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Introdução

Família e o propósito de Deus
Passei as últimas décadas tentando entender o que significa amar a Deus e aos outros. Talvez uma 

das lições mais práticas e bíblicas que entendi é que meus próximos mais próximos são minha esposa e 
meus filhos. Um retrato exato de meu amor por Deus é muitas vezes visto através do meu amor por eles. 

Deus não nos criou para viver sozinhos. O primeiro mandamento que Ele deu a Adão e Eva foi o de ser 
frutífero, multiplicar e encher a Terra. Esse mandamento foi dado anteriormente à queda do homem, 
antes de a humanidade ser manchada pelo pecado. O primeiro casal tinha um relacionamento correto 
diante de Deus; Ele queria que este mundo estivesse cheio de pessoas que o amassem e, também, aos 
outros.

Sabemos que Adão e Eva pecaram, afastaram-se da direção de Deus e pensavam saber o que era 
melhor para eles. O resultado foi inveja, raiva, assassinato e mentira – tudo dentro da família. Quando 
o coração deles se afastou de Deus, a escuridão inundou o mundo. Eles multiplicaram e encheram a 
Terra, mas não de acordo com o propósito eterno de Deus.

Deus nos amou – apesar de nos afastarmos dele – e nunca deixou de nos amar. Ele sabia que preci-
saríamos de um Salvador para nos libertar de nosso egocentrismo. Seu plano foi cumprido. Ele decidiu 
enviar seu único Filho para que pudéssemos conhecê-lo e nos voltássemos para Ele. Olhou para o futu-
ro e planejou o momento exato em que seu Filho viria à Terra e, então, enviou Jesus para levar o castigo 
pelos nossos pecados.

Como o ser humano mais formidável veio a este planeta? Jesus foi chamado de Filho de Deus e Filho 
do Homem. Ele era cem por cento Deus e, ainda assim, era cem por cento homem. A Bíblia nos diz, em 
Gênesis 15, que Deus falou com um homem chamado Abrão, mostrou-lhe as estrelas no céu, disse que 
lhe daria um filho e que sua descendência seria tão numerosa quanto aquelas estrelas. Deus cumpriu 
a promessa e enviou Jesus, que, sendo Deus, foi concebido pelo Espírito Santo; como homem, era des-
cendente da família de Abraão.

Desde o início, a intenção de Deus nunca mudou. Ele deseja um mundo cheio de pessoas que o co-
nheçam e o amem. Criou uma unidade familiar para cumprir essa finalidade. Chamou Abrão e, milagro-
samente, deu-lhe uma família. Muito do propósito de Deus está vinculado à unidade familiar, pois Ele 
quer que cresçamos e nos multipliquemos em um ambiente seguro, onde há um profundo amor por 
Deus e pelo próximo. Esse ambiente recebe o nome de família.

No princípio, Deus criou homem e mulher, e os dois se tornaram uma só carne. É desse relaciona-
mento humano que viriam as crianças, e as pessoas se multiplicariam e preencheriam o mundo. Nada 
mudou. Esse ainda é o plano de Deus, que funciona até hoje. A família ainda é a instituição fundamen-
tal para nossa vida e sociedade. Mas a escuridão está se espalhando rapidamente por todo o mundo. 
Quando fazemos aquilo para o que fomos criados, a luz de Deus brilha intensamente. A sociedade se 
corrompe quando perde de vista o propósito de Deus. Amar a Deus e aos outros é essencial! Nossa úni-
ca esperança é cumprir com o que Ele nos mandou fazer. Isso significa amar nossa família!

Sammy Tippit
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Dia 1

O mistério do casamento
Nunca esquecerei o dia em que peguei a mão da minha esposa e prometi amá-la e respeitá-la pelo 

resto da vida. Eu fui sincero no que disse. Contudo, certamente não compreendia todas as implicações 
desse compromisso, e ainda não compreendo completamente esse maravilhoso relacionamento que 
nós tanto apreciamos.

Deus criou a relação do casamento entre um homem e uma mulher para ser um mistério cheio de 
maravilhas. Ele nos fez diferentes para completarmos um ao outro. O casamento é a mais profunda de 
todas as relações humanas porque demonstra laços íntimos com Deus. É cheio de amor até a morte e 
necessita de muita graça, em momentos de dor. A humildade é essencial e cria uma via de comunica-
ção, sobre a qual o perdão se move frequentemente.

O apóstolo Paulo escreveu sobre esse vínculo único, em Efésios 5.31 e 32: “Por isso o homem deixará 
pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a 
respeito de Cristo e da igreja”. No casamento, a relação entre um homem e uma mulher cria uma ima-
gem da incrível unidade entre Jesus e seu povo. Quando penso no quanto Deus me ama e na sua grande 
compaixão por mim antes de conhecê-lo, surpreendo-me. Que mistério!

Um mistério indica que há muitas coisas que não sabemos. Há muito para aprender sobre esse mis-
tério cheio de bênçãos. No entanto, há uma coisa certa, e a Bíblia é muito clara sobre isso. Imediata-
mente depois de descrever a relação entre marido e mulher, o apóstolo Paulo escreveu: “Entretanto, 
também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido”. (Efésios 5.33). 
Amor e respeito são os dois ingredientes que produzem unidade nessa união misteriosa.

Oremos para que haja mais amor e respeito nos casamentos em nossa família, igreja e cidade.

Crianças em oração – Você já parou para pensar como Deus é bondoso? Ele preparou pessoas 
para viverem ao nosso lado; não nos criou para vivermos sozinhos. Quando criou Adão e Eva, 
foi para que eles se multiplicassem e enchessem a terra com pessoas. 

Adão e Eva tinham um relacionamento perfeito com Deus; Ele queria que este mundo estivesse cheio 
de pessoas que o amassem e também amassem os outros. Mas sabemos que Adão e Eva desobedece-
ram a Deus e se distanciaram dele. Pensavam que sabiam o que era melhor para eles. O resultado foi: 
inveja, raiva, briga, morte, mentira e tantas outras coisas tristes. Tudo isso aconteceu dentro da família. 
Quando o coração deles se afastou de Deus, tudo ficou diferente. Foi por isso que Deus enviou Jesus: 
para consertar as coisas que as pessoas estragaram por conta do pecado.

Neste mês vamos falar sobre família e sobre como podemos viver melhor perto das pessoas que 
Deus colocou na nossa vida. A família pode, sim, ser o lugar do afeto, de amor uns pelos outros e de to-
dos para com Deus. Somente com Jesus poderemos viver da forma como Deus planejou desde o início.

Ore, hoje, agradecendo a Deus por sua família. Talvez ela não seja perfeita. Mas ore pedindo a Deus 
que encha o coração de cada um que faz parte dela com o amor que vem dele; assim, sua família viverá 
de maneira melhor a cada dia.
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Dia 2

Pedindo perdão na família
Minha esposa cobria o rosto com as mãos, quando entrei na cozinha. Seu choro derretia meu coração. 

Algo estava muito errado. De repente, o Espírito Santo me convenceu da minha culpa. Era alguém que 
estava errado, e esse alguém era eu! Estávamos lutando com a doença de nosso filho havia quase um ano. 
Orávamos, mas parecia que os céus estavam fechados e Deus não estava ouvindo. Minha esposa, Tex, e eu 
pedimos a Deus para sondar nosso coração e nos mostrar se havia algo que não agradasse a Ele.

Quando entrei na cozinha, naquele dia, Deus havia acabado de responder à nossa oração. Com lá-
grimas escorrendo pelo rosto, Tex disse: “Preciso lhe pedir perdão”. Rapidamente, puxei uma cadeira e 
acariciei seus cabelos. Perguntei: “De quê?”. Ela derramou o coração. Tinha guardado rancor por causa 
de coisas que eu havia feito e que a machucaram, no início do casamento. Ela se arrependeu, pediu a 
Deus para limpar seu coração daquele sentimento e, então, buscou o meu perdão.

Quando ela abriu o coração, algo aconteceu no meu. Foi como se eu estivesse com os olhos venda-
dos todo aquele tempo e, naquele momento, as vendas caíssem instantaneamente. Deus mostrou meu 
orgulho. Revelou quão profundamente eu tinha machucado a pessoa que mais amava. Ele manifestou 
sua santidade e expôs a minha pecaminosidade. Então, confessei-lhe meu pecado.

Eu chorei e pedi perdão. Decidimos tirar uma folga para passar tempo um com o outro. Conversamos 
e oramos. Choramos. E oramos mais. Foi uma das obras mais profundas de Deus que já experimentei 
em minha vida. Voltei desse encontro com Deus com várias verdades transformadoras sobre a vida, e 
com o relacionamento com minha esposa renovado. Somente quando vemos Deus em sua santidade 
somos levados a nos humilhar, quebrantar e perdoar. Se estamos ocupados pensando em nós mesmos, 
obstruímos o fluxo da graça de Deus e uma barragem de amargura é construída.

