz que
excede o entendimento em meu cora¢o -para sempre!".

Todavia, algo esti faltando naqucla can€io ben intencionada.
A paz de Dcus 6, verdadeiramente, urn presente que
desfrutamos em nossos cora€6es ao termos comunhfro em
Sua presen€a Uoao  14:27;  16:33). Mas, Ele nunca quis que
essa paz per[encesse somente a n6s. A paz € urn presente a ser
compartilhado com aqueles que mos cercam. Como cristios,
ela deveria marcar nossos rclacionamentos e caracterizar o
ambiente das nossas igrejas.

Em Seu Sermio do Monte, Jesus disse:  "Bern-aventurados
os pacificadores. . ."  (Mateus 5:9), o que indica qiie devemos
ter a inten¢o de levar a paz aos nossos relacionamentos.
Uma vez que somos propensas a ser encrenqueiros, em vez
de pacificadores, esse conselho € importante.  Portanto, com

que se parece a pacifica¢o? Os pacificadores sfro aqueles que
oferecem a outra face (v.39), andam a segunda milha (v.41)
e amam seus inimigos enquan[o oram por aqueles que os

perseguem (v.44).

Por que devemos fazcr isso? Porque Deus € urn pacificador e,

quando praticamos a paz, somos " . . .chama.dos filhos de Deus"
(v.9). Pacificapao € urn trapo familiar.   -iMs

Bern-aventurados
os  pacificadores,

porque  ser6o
chamados
filhos  de  Deus.
-Mateus 5:9

Devido a paz de Deus e a paz com Deus,
podemos ser pacificadores pare Deus.
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aflito e necessitado". Ate mesmo os mats ricos dentre n6s
deveriam comprecnder que pobreza e necessidade estao mats
relacionadas ao espirito do que i carteira. Quando o biliondrio
Rich Devos fala a grupos, elc comiimente diz: "Sou apenas urn

pecador salvo pela gra9a.

0 Salmo 86 nos diz que a ajuda de Deus nao e mensurada por
uma folha dc livro contabil. Quando reconhecemos que somos

pobres e necessitados, nao € para que Deus esbanje riquezas
materials conosco. Nao, n6s fazemos isso para abrir a porta

para outros tesouros mais valiosos.

Eis o que Deus faz pelos pobres e neccssitados. Ele ``preservard"
nossas vidas e "salvara"  todos aquelcs quc confiam nelc  (v.2).
Ele sera "misericordioso" e "pronto em perdoar"  (w.3,5).  Ele
escutard e responderi as ora¢6es (w.6-7).

Mas, nao devemos receber as ben¢os de Deus sem retribuir.
Temos a responsabilidade de aprender os caminhos de Deus,
andar em Sua verdade, t€mer o none de Deus, louvar o
Senhor e glorificar Seu none (w. I I-12).

Voce se considera "aflito e necessitado''? Se a resposta for
afirmativa, bern-vindo ao clube. Nao esque¢amos dc todas as
bencaos espirituais que Deus tern para n6s e a resposta piedosa

que devemos ter em rela¢o a Sua generosidade.   -]DB

. . .estou  aflito

e necessitado.
-Salmo 86: 1

0 homem mciis pobre
6 aquele cuia dnico riqueza 6 o dinheiro.
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nudez, come¢aram a acusar-se mutuamente (Genesis 3:12-13)
e introduziram o conflito no pacffico planeta de Deus.
Tristemente, todos os seus descendentes, seguiram o seu mau
exemplo, incluindo n6s.  Culpamos os outros por nossas mds
escolhas e ficamos irados quando ningu€m aceita a culpa.
Culpar os outros por nossa infelicidade separa familias, igrejas,
comunidades e na¢6es. Nao podemos fazer a paz porque
estamos preocupados em transferir a culpa.

0 Natal € a estagao da paz. 0 Antigo Testamento conta a
hist6ria de como Deus montou o cenario para apresentar o
Principe da Paz (Isaias 9:6). Jesus veio interromper o ciclo
de pecado e culpa fazendo por n6s a paz com Deus ". . .pelo
sangue da sua cruz. . . "  (Colossenses  1 :20).  Em vez de nos

culpar por todo o problema que causamos, Ele levou a culpa

por todos n6s. Agora, Ele esti recrutando seguidores que,
tendo recebido Seu pcrdao, desejam que outros [amb€m o
recebam.

Quando aceitamos o perdao de Deus, perdemos o nosso desejo
de fete-lo dos outros. E, quando vivemos em paz com Deus,
ansiamos fazer a paz com os outros. Podemos dar e receber o

presente da paz neste Natal.  -)AL

E  a v6s outros
tamb6m  que,
outrora,  6reis

estranhos  [...]

agora,  por6m,
vos  reconciliou . . .

iolossenses  1 :21 -22

Jesus tomou nosso lugar pare dar-mos a Suo pciz.



U
rna frase popular diz:  "A vida nao € medida pelo ntimero
de vezes que respiranos, mac pelos momentos que mos

tiram o folego." Vejo-a escrita em todo lugar, desde camise[as
ate cm obras de arte. Ela € cativante, mac a acho €nganosa.

Se medirmos a vida pelos momentos de tirar o folego,

perderemos a beleza dos momentos comuns. Comer, dormir
e respirar parece "algo comum" porque fazemos essas coisas
todos os dias, habitualmente, sem pensar muito nelas.  Mas,
elas nao sfro comuns. Toda mordida nun alimento e toda
respirapao sao milagres.  De fato, respirar € mais milagroso do

que qualquer coisa que mos tire o folego.

0 rei Salomao pode ter tido mais momentos de tirar o
folego do que qualquer outra pessoa. Ele disse: " . . .nem

privei o cora€ao de alegria algum. . ."  (Eclesiastes 2: 10).
Mas,  exprcssou cinismo sobre isso,  dizendo:  ". . . [udo e

vaidade . . . "  (v. 1 7) .

A vida de Salomfro nos recorda qiie € importante encontrar
alegria nas coisas "comuns", porque elas sio, realmente,
maravilhosas. Nem sempre 7"4z.or € sin6nimo de "c/4or. Nem
sempre ow4dr 6 urn aprimoramento. Estarmos mais ocupados
nfo nos torna mais impor[antes.

Em vez de buscar significado em momentos de tirar o folego,
devemos encon[rar significado em cada ato de respirar e
torni-Lo significativo.  -jAL

...nenhuma  coisa

h6  melhor  [...]

do que comer,
beber e alegrar-
se;  pois  isso  o

acompanhar6

[...]  nos  dias
da  vida. . .
-Eclesiastes  8: I 5

Respiror 6 urn milogre maior
do que quolquer coisa que nos lire o f6lego.
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existem] , sefao  14,5 quil6metros e uns dez minutos de carro.
Mas, se voce estiver em Nazare da Galileia e viajando com
sua mulher grivida, como fez Jos6, serao  128 quil6metros ate
Bel€m. Provavelmente, essa jornada de Jos6 e Maria durou
cerca de uma semana; e eles nfro se hospedaram mum hotel
agradivcl ao chegarem. Tudo que Jos€ conseguiu encontrar foi
uma cocheira num estabulo, e naquele lugar Maria deu a luz a
" . . .seu filho primog€nito. . ."  (Lucas 2:7).

Mac, para o bebe Jesus, a viagem foi muito mais longa do quc
os  128 quil6metros. Ele deixou Seu lugar no c€u a direita de
Deus, veio a terra e aceitou a nossa humanidade.  Finalmente,
foi pregado numa cruz para morrer € foi enterrado nun
tdmulo emprestado. Mas, a jomada alnda nhs tinha acabado.
Ele conquistou a morte, deixou o tdmulo, andou novamente
entre os homens e ascendeu ao c€u. Nem esse € o fim da

jornada. Urn dia, Ele re[ornarf como Rei dos reis e Senhor
dos senhores.

Em sua jornada natalina, reflita sobre a jomada que Jesus fez

por n6s. Ele veio do c6u a terra para morrer por n6s, tornando
a salvapao disponi'vel atrav€s da Sua morte na cruz e de Sua

91oriosa ressurreiqio.

Louve a Deus por aquela primeira viagem de Natal!  -DCE

Jesus veio a terra por n6s
pore que possamos ir ao c6u com Ele.

...vindo,  por6m,

a  plenitude do
tempo,  Deus
enviou  seu
Filho. . .

-G6lalas 4:4
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Escravatura, na Inglaterra. 0 pre¢o que pessoas inocentes

pagaram pela ganancia de outras € horrivel - mas esse nao
foi o inico Gusto. Em uma parede do museu, o ex-escravo e
defensor de direitos humanos Frederick Douglass entalhou
uma obscrva¢o muito profunda; "Nenhum homem pode
colocar uma corrente no [ornozclo do seu pr6ximo sem,
finalm€nte, descobrir a outra extremidade amarrada ao
seu pr6prio pesco¢o." No ato de desumanizar os outros,
desumanizamo-nos a n6s mesmos.

0 ap6stolo Paulo expressou isso de outra maneira, ao escrever:
"Nao vos engancis: de Deus nao se zomba; pois aquilo que o

homem semear, isso tambem ceifard"  (Galatas 6:7). As palavras
de Paulo constituem urn forte lembrete, para n6s, de que as
nossas escolhas tern consequencias - e isso inclui a maneira
como escolhemos tratar os outros. Qunndo escolhemos odiar,
esse 6dio podc retornar a n6s na forma de consequencias

para as quais niinca conseguimos nos preparar totalmente.
Podemos nos encontrar alienados dos outros, irritados com n6s
mesmos e cerceados em nossa capacidade de servir a Cristo de
maneira eficaz.

Em vez disso, " . . .nfro nos cansemos de fazer o ben, porque a
seu tempo ceifaremos  [. . .]  enquanto tivermos oportunidadc,
faqunos o ben a todos. . ." (w.9-10).  -wEc

Nao vos
enganeis:  de
Deus  n6o  se
zomba;  pois
clquilo  que  o

homem  semear,
isso tamb6m

ceifar6.

-6Iatas 6:7

As sementes que plantamos hoie determinclm
o tipo de fruto que colheremos amonh6.
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