Tex e eu experimentamos a maior renovação do nosso casamento porque encontramos Deus em 
sua santidade. Encontramo-nos quebrantados diante dele e um do outro. Quando o vimos, buscamos 
perdão. Não havia mais espaço para o orgulho ou a amargura. Nosso coração estava cheio de graça. 
Maravilhosa graça!

Toda família precisa buscar a face de Deus. Quando a contemplarmos, cairemos de joelhos e clama-
remos por misericórdia. Passe um tempo pedindo a Deus para sondar seu coração. A santidade dele vai 
lhe proporcionar um caminho de graça e misericórdia.

Oremos por misericórdia, e para que Deus sonde nosso coração e nos perdoe de tudo que 
temos feito de errado na família.

Crianças em oração – A família é um presente de Deus para as pessoas. O problema é que, às 
vezes, as pessoas machucam seus familiares por meio de palavras ou comportamentos que 
trazem grandes tristezas. 

Quando percebemos que fizemos algo que trouxe tristeza para as pessoas de nossa família, temos 
duas opções: continuamos a viver sabendo que agimos da forma que não deveríamos e, assim, corre-
mos o risco de nos afastar de quem amamos; ou assumimos o que fizemos de errado, tomamos cora-
gem para pedir perdão e, então, buscamos formas de consertar nossas atitudes. Nem sempre é fácil 
pedir perdão por algo de ruim que fizemos, mas, se buscarmos a ajuda de Deus, porque queremos fazer 
o que é certo, Ele nos ajudará. 

Ore nesse momento perguntando a Deus se você fez alguma coisa nesses últimos dias que tenha en-
tristecido alguém da sua família ou o próprio Deus. Arrependa-se e fale sobre isso com Ele. Peça a ajuda 
dele para consertar as coisas, e também coragem para pedir perdão.
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Dia 3

Perdoando familiares
Foi um dos momentos mais chocantes da minha vida, estar perto do leito de morte de uma pessoa 

querida. Vendo aquela situação, eu sabia que não demoraria para que ela passasse da vida na terra à 
eternidade. Não comia, já havia alguns dias, nem tinha força suficiente para beber água por um canudo. 
Ela só podia beber algumas gotas de água esponjadas nos lábios.

Então, aconteceu, e nunca vou esquecer. Seu corpo já não tinha mais força. No entanto, em um pis-
car de olhos, ela aprumou o corpo na cama, sentando-se ereta e olhando distante. Seu rosto se contor-
ceu de uma maneira que foi o olhar mais horrível que já vi. Apenas uma palavra poderia descrevê-la: 
amargura. Ela então desabou, caindo para trás. Eu suspirei: “Ela morreu”. 

Em seguida, ela se ergueu novamente, fazendo um som sibilante. Parecia estar lutando contra algo, 
balançando a cabeça negativamente. Desabou mais uma vez e, então, a paz inundou seu rosto. Momen-
tos depois ela faleceu. Sob o impacto do que acabara de presenciar, saí da sala perguntando: “Deus, o 
que aconteceu?”.

Durante vários meses passei raciocinando espiritualmente sobre o que eu vi; cheguei a uma con-
clusão: aquela pessoa, durante muitos anos, guardara uma profunda dor no coração. O marido de seu 
primeiro casamento abusou dela. Ela se agarrou à amargura, e quando chegou a hora de Deus levá-la 
para casa, esse sentimento veio à tona e precisou sair. 

Decidi que não quero morrer dessa forma. Quero me certificar de que, quando entrar na eternidade, 
não terei amargura no coração por alguém que me feriu. Quero que a graça seja a palavra descritiva da 
minha vida e da minha morte. O apóstolo Paulo escreveu: “segundo a minha intensa expectativa e espe-
rança de que em nada serei decepcionado; pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, 
Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte” (Fp 1.20). Se nossa vida puder 
ser descrita somente pela graça e pelo perdão, então a morte estará cheia da glória e da graça de Cristo.

Não podemos deixar passar um dia sem nos apropriarmos da graça de Deus. O perdão deve ter aces-
so ao nosso coração diariamente. Nunca deve haver amarguras em nossa família, mas sempre perdão. 
Isso é o que faz uma família verdadeiramente cristã.

Receba perdão. Perdoe. É o caminho de Cristo.

Oremos para que Deus nos dê a habilidade de perdoar sempre.

Crianças em oração – Ontem falamos sobre a importância de pedirmos perdão quando en-
tristecemos alguém da nossa família. Hoje é dia de pensarmos em pessoas que fizeram algu-
ma coisa de que não gostamos. 

Como você se sente quando alguém faz algo que o machuca? Dá para entender que muitas vezes o 
que vem ao nosso coração é raiva ou tristeza. Mas o que vai mudar essa situação não é o que sentimos, 
mas o que fazemos com o que sentimos. Podemos ficar tristes ou raivosos por muito tempo, ou pode-
mos falar sobre o que sentimos e buscar ajuda de Deus e de outras pessoas para perdoar quem está nos 
machucando. Às vezes o perdão é difícil, mas ele faz bem ao coração de quem aprende a perdoar.

Fale com Deus agora. Só você e Ele, ninguém mais. Deus conhece tudo o que está em seu coração e 
sabe como você se sente sobre tudo. Se há alguém da sua família que está fazendo algo que tem entris-
tecido você, conte tudo para Deus. Peça a ajuda dele para enfrentar a situação, ajudá-lo a sair dela e a 
perdoar com o amor que vem dos céus.
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Dia 4

Davi e a fraqueza fatal
Uma das grandes tragédias que tenho visto, no passar dos anos, tem sido a queda moral de grandes 

homens e mulheres de Deus. Tenho visto pessoas que amavam a Deus com sinceridade renderem-se ao 
pecado que nunca haviam considerado possível. Tenho visto líderes que têm pregado Cristo a milhares 
de pessoas trocarem as bênçãos de Deus pelos prazeres do inferno. Mas, em quase todos os casos, ha-
via uma fraqueza fatal no relacionamento deles com Deus e com a família.

A queda de um homem ou mulher de Deus não acontece, normalmente, ao se renderem de um se-
gundo para o outro a uma grande tentação. Geralmente, é um processo lento. Uma semente do pecado 
é germinada no coração humano em um momento crítico. Quando não se lida imediatamente com ela, 
criam-se raízes que crescem até que o pequeno pecado torna-se um escândalo. Satanás é sutil em suas 
tentações. Ele planeja seus ataques de destruição para um momento de grande sucesso ou terrível de-
sânimo.

Este foi o caso de Davi. Seu sonho havia se tornado realidade. Ele tinha desejado que a Arca da Alian-
ça fosse trazida de volta ao centro da vida de Israel, pois sabia que a Arca continha a presença mani-
festa de Deus, e fez do retorno dela uma prioridade no seu reinado. Quando a Arca foi trazida de volta, 
Davi dançou com alegria na frente do povo. Quando chegou a casa, enfrentou um momento crítico no 
relacionamento com a esposa. Mical estava revoltada com a postura “indigna” do marido. Uma raiz de 
orgulho e amargura nasceu no coração dela naquele dia. Isso resultou em um conflito não resolvido 
entre ela e Davi, o qual duraria o resto da vida deles. A Bíblia diz: “E Mical, filha de Saul, não teve filhos 
até o dia de sua morte” (v. 23).

Essa situação não seria uma desculpa para que Davi, mais tarde, fizesse o que fez, mas nos ajuda a 
entender sua situação conjugal. O adultério é, normalmente – mas nem sempre –, fruto de uma brecha 
entre o casal. Ele geralmente começa com algo pequeno que fica armazenado no coração de um dos 
cônjuges, ou dos dois. Ao invés de orar até que a situação seja resolvida, ambas as partes ficam guar-
dando esses sentimentos. A brecha entre eles vai ficando cada vez maior, com o tempo.

Minha preocupação com o incidente na vida de Davi não é determinar quem estava certo ou errado. 
O fato é que um conflito não resolvido nasceu no casamento com Mical, naquele momento. Estou con-
vencido de que a discórdia ocorrida teve um papel sutil no pecado posterior de Davi com Bate-Seba. 
Como líderes no reino de Deus, devemos cuidar para não permitir que conflitos não resolvidos infestem 
nosso coração. Eles aparecerão de maneira mortal mais adiante, em nossa vida.

Oremos para que não haja discórdia entre os casais, e que Deus lhes dê graça para resolverem 
os conflitos com diálogo, amor e perdão.

Crianças em oração – O coração das pessoas pode estar cheio de maus sentimentos guarda-
dos. Alguns desses sentimentos fazem com que problemas muito sérios aconteçam entre as 
pessoas e acabem por separá-las. No casamento, surgem momentos de discussão que podem 

gerar mágoas entre o casal. Se essas mágoas não forem tratadas, ao longo do tempo podem provocar 
até a separação. Muito triste, você não acha? Você conhece alguém que já passou por isso?

Vamos orar hoje para que os casais que conhecemos resolvam seus conflitos e, assim, todos na casa 
estejam bem e tranquilos, incluindo as crianças, que ficam muito tristes quando veem os adultos da 
família se separando.
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Dia 5

O casamento e o respeito um com o outro
Minha esposa, Tex, e eu estávamos tendo o nosso primeiro grande desacordo antes do casamento.  

Tentando persuadi-la da minha opinião, levantei a voz e ela chorou, dizendo: “Por favor, não me bata”. 
“O quê?”, espantei-me. Eu jamais poderia acreditar que ela pensasse que eu seria capaz de machucá-la. 
Respirei fundo, toquei-a no ombro e disse: “Eu nunca machucaria você. Perdão por ter levantado a voz. 
Mas você deve saber que nunca, nunca bateria em você ou faria qualquer coisa para prejudicá-la. Sinto 
muito pelo jeito que falei com você”.

Éramos jovens e profundamente apaixonados. Mas aprendi uma lição tremenda sobre o amor, na-
quele dia: o amor é muito mais do que emoção. O amor semelhante ao de Cristo está sempre enraizado 
no respeito. 

Tanto eu quanto Tex temos fraquezas e pontos fortes. Durante os últimos cinquenta anos de casa-
mento, aprendi que Deus, muitas vezes, junta os opostos para que eles se completem. Às vezes nos 
chocamos em relação a um ponto fraco ou a um ponto forte. No entanto, se eu reconhecer que a Tex é 
o presente de Deus para me tornar mais parecido com Jesus, isso muda toda a minha atitude. Com ela, 
acontece a mesma coisa. Nós respeitamos um ao outro em nossa singularidade e somos capazes de 
aceitar um ao outro. 

Quando você respeita a esposa, está dizendo que Deus colocou essa pessoa em sua vida para com-
pletá-lo(a) e torná-lo(a) uma pessoa melhor. Tal atitude produz uma aceitação saudável de opinião, das 
diferenças e da individualidade da outra pessoa. Isso leva você a honrar o cônjuge como um presente 
de Deus para ajudá-lo(a) a se tornar a pessoa que Ele pretende que seja. 

Trate a pessoa que você ama com grande respeito. Honre-a. Ela é o grande presente de Deus para sua 
vida. Faça isso em reverência a Cristo.

Oremos para que os cônjuges saibam honrar um ao outro, sendo sempre gratos a Deus pelo 
presente que são, um para o outro.

Crianças em oração – Você conseguiria dizer quais são as coisas que você faz e são bem pa-
recidas com sua família, e quais são aquelas completamente diferentes? Por exemplo, minha 
irmã e eu gostamos muito de cozinhar, mas, enquanto eu gosto de falar em público, minha 

irmã sente muita vergonha de fazê-lo. Percebe como ela e eu temos coisas parecidas, mas também 
coisas diferentes? Agora é sua vez! Pense em semelhanças e diferenças que existem entre você e seus 
familiares.

Respeitar a família proporciona que festejemos as diferenças entre nós; permite-nos aceitar cada um 
em seu jeito de ser. Isso fará com que você trate as outras pessoas com o maior cuidado. Elas são um 
presente de Deus para você.

Ore agradecendo a Deus porque somos pessoas diferentes e, por isso, especiais. Agradeça a Ele pelas 
diferenças em sua família. Peça a Deus ajuda para amar verdadeiramente cada um, apesar das diferenças.
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Dia 6 

Comunicando-se com a esposa
A Bíblia diz: “Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja” (Ef 5.25). E, 

como Cristo amou a igreja? Bem, uma das coisas que descobrimos sobre isso é que Ele veio a esta terra 
e nos mostrou quem é Deus. Ele nos amou tanto que comunicou o amor de Deus a nós.

Se você quiser amar sua esposa como Cristo amou a igreja, você vai ter de se comunicar com ela. 
Uma coisa que aprendi sobre a comunicação – e olha, isso foi difícil – é que ela é uma via de mão dupla. 
Comunicar-se com a esposa não é só falar algo para ela. Muitas vezes nossa esposa está tentando falar, 
e não ouvimos o que ela tem a dizer. Então, ela diz: “Ah, eu lhe falei, não foi?”, mas não a escutamos. Se 
compartilhamos com a esposa o que está em nosso coração, devemos saber o que está no coração dela 
também. 

Uma das coisas que descobri sobre o que faz bem ao casamento é ter tempo para conversar. Uma das 
coisas que eu e minha esposa fizemos, no princípio do nosso casamento (e ainda fazemos até hoje), é 
sair para caminhar. Isso nos ajuda a ser saudáveis no corpo e na comunicação.

E agora que estou correndo, e não apenas caminhando, o que faço é o seguinte. Quando chego em 
casa, em vez de pegar o controle remoto, ligar a televisão e assistir a um programa qualquer, eu digo a 
minha esposa: “Ah, vamos tomar um copo de chá em algum lugar, ou um café. Vamos tomar uma Co-
ca-Cola”. E aí vamos a um restaurante ou uma lanchonete, e nos sentamos. “Conte-me como foi o seu 
dia”; deixo-a falar sobre o que está em seu coração e compartilho, também, o que se passa no meu. E 
assim, a comunicação acontece.

Você precisa praticar isso. Sei que é difícil. Nós, homens, gostamos de estar em movimento, assistir 
ao jornal. Mas devemos parar e tirar um tempo para nos comunicar com a esposa.

Oremos para que haja uma melhor comunicação entre os membros da família. 

Crianças em oração – Com quem você mais gosta de conversar em casa? Quem é a pessoa 
que mais escuta você? É bom quando podemos conversar, falar de coisas importantes ou mes-
mo dar risadas das coisas que vivemos e podemos contar para nossa família. Conversar com a 

família nos faz muito bem. Quando foi a última vez que você conversou com seus pais ou irmãos sobre 
como foi o seu dia?

Neste momento, vamos conversar com Deus por meio da oração. Ele gosta de ouvir quando as crian-
ças falam com Ele. Aproveite para contar sobre como foi o seu dia, e diga a Ele o que alegrou ou entris-
teceu você. Ore pelos seus familiares e amigos para que sempre tenham tempo para conversarem uns 
com os outros.
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Dia 7 

Casamento e coração humilde
Já vi isto muitas vezes. Um jovem casal loucamente apaixonado está no altar de uma igreja. Eles 

se comprometem a amar e respeitar um ao outro pelo resto da vida. Dez anos depois, eles quase se 
odeiam e, alguns, até se encontram no tribunal de divórcio. O que aconteceu? Como um amor tão doce 
entre duas pessoas evaporou tão rapidamente? 

Um autor da Bíblia não só fez uma pergunta semelhante, mas também deu uma pista para a origem 
do problema: “De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vêm dos prazeres 
que guerreiam nos membros do vosso corpo?” (Tg 4.1). Tiago explica que há uma batalha acontecendo 
dentro de cada um de nós, e propõe uma solução no verso 10: “Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos 
exaltará”. 

Você não pode resolver problemas em seu casamento sem humildade de coração. A humildade é a li-
nha de partida e de chegada para encerrar uma briga. Ela é uma poderosa ferramenta para a luta contra 
a carne, porque é a única qualidade de um caráter que atrai a graça de Deus. Todos os relacionamentos 
fortes precisam de uma grande quantidade de graça, se quiserem seguir um caminho saudável. 

O segredo para um casamento bem-sucedido só pode ser encontrado em uma pessoa: Jesus. De-
vemos nos tornar como Ele, e permitir que Ele crie um relacionamento que durará toda a vida. Somos 
obrigados a nos humilhar como Ele se humilhou. Então, descobriremos seu poder para superarmos a 
raiva e a frustração, e encontrarmos graça para perdoar. Quando fizermos isso, descobriremos que, no 
caminho da vida, ainda estamos apaixonados um pelo outro. Amaremos nosso cônjuge mais do que no 
dia em que estávamos de pé no altar.

Isso provou ser verdade no meu relacionamento com minha esposa. Já faz meio século desde que 
estive naquele altar e me comprometi com a Tex. Eu a amo mais hoje do que a amava quando nos casa-
mos. Pela graça de Deus, nos amamos mais!

Oremos para que Deus quebrante nosso coração e para que sejamos mais humildes nos rela-
cionamentos no lar. 

Crianças em oração – Em alguns momentos, vemos brigas em nossa família. Imagino que isso 
traga tristeza ao seu coração. Já percebeu que quando duas ou mais pessoas estão brigando 
elas sempre acham que têm razão e que o outro está errado? Não vale a pena brigar só porque 

achamos que temos razão. Sei que pode parecer injusto, mas, às vezes, para ficarmos em paz com nos-
sos familiares, precisamos escolher não entrar em uma briga, ainda que tenhamos razão.

Ore, pedindo a Deus ajuda para se manter em paz com sua família e evitar as brigas em casa. Peça a 
Deus um coração cheio da presença dele para que em momentos difíceis, em família, você consiga se 
manter tranquilo, mesmo se estiver com a razão.
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Dia 8 

Olhando para o nosso Pai
Lágrimas brotaram nos meus olhos, quando vi o Davi no parquinho, em uma igreja de Illinois, em um 

sábado de manhã. Fazia alguns meses que ele tinha aprendido a andar e eu estava maravilhado com 
o milagre de sua vida. A alegria encheu meu coração enquanto contemplava a bênção que Deus tinha 
dado a mim e a minha esposa.

Não era apenas um momento inspirador, mas também um momento muito inquietante. Educar fi-
lhos é uma das responsabilidades mais intimidadoras que qualquer um pode ter. Quando Davi corria, e 
pulava em meus braços, o amor inundava minha alma por esse garotinho. No entanto, fiquei preocupa-
do com o meu despreparo como pai.

Ali, com meu filho nos braços, eu sabia que era hora de assumir a liderança da minha família. Mas 
não sabia como. Não sabia o que fazer ou como lidar com essa nova função. Quando Davi se afastou 
novamente para brincar, chorei. “Pai, eu quero ser o tipo de pai de que ele precisa, mas eu não sei como. 
Oh, pai...”.

No momento em que eu disse “Oh, Pai”, meu coração se acalmou e senti o consolo do Espírito San-
to. A resposta veio quando orei. Deus é meu Pai. Ele é meu exemplo. De alguma forma, eu sabia que se 
olhasse para o Pai, Ele me mostraria como ser aquele pai que eu precisava ser. Percebi, então, o seu 
Espírito soprando palavras em minha alma: “Olhe para mim. Ame Davi como eu amei você. Aconselhe-o 
como eu aconselhei você. Discipline-o da maneira como eu disciplino você. Eu sou seu Pai. Eu sou o seu 
exemplo”.

Nada espetacular aconteceu naquele parquinho, aquele dia. Mas foi um dos grandes momentos de 
crescimento na minha vida, pois aprendi a maior verdade sobre ser pai que jamais viria a conhecer: 
olhar para Deus como meu Pai. Comecei uma jornada de tentar ser como Ele durante toda a minha vida. 
Nem sempre fui bem-sucedido, mas conheço o plano que devo seguir. A beleza dessa grande verdade é 
que nosso Pai é um Deus de graça, bem como de verdade. Quando eu falho, Ele me levanta e me mostra 
o caminho. Ele realmente é “Pai nosso”. Ore para que você seja como Ele na tarefa da paternidade.

Oremos para que os pais se tornem cada vez melhores, espelhando-se no modelo de paterni-
dade de nosso Pai Celeste.

Crianças em oração – Deus é um Pai bondoso para todos os que nele creem. A Bíblia diz que 
Ele nos protege, cuida de nós, nos ensina e nos ama com um amor maior do que o mundo 
inteiro. Podemos sempre confiar nele, mesmo quando nos sentimos sozinhos ou quando não 

temos alguns dos nossos familiares perto de nós.
Ore agradecendo a Deus porque Ele está sempre perto de você. Peça ajuda para sentir essa presença 

todos os dias.
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Dia 9

Pais de fé
É comum um homem de Deus alcançar sucesso porque teve pais de fé. Esse foi o caso de Moisés. 

Ele é considerado um dos grandes homens de todos os tempos. Porém, nunca poderia ter se tornado 
a pessoa que foi sem as orações e a fé de seus pais. A Bíblia diz: “Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi 
escondido por seus pais durante três meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto 
do rei” (Hb 11.23).

Muitas características se destacam, na fé dos pais de Moisés. Primeiro, eles reconheceram o plano de 
Deus para a vida do filho e se recusaram a olhar para as circunstâncias que os cercavam. Eles viram que 
o menino era formoso. Havia algo de especial nele e os pais sabiam. Moisés cresceria para se tornar o 
maior líder de toda a história hebreia. Toda a grande obra que Moisés realizou teve origem na fé de seus 
pais. Eles se firmaram nela, acreditando que Deus tinha um plano para a vida de seu filho. Portanto, vi-
ram pela fé. Como seguidores de Cristo, devemos andar e viver pela fé. A fé nos capacita a ver além das 
circunstâncias, a ver o propósito de Deus para os nossos filhos.

A cena era trágica e horrível. Os bebês eram assassinados sem misericórdia. Mas os pais de Moisés 
se recusaram a sucumbir ao medo. Pelo contrário, esconderam o bebê por três meses e, depois, o co-
locaram no rio Nilo, infestado de crocodilos. Vivemos em meio a uma geração na qual nossos filhos 
enfrentam circunstâncias severas. O poderoso efeito negativo da mídia sobre a vida deles é incrível; as 
drogas estão se espalhando; a gravidez de adolescentes está disparando; o vírus HIV está matando os 
jovens tanto quanto os soldados mataram os bebês hebreus. Mas, nós, pais cristãos, não precisamos ter 
medo. Pelo contrário, devemos viver pela fé no Deus Todo Poderoso. Podemos olhar para o céu e ver o 
plano de Deus para os nossos filhos. 

Contudo, não devemos ficar esperando sentados, dizendo: “Deus, confiamos em Ti. Salva nossos 
filhos”. Os pais de Moisés não ficaram parados! Eles construíram uma cesta e a cobriram com betume e 
piche. Deixaram essa cesta e o bebê aos cuidados do Senhor. Eles fizeram a parte deles; Deus fez a dele. 
A parte de Deus foi milagrosa. A parte deles foi de trabalho árduo. Mas eles arriscaram e confiaram o 
bebê a Deus. Deus pegou a criança e a tornou parte da realeza. Eles a colocaram no rio e Deus a colocou 
no palácio de Faraó. Eles clamaram; Deus respondeu.

Oremos para que o pais não tenham medo, mas sejam pais de fé, que fazem sua parte e con-
fiam em Deus para fazer a parte dele.

Crianças em oração – Os papais e as mamães possuem uma grande responsabilidade que 
nem sempre entendemos muito bem: cuidar dos filhos. Já parou para pensar quanta coisa 
eles fazem para você e por você? Sem dúvida, a mais importante é ensinarem sobre aquilo que 

a Bílbia orienta e a melhor forma de servimos a Deus. Quando fazem isso, estão não apenas cuidando 
da sua vida aqui neste mundo, mas para toda a eternidade. Talvez você nem consiga entender direito 
isso hoje, mas um dia tudo ficará mais fácil de compreender.

Hoje quero desafiar você a orar junto com seu pai ou sua mãe. Pegue na mão deles e agradeça a Deus 
pelos pais que você tem. Talvez não sejam perfeitos, mas eles são preciosos na sua vida. Ore por eles 
pedindo a Deus que os ajude a serem bons pais para você e seus irmãos, se os tiver.
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Dia 10 

Orando pelos filhos
Hoje, quero falar com você sobre orar por seus filhos. Sei que enquanto compartilho esse devocio-

nal, algum leitor pode ainda não ter filhos. Se este é o seu caso, sabe por que motivo você pode orar? 
Para que Deus lhe dê filhos espirituais. Se existem pessoas que aceitaram a Cristo através de você, e se 
você as está ajudando a crescer em Cristo, estes serão seus filhos espirituais. O que estou falando aqui 
se aplica aos filhos biológicos também. Antes de meus filhos nascerem, orei por eles. Eu os levava dian-
te do Senhor. Então, se você não tem filhos e sabe que um dia os terá, ore por eles antes de nascerem. 
Ore para que as mãos de Deus estejam sobre eles. 

Quando oramos diária e consistentemente pela vida dos nossos filhos, Deus se move e organiza as 
coisas. Há vários motivos pelos quais você pode orar por seus filhos. Primeiro, ore pela salvação deles. 
Não há nada mais importante que orar para que conheçam a Cristo de uma forma pessoal. Creia nesta 
promessa, agarre-se a ela: “Creia no Senhor Jesus e você será salvo — você e as pessoas da sua casa” (At 
16.31, NTLH). Também, ore para que seus filhos cresçam à imagem de Jesus e que as circunstâncias em 
sua vida os direcionem para que se tornem cada vez mais como Ele.

Outro motivo pelo qual orei foi pelos cônjuges de meus filhos, mesmo antes de eles se casarem. E 
Deus respondeu a essa oração. Se há algo que meus filhos fizeram de bom, foi se casarem bem. Ore 
pelos futuros cônjuges de seus filhos. Decidir com quem se casar é uma das ações mais críticas que vão 
precisar realizar em sua vida. Portanto, ore por isso. O resto da vida deles vai depender muito de como 
se casarão e de como será o seu matrimônio.

Além disso, ore pelas coisas que são importantes para seus filhos. Às vezes oramos pelas coisas que 
estão em nosso coração, mas precisamos orar pelo que está no coração deles. Converse com eles e 
pergunte: “Pelo que eu posso orar por você hoje?”. E espere que eles compartilhem com você aquilo a 
respeito do que desejam que você ore. Acredito que Deus vai honrar e usar isso de uma forma poderosa. 
Ore pelos seus filhos. Não pare de orar. Ore persistentemente. Não desista. Continue orando.

Outra coisa que precisamos entender é que nossos filhos nunca estarão adultos demais para orar-
mos por eles. Hoje, eu sou avô. Meus filhos têm filhos e eles estão crescendo cada vez mais, só que eu 
ainda oro por eles. Conheci um homem cujo pai tinha 100 anos; possuía filhos, netos e bisnetos. Quan-
do ele completou cem anos de idade, perguntaram-lhe: “Pai, você ainda ora por nós, seus filhos?”. Ele 
respondeu: “Oro por todo filho, todo neto, todo bisneto. Oro por eles, pelos nomes, todos os dias”. Acre-
dito que Deus usa atitudes como essa para abençoar vidas. Esse homem e todos os seus filhos estavam 
vivendo para o Senhor e servindo a Ele. 

Oremos pelos nossos filhos, hoje, e pelos filhos que um dia teremos; pelos cônjuges daqueles 
que já são casados, ou pelos cônjuges que terão, no futuro, aqueles que ainda estão solteiros.

Crianças em oração – A oração nos faz ficar mais perto de Deus. Neste mês, estamos dedi-
cando tempo para que as crianças falem com Deus sobre sua família. Quando você ora, Deus 
responde. Ele pode resolver os problemas que estejam “bagunçando” sua família.

O que é importante para você orar, hoje? Fale com alguém da sua família e orem juntos por isso. Peça 
também a Deus que os pais estejam atentos sobre a importância de orar por aqueles que são seus filhos.
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Dia 11 

Orando com a família 
Muitas pessoas oram por suas famílias, mas são poucas as que oram com elas. Uma das maiores bên-

çãos que um pai ou esposo pode experimentar é orar com seus filhos e com a esposa. Minha esposa e eu 
começamos a orar juntos, e temos feito isso já faz meio século. Nós já choramos, sorrimos e louvamos a 
Deus juntos em oração. Vimos Deus responder, e aprendemos a esperar sua resposta. 

Outra grande bênção que temos experimentado é orar com nossos filhos. Quando eles eram peque-
nos, normalmente tínhamos um tempo de devocional, antes de colocá-los para dormir. Aqueles mo-
mentos se tornaram ocasiões para estudar a Bíblia, compartilhar testemunhos e descobrir o que estava 
acontecendo na vida deles. Foram alguns dos momentos mais especiais que tivemos como família. 

Nossos dois filhos tiveram que lidar com problemas, em sua vida, que os levaram a ver a necessidade 
que tinham de Jesus. Uma amiga da minha filha morreu ainda muito jovem. Certa noite, depois de nos-
so tempo de oração e histórias bíblicas, Renée nos perguntou: “Posso conversar com vocês?”. Ela tinha 
desenhado uma garotinha separada de Deus; disse-nos que estava com medo de morrer e que queria 
ter Jesus em sua vida. Nós oramos juntos e Deus fez uma obra maravilhosa no coração dela. Depois, 
nosso filho passou por outro tipo de provação. Ele também pediu para orar conosco, ao fim de um de 
nossos momentos de oração em família. Esses foram momentos preciosos para nossa família.

Orar com a família enriquece nossa vida de várias maneiras. Primeiramente, dá a oportunidade de 
cada membro compartilhar suas dificuldades e alegrias. É fácil ficar com a vida ocupada demais e per-
der a comunicação um com o outro. Em segundo lugar, conduz-nos a experiências mais profundas. 
Pode parecer estranho, mas desenvolvi grandes amizades orando com as pessoas. A oração nos leva a 
compartilhar com Deus as necessidades mais profundas do nosso coração. Enquanto oramos uns com 
os outros, um nível de autenticidade é produzido. A oração genuína exige coração transparente. Esse 
tipo de coração experimentará a graça de Deus da forma mais profunda. Finalmente, orar com a família 
estabelece um exemplo para as gerações futuras. Portanto, o maior legado que podemos deixar para 
nossos filhos e netos é a oração que fazemos com eles e por eles. Eles podem até esquecer as coisas 
materiais que damos, mas a imagem de uma mãe ou um pai que ora jamais será esquecida.

Eu não conheci minha avó ou meu avô paternos. Eles morreram antes de eu nascer. Um dia eu des-
cobri que a minha avó era uma grande mulher de oração. Havia um lugar na floresta onde ela gostava 
de buscar a face Deus. Eu queria ver aquele lugar. Então, entrei em contato com alguns de meus primos 
mais velhos que sabiam onde ficava. Eles me levaram ao lugar, e, para mim, é um lugar santo. Tenho 
uma pintura, feita por um artista, desse lugar onde minha avó orava. Dei uma cópia para meu filho e 
para a minha filha, pois quero que eles jamais esqueçam a maravilhosa herança que temos como famí-
lia. Nosso maior legado será orar com e por nossos filhos.

Oremos em família hoje. Reúna todos os membros de seu lar e orem juntos por aquilo que 
estiver no coração de cada um. 

Crianças em oração – Passar tempo orando com nossa família é muito, muito bom. Quando 
oramos juntos, todos têm oportunidade de falar das suas alegrias e dificuldades, e juntos po-
demos buscar a Deus. Nem sempre passamos tempo orando com nossa família porque usa-

mos nosso tempo livre fazendo tantas outras coisas. Mas seria tão bom deixarmos um pouco de lado o 
celular ou a televisão para ouvirmos o que as pessoas da nossa família estão passando e juntos buscar-
mos a Deus em oração. Vamos fazer isso agora? Chame toda sua família, pergunte quais são os motivos 
de alegria e de preocupação que cada um tem. Ore com eles por todas as razões que mencionarem.
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Dia 12 

Pai da Eternidade
“Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o 

seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz.” (Is 9.6)

Nunca houve alguém, neste planeta, que seja como Jesus. Ele era muito mais que um mero mortal. 
Era Deus em forma humana. É difícil compreender a combinação entre a natureza humana e a natureza 
divina de Jesus, mas Isaías, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu uma profecia que comprova 
a santa natureza de Jesus. O profeta disse que o Messias que viria seria uma criança, mas, na mesma 
frase, afirma que essa criança seria o “Pai da Eternidade”.

Alguém poderia achar que o Messias seria apenas um líder moral, ou um mestre religioso. Mas o títu-
lo “Pai da Eternidade” não dá margem a tal opinião. Conhecemos Jesus como o Pai de tudo o que existe, 
desde a eternidade passada até à eternidade que virá. 

Ambos os componentes desse nome são, para nós, sinais de esperança. “Pai” é um termo de família 
que mostra quão próximo Jesus quer ser de todos nós. “Eterno” descreve sua grandeza. Ele é para sem-
pre, sem começo e sem fim. Sua identidade sempre será: “Eu sou o que sou”. Deus se revelou a Moisés 
como o “Eu Sou”. Ontem Ele era “Eu Sou”. Hoje Ele é “Eu Sou”. Amanhã Ele será “Eu Sou”.

Há muitos anos, tive um amigo que lutava com sua fé. Muito de sua luta vinha do comportamento 
de seu pai, que era um alcoólatra, agredia a esposa e também os próprios filhos. Gastava seu dinheiro 
com álcool e deixava a família em privações. Quando esse amigo se converteu, reconhecer Deus como 
Pai não foi muito fácil, devido à imagem que tinha do seu pai terreno. Mas meu amigo conheceu a Jesus 
Cristo e descobriu que Ele é o Pai da Eternidade, que sempre foi, é, e será diferente de seu pai terreno. 
Jesus é o Pai que se importa com nossas necessidades. Não há negligência nem agressão. Nele, temos 
conforto e provisão. Antes, Ele nos ama quando não merecemos. Ele é um bom Pai. Ele é perfeito em 
sua bondade. E, oh!, como Ele ama seus filhos!

Jesus é mais que apenas um bom e perfeito Pai. Ele é “Pai da Eternidade”. Sabia tudo sobre nós antes 
mesmo de nascermos. Ele sabe de nossos erros. Mas o impressionante não é o fato de saber os nossos 
erros, mas que, sabendo de todos eles, ainda assim nos ame. Pense nisso. Ele é o “Pai da Eternidade”. 
Ele é seu Pai Eterno. O amor dele por você nunca muda. Ele vai amar você para sempre. Vai amar você 
de manhã, quando acordar; vai amá-lo à noite, quando se deitar. O amor dele durará por toda a eterni-
dade. Quando todos os outros amores tiverem passado, o amor dele ainda estará apenas no começo.

Talvez você tenha tido um pai maravilhoso. Talvez não. Mas você nunca conheceu um Pai como Je-
sus. Ele é o Pai Eterno. Ele é o Pai da Eternidade.

Oremos para que Deus nos ajude a perceber cada vez mais a realidade de seu amor eterno 
como Pai de cada um de nós.

Crianças em oração – Jesus ama você. Ele já sabia tudo que aconteceria com você, mesmo 
quando estava na barrriga da sua mãe. Ele sabe seu nome todo, sabe das coisas erradas que 
faz quando ninguém está vendo. Mas, ainda assim, Ele o ama. Ele é seu Pai Eterno, como fala 

na Bíblia em Isaías 9.6. O amor dele por você nunca vai mudar, mesmo depois que você ficar grande. Ele 
vai amaá-lo para sempre. Ele vai amá-lo de manhã, quando você acordar; vai amá-lo à noite, quando 
você for domir. Vamos orar agradecendo a Jesus por Ele ter um amor tão grande assim por nós?
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Dia 13

Amor e disciplina 
Amor e disciplina são grandes aliados na vida de uma família. Quando ambos são praticados na 

mesma casa, eles transformam nossos filhos em campeões. O autor de Hebreus explicou aos cristãos 
dos primórdios: “Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por 
ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho” (Hb 12.5,6). 

Os versículos anteriores a esse falam de uma corrida na qual Deus anseia que seus filhos corram 
como campeões. O livro de Hebreus compara a vida cristã a uma corrida de resistência cheia de tribula-
ções. Essas dificuldades são formas de Deus colocar a disciplina em nossa experiência cotidiana.

Todo grande atleta entende que precisa de disciplina para ser um campeão. Quando eu estava no 
ensino médio, um ótimo treinador de corrida nos treinava, o técnico “Boots” Garland. Sob a orientação 
dele, nossa equipe júnior de atletismo deixou de ser medíocre e ganhou o campeonato distrital. A dife-
rença foi o treinamento do técnico Garland, marcado por uma forte disciplina. Se você quisesse correr 
na equipe dele, tinha que seguir as regras. Ele não nos obrigava a treinar do jeito dele porque era um 
homem vaidoso, mas porque sabia o que era preciso para nos tornar campeões. 

A maioria das pessoas acha que a disciplina é algo negativo. Muitos pensam que ela significa uma 
punição por algo errado que fazemos. No entanto, a disciplina é o trabalho positivo de Deus em nossa 
vida para nos tornar mais parecidos com Jesus, e o amor deve ser a pedra angular de toda disciplina. 
Precisamos aprender a aplicar essas verdades em nossas relações familiares. Algumas regras devem ser 
estabelecidas em todos os domicílios, e devemos ajudar nossos filhos a entendê-las e vivê-las. Quando 
essas regras são violadas, não devemos apelar para discursos e disciplinas abusivas, mas aplicar a dis-
ciplina por meio de um espírito de amor. 

Minha esposa e eu lutamos, durante um longo tempo, contra esse conceito. Ela era extraordinária 
em mostrar amor aos nossos filhos quando eles erravam; eu era exigente na aplicação da disciplina. 
No entanto, foi apenas quando começamos a entender que nossos filhos precisavam das duas coisas 
que os vimos progredindo em seu desenvolvimento. Aplicando amor e disciplina de forma equilibrada, 
concordamos que iríamos discutir e orar com eles a respeito da dificuldade que tinham para seguir as 
nossas regras. Isso nem sempre foi fácil, mas foi, invariavelmente, a coisa certa a fazer. O objetivo da 
nossa disciplina não era punição, mas, sim, uma mudança de comportamento. 

Disciplinar na hora da raiva só vai enfurecer e repelir nossos filhos. Porém, o amor sem disciplina 
desencadeará uma série de hábitos que podem destruí-los. Tanto a disciplina sem amor quanto o amor 
sem disciplina produzirão resultados negativos. Ao aplicarmos amor e disciplina com sabedoria, vere-
mos nossos filhos se transformarem em verdadeiros campeões na vida. 

Oremos para que, como pais, recebamos sabedoria do alto para equilibrar amor e disciplina 
na criação dos filhos.

Crianças em oração – Em todas as casas que conheço as pessoas têm algumas regras para 
que as coisas funcionem bem. Nem sempre as crianças querem obedecer a essas regras, e 
acabam sofrendo consequências. Quais são as regras na sua casa? O que acontece quando 

você não as cumpre? 
Nossos pais estão nos ensinando o que eles entendem ser certo e errado. Por isso as regras existem. 

Quando os pais amam os filhos, eles criam algumas regras para o bem deles. Você consegue entender 
isso? Então, agora, ore a Deus agradecendo por seus pais, porque se preocupam com você e querem 
ensinar o certo e errado. Peça ajuda a Deus para obedecer às regras da sua família.
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Dia 14

O desenvolvimento do caráter no casamento
Eles pareciam ser tão jovens, muito jovens para se casar. Ele tinha vinte anos e ela tinha acabado de 

completar dezenove. Lágrimas podiam ser vistas, nos olhos dele, no momento em que se comprometia 
dizendo: “Aceito esta mulher como minha esposa”. Um enorme sorriso tomou conta dos rostos de am-
bos, enquanto o pastor os admitia como “marido e mulher”. 

Eles se conheciam havia apenas nove meses. Ele estava seguindo Jesus fazia quase três anos e ela 
acabara de entregar o coração a Cristo. Estariam prontos para tal compromisso? Entenderiam o que 
enfrentariam no futuro? Tenho certeza de que a resposta para ambas as perguntas seria um grande 
“não”! Se eu fosse o conselheiro deles, teria incentivado a que esperassem um pouco mais antes de se 
casarem. Mas eu não era, nem poderia ter sido, porque eu era aquele jovem, e a noiva era minha doce 
esposa, nascida no Texas, a quem chamo carinhosamente de “Tex”.

Nós não tínhamos a menor ideia de como seria a vida juntos. Éramos imaturos e bastante ingênuos 
com relação à vida. No entanto, nós dois tínhamos um amor profundo por Jesus e um amor genuíno, 
um pelo outro, que nos sustentaria ao longo de décadas de montanhas e vales no casamento. Aprende-
mos uma ótima lição, no início do nosso relacionamento, que nos permitiu amar um ao outro e crescer 
como um casal. Tex foi o presente que Deus me deu para me mostrar como ser parecido com Jesus. O 
mesmo se deu com ela. Deus a usou como seu formão para esculpir a imagem de Cristo em minha vida. 
Ele me usou de forma semelhante para moldá-la à semelhança de Jesus. Quando olho para os grandes 
momentos de desenvolvimento do meu caráter, no passado, noto que eles se deram em situações de 
conflito ou sofrimento. O amor foi esculpido em meu coração através do conflito e a fé foi afiada no for-
no do sofrimento. Tex tem sido aquela que anda comigo em meio aos conflitos e angústias; tem sido o 
conforto de Deus no sofrimento e o formão de Deus em meio ao conflito. Ela foi o instrumento de Deus 
que permitiu que eu crescesse na imagem de Jesus. 

A festa de casamento não é a parte mais importante de uma união bem-sucedida, mas, sim, a direção 
que o casal toma para seguir. Deus deseja que cada um de nós cresça segundo à imagem de Cristo. Esse é o 
caminho dele. Ele conhece nossos pontos fortes e fracos. Conhece nossas deficiências morais e espirituais. 
Apesar disso, Ele nos ama tanto que enviou seu Filho para nos perdoar e purificar de todas as imperfeições. 
Também nos deu o seu Espírito para desenvolver nossa fibra moral e espiritual. O Espírito Santo, muitas ve-
zes, esculpe o caráter de Cristo em nós por intermédio das relações que Ele nos deu. Quando abraçamos essa 
verdade, o caráter semelhante ao de Cristo se forma diariamente no mais íntimo do nosso ser.

A Bíblia descreve a relação entre um homem e uma mulher no casamento como um grande mistério. 
Conhecemos Aquele que pega dois jovens ingênuos e os transforma na imagem de Cristo. Sabemos até 
como Ele faz isso. O casal que aprende esse segredo de Deus sobre o mistério do casamento crescerá 
em seu relacionamento com Deus e em seu relacionamento um com o outro.

Oremos para que marido e mulher permitam que Deus forje o caráter de ambos a partir do 
relacionamento entre eles.

Crianças em oração – Caráter é um conjunto de características que mostram a maneira de agir 
de uma pessoa. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que determina a sua 
forma de viver com os outros. Quando temos Jesus, essa forma de viver precisa demonstrar a 

presença dele em nosso coração. É o que os adultos chamam de caráter cristão. Na família, precisamos 
desenvolver qualidades e agir, com as pessoas que moram conosco, de acordo com o que Deus orienta 
na Bíblia. Hoje nossa oração deve ser pedir a Deus que nos ajude a agir da mesma forma como Jesus agiu 
quando viveu neste mundo.
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Dia 15

Equilíbrio no casamento
Há uma verdade secreta sobre a vida que nos capacita a viver como um campeão. Na verdade, essa 

verdade não é tão secreta para aqueles que já se tornaram campeões. É ela que faz a diferença entre 
aqueles que vão bem na vida, daqueles que vivem de forma medíocre. É o resumo do que Deus deseja 
para todos os seus seguidores: equilíbrio. 

Em Hebreus 12, a Bíblia descreve a vida cristã como uma corrida. Ela nos diz para correr com perseve-
rança a corrida que está à frente. Após essa exortação, o autor deixa muito claro que, para sermos campe-
ões, precisamos de disciplina, como vimos na meditação 13. Em seguida, a Escritura fala da busca final: 
paz com todos e santidade. Mas o que é santidade? A palavra “santo” significa que uma pessoa ou algo 
está em uma categoria própria. É separada. Apenas uma pessoa já viveu dessa maneira: Jesus. Ele cons-
titui categoria única. Ele é a perfeição absoluta. Portanto, quando perseguimos a santidade, buscamos a 
semelhança com Jesus. Na corrida da vida, temos apenas um objetivo: nos tornar como Jesus. 

Quando olhamos para Jesus, vemos o ser humano mais equilibrado que já viveu. Ele não é apenas 
cheio de graça, mas também de verdade. Defendeu a justiça, quando expulsou os cambistas do templo, 
mas apresentou perdão, quando encontrou a mulher pega em adultério. Ele é o forte que se identifica com 
os fracos. Para desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, devemos ser equilibrados – o que pode 
ser um dos desafios mais difíceis da vida cristã. Alguém pleno de verdade pode estar em débito com re-
lação à graça. Alguém caracterizado pela bondade, muitas vezes perde a visão da necessidade de justiça. 

Cada um de nós possui pontos fortes e fracos. Na maioria das vezes, construímos nossa vida em torno de 
nossos pontos fortes – o lugar onde estamos mais à vontade. E Deus os usa. No entanto, nosso maior poten-
cial, para nos tornar campeões, muitas vezes se encontra em nossas fraquezas. Para sermos como Jesus, de-
vemos desenvolver o equilíbrio. O autor de Hebreus nos conta o segredo: “Portanto, firmai as mãos cansadas 
e os joelhos vacilantes” (Hb 12.12). Devemos identificar nossas fraquezas para fortalecê-las. Porém, nenhum 
de nós gosta de admitir que tem fraquezas; no entanto, precisamos de ajuda para superá-las. 

Deus, com frequência, coloca alguém em nossa vida para expor nossas fraquezas. Para mim, essa pessoa 
foi minha esposa. Enquanto observava outros casais, descobri que minha experiência não é única. É parte do 
propósito do casamento. Deus quer que nos tornemos mais como Jesus. Portanto, Ele muitas vezes nos dá 
um companheiro que é forte naquilo em que somos fracos, e fracos naquilo em que somos fortes. Nós dois 
trouxemos equilíbrio para a vida um do outro. Nós nos tornamos mais como Jesus e aprendemos a correr 
como campeões. Abrace as diferenças entre você e seu cônjuge, e começarão a fortalecer “as mãos cansadas 
e os joelhos vacilantes”. Seu esposo pode ser o presente de Deus que lhe permitirá correr como um campeão.

Oremos por mais equilíbrio nos casamentos, para que marido e mulher sustentem-se mutua-
mente nos pontos fracos do outro.

Crianças em oração – Você gosta de algum esporte? Nessa modalidade de esporte conhece al-
gum atleta que se destaca? Por que você acha que ele é bom no que faz? Qual a fraqueza dele? 
Muitas vezes o sucesso de um atleta não está em conhecer seus pontos fortes, mas, exatamente, 

em saber onde há dificuldades, a fim de não fracassar nas provas ou campeonatos. Da mesma forma, 
quando vivemos em família, precisamos saber onde somos fracos para não criarmos problemas e difi-
culdades para as pessoas que amamos. Para sermos como verdadeiros campeões na vida, precisamos 
aprender com a Bíblia. 

Ore pedindo a Deus que ajude você a entender qual a área da sua vida que precisa de atenção para 
melhorar. Peça a ajuda dele para descobrir a melhor forma de viver em família.
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Dia 16 

Entregando os filhos a Deus
Há uma história tremenda, na Bíblia, sobre uma mulher que queria ter um filho, mas parecia im-

possível. Ela chorou amargamente diante do Senhor, pedindo-lhe esse filho. Finalmente, ela disse: “Ó 
SENHOR dos Exércitos! Se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esquece-
res da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao SENHOR por todos os dias da sua vida, 
e navalha não passará pela cabeça dele” (1Sm 1.11). Então, Deus lhe deu um filho, e ela manteve seu 
voto ao Senhor dizendo: “Eu orava por este menino, e o SENHOR me concedeu o pedido que fiz. ‘Por isso 
também o dedico ao SENHOR; ele está entregue ao SENHOR por todos os dias que viver. E ali adoraram o 
SENHOR’” (1Sm 1.27,28).

Ana reconheceu que os filhos são herança do Senhor. Quando Deus respondeu à sua oração e lhe 
deu um filho, ela, em retorno, entregou-o a Deus porque entendeu uma verdade simples e importante: 
todas as vidas vêm de Deus. Ele é quem dá, sustenta e tira a vida. Ele é a única verdadeira fonte de vida. 
Portanto, essa é a primeira verdade que temos de aprender sobre nossos filhos. Essa verdade produz 
certa segurança dentro deles e de nós. Quando Ana entendeu essa grande verdade, entregou o filho a 
Deus.

Minha esposa e eu entregamos nossos filhos ao Senhor antes mesmo de nascerem. Quando ainda 
estavam no ventre de minha esposa, nós os dedicamos a Deus. Antes mesmo da concepção, nós oramos 
por eles. Quando nos casamos, minha esposa e eu fomos passar nossa lua de mel em Gulf Shores, no 
Alabama. Demos uma Bíblia, um ao outro, como presente de casamento. Lemos a Bíblia em nossa lua 
de mel e oramos. Dedicamos nossa vida e nosso casamento a Deus. Também dedicamos a Deus qual-
quer filho que Ele viesse a nos dar. Quando descobrimos que Tex estava grávida de nosso filho Dave, 
colocamos as mãos em seu ventre, oramos e o dedicamos a Cristo. Antes da nossa filha Renée nascer, 
fizemos a mesma coisa. Deus quer que enchamos esse planeta com filhos que amam e sirvam a Ele. 

Talvez você se sinta desencorajado por não ter dedicado seus filhos a Deus antes de nascerem. Não 
fique. O mais lindo da graça de Deus é que você pode fazer isso agora mesmo. Agora é o tempo opor-
tuno. Hoje é o dia. O melhor tempo para dedicar os filhos é agora. Quando falo de dedicar seus filhos 
a Deus, não estou necessariamente falando de uma cerimônia em um culto na igreja – você pode fazer 
isso também. Porém, você pode entregá-los a Deus em seu lugar secreto de oração – onde você se 
encontra com Deus. Entregar nossos filhos a Deus não quer dizer que eles não se desviarão dele. Quer 
dizer que, em caso de se desviarem, estarão nas mãos do Senhor e Ele vai trabalhar no coração deles.

Quando sabemos que nossos filhos estão nas mãos de Deus, sentimos uma segurança maior. Por-
tanto, encorajo você a entregar seus filhos ao Senhor – não importa a idade deles. Talvez você não co-
nhecesse a Cristo ou não soubesse como orar por seus filhos, quando eles nasceram. Mas Deus sabe e 
entende. Lembre-se de que Ele ama você e sua família.

Oremos por nossos filhos, entregando-os aos cuidados de Deus.

Crianças em oração – Pergunte em sua casa como foi o dia que você nasceu. Acredito que 
deve ter sido um dia muito feliz quando sua família soube que você tinha chegado a este mun-
do. As pessoas se alegram bastante pelo nascimento dos bebês. Ser filho traz alegria, porque 

alguém amou a gente demais desde que éramos bem pequeninos: nossos pais e avós. 
Hoje vamos orar juntos da seguinte forma: peça para sua mãe ou seu pai orar junto com você agrade-

cendo a Deus pela sua vida e pelo dia que você nasceu. Eles também vão orar dedicando todos os seus 
dias a Deus, entregando sua vida aos cuidados dele. Seus pais vão orar por você e com você.
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Dia 17

A oração que impacta famílias
Um dos grandes momentos na vida de um casal é quando ele descobre que uma criança está sendo 

esperada. Alegria e surpresa enchem o coração do casal ao pensar que uma pequena vida está no útero 
da mãe. Ao mesmo tempo, um dos pensamentos mais confortantes para os pais que esperam a che-
gada do bebê é a promessa de Atos 16.31: “Crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos” (At 16.31).

Nas duas vezes em que minha esposa Tex e eu descobrimos que ela estava grávida, oramos imedia-
tamente. Colocamos nossas mãos na barriga dela, consagramos o bebê ao Senhor e pedimos a Deus 
para um dia levá-lo a conhecer Jesus como Salvador. Firmamo-nos na promessa do livro de Atos. Mas 
não oramos somente um dia, uma semana ou até a criança nascer. Continuamos orando, semana após 
semana, mês após mês e ano após ano. Oramos por eles e com eles. Apesar de falharmos frequente-
mente, tentamos praticar nossa fé em Cristo perante eles.

Nossos filhos receberam Cristo durante devocionais em família. Desde aquela época, nós os vimos 
crescer, depois enfrentarem lutas, crescerem mais, enfrentarem mais lutas. Nós os observamos se dis-
tanciarem do que havíamos ensinado e, depois, observamos quando voltaram para Deus. Derramamos 
lágrimas e nos alegramos. Mas, em meio a tudo isso, podemos somente dizer: “Grande é a fidelidade de 
Deus!”. Ele tem sido fiel em responder nossas orações.

Tanto Dave, nosso filho, quanto Renée, nossa filha, servem ao Senhor agora, quando adultos. Dave 
é atualmente o presidente de Embaixadores para Cristo, um ministério de missões e discipulado; Re-
née trabalha com ele. É uma grande bênção ver o que Deus tem feito na vida deles. Mas, o caminhar 
de nossos filhos com Deus não tem sido sempre um mar de rosas. Ambos tomaram decisões, quando 
estavam na universidade, que os levaram para longe da sua herança espiritual. Tex e eu não tínhamos 
poder para bloquear o que estava entrando no coração deles, apenas tínhamos uma esperança: que 
Deus ouviria e responderia às nossas orações. Permanecemos firmes na promessa de Atos 16.31 e em 
outros versículos que Deus havia nos revelado, e Ele nos provou ser fiel. Tenho certeza de que teremos 
de enfrentar novas lutas, à frente. Mas aprendemos que Deus ama nossa família muito mais do que nós 
mesmos a amamos. Podemos nos achegar a Ele porque Ele entende todas as necessidades da nossa 
família. Ele vai nos ouvir e responder.

Estou convencido de que, quando chegarmos no céu, descobriremos o quanto as orações dos pais 
influenciaram a vida de seus filhos, e entenderemos todo o poder das promessas de Deus em nossa fa-
mília. As coisas podem não parecer muito boas para sua família, mas não se desespere. Não confie nas 
circunstâncias. Pelo contrário, firme-se nas promessas de Deus, pois Ele será fiel.

Oremos para que Deus salve nossa família, nossos filhos e nossa descendência.

Crianças em oração – Talvez nesse momento as coisas podem não parecer muito boas para 
sua família, mas não se preocupe. Deus está atento a tudo o que acontece, e você pode contar 
tudo a Ele por meio da oração. Deus ama sua família mais do que você mesmo e, por isso, você 

pode confiar nele, pode dizer a Ele tudo o que se passa. Se alguém estiver andando longe dele, fazen-
do coisas que o desagradam e entristecem você, ore. Peça ajuda de Deus. Ele é poderoso para mudar 
o coração das pessoas e fazê-las compreender seu amor. Também peça ajuda de Deus para que você 
permaneça junto dele mesmo quando for grande e tiver muitas oportunidades de se distanciar.
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Dia 18

Prioridades na vida
Muitas pessoas começam a vida cristã experimentando vitória, contudo, mais tarde, após alguns anos 

de caminhada com Deus, vivem derrotadas. Tenho visto homens e mulheres se entregarem para cumprir o 
chamado de Deus. Eles vivem com ânimo e entusiasmo para Cristo e fazem aquilo para o que foram chama-
dos a fazer. Porém, anos mais tarde, acabam às margens da batalha no reino de Deus. O que aconteceu com 
esses crentes bem intencionados? Aliás, alguns de nós podem até se perguntar: “O que aconteceu comigo?”.

Um dos motivos que nos levam a tropeçar na vida e na obra para a qual Deus nos chamou é a confusão 
na escala de prioridades. Começamos bem, mas terminamos mal, porque não mantivemos a coisa princi-
pal no lugar principal. Saímos dos trilhos por causa de distrações que não nos levam a lugar algum. Com 
frequência, contentamo-nos com um sanduíche, quando Deus tem nos preparado um banquete.

Para mantermos as prioridades corretas, temos de sempre manter nosso foco no propósito de Deus 
para nossa vida. Há estações, na vida de todos nós. Geralmente, é na mudança de fase de vida que nos-
sas prioridades mudam. Por exemplo, minha esposa e eu passamos por uma mudança de fase, cerca de 
cinco anos atrás. Nossa filha mais nova, Renée, saiu de casa para estudar em uma universidade. Com 
isso, para minha alegria, minha esposa começou a viajar mais comigo. Sendo assim, acelerei o ritmo 
das minhas viagens e compromissos. Eu sabia que o propósito de Deus para a minha vida era primeiro 
amá-lo de todo meu coração, de toda minha alma e de todo meu entendimento. Segundo, era para eu 
amar meu próximo como a mim mesmo. Meu próximo mais importante é a minha família. Sendo assim, 
meus filhos tinham prioridade em minha vida – mais alta que meu ministério. Assim, não me senti livre 
para aumentar meus compromissos ministeriais até que Renée foi para a faculdade.

As prioridades da nossa vida devem sempre ser definidas em torno do propósito eterno que Deus tem 
para cada um de nós. As prioridades dizem a verdade sobre o que é realmente importante para nós. Pode-
mos dizer que amamos Deus de todo nosso coração, mas o verdadeiro teste desse amor será revelado nas 
prioridades que estabelecemos e continuamos a refinar, conforme as estações da vida mudarem.

Tenho visto pessoas perderem tudo, incluindo ministério e família, por causa de prioridades fora de 
lugar. Você pode estar pensando sobre quais as prioridades que um cristão deve ter. Estou convencido 
de que o cristão vitorioso terá prioridades parecidas com estas: 1) caminhada com Deus; 2) caminhada 
com a família; 3)obra e ministério.

As prioridades podem encontrar sua expressão no tempo gasto com alguma coisa. Nosso tempo deve 
ser gasto fazendo o que é importante para nós. Algumas pessoas querem fazer isso, mas não têm a cora-
gem para fazer o que é importante. Estabelecer prioridades em nossa vida e segui-las é um ato corajoso. 
Entretanto, tal coragem produzirá vitória em nossa vida diária. Dê esse passo, hoje, e começe a estabele-
cer as prioridades determinadas por Deus em sua vida, pois isso irá gerar rendimentos por muitos anos.

Oremos por sabedoria e coragem para estebelecermos as prioridades corretas e vivermos por 
elas. 

Crianças em oração – O que você faz durante o dia? Muitas coisas, não é? Talvez tenha que 
estudar, fazer tarefas da escola, ajudar em casa; talvez tenha que fazer algum curso ou ativi-
dade extra, brincar... A questão não é o tanto de coisas que temos para fazer, mas, sim, o que 

é mais importante a ser feito. Não podemos colocar as atividades em ordem errada, porque isso vai 
nos atrapalhar. Precisamos sempre ter na cabeça o que é mais importante, pois certamente será nisso 
que gastaremos mais tempo. A Bíblia nos dá orientações para colocarmos tudo na ordem certa: nosso 
relacionamento com Deus, nosso relacionamento com nossa família, depois todas as outras coisas im-
portantes para nós. Por isso, vamos orar pedindo a Deus ajuda para cuidarmos bem daquilo que Ele nos 
deu e gastarmos nosso tempo com o que é mais valioso. Ele é bondoso e irá nos ouvir.
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Dia 19

Deixando um legado
“Teus testemunhos são minha herança para sempre, pois são a alegria do meu coração.” (Sl 119.111)

A oração nos fornece um legado eterno. Ela não só nos capacita a viver um legado duradouro, como 
se torna um legado que nós deixamos. 

Depois de aprender sobre a vida de oração da minha avó, Eliza Bass Tippit, entendi o impacto que ela 
deixou em mim, um neto que ela nem conheceu. Também entendi que o seu exemplo de oração foi uma 
herança deixada para mim. Seu legado ultrapassou três gerações, alcançando seu filho, neto e bisneto. 
A oração possibilitou que Eliza deixasse um legado mais longo do que ela podia imaginar. 

Na verdade, ela já havia herdado essa herança de seus bisavós, John e Delaney Bass, os quais se-
quer podiam compreender a magnitude das decisões que tomaram, quando se juntaram ao reverendo 
Joseph Willis para plantar uma das primeiras igrejas protestantes, a oeste do rio Mississippi. Eles não 
tinham como saber que seu tetraneto, eu, Sammy Tippit, seria um pioneiro em evangelizar alguns dos 
lugares mais difíceis da terra. Duvido que eles entendiam que seu legado me lançaria em um ministério 
global por meio do qual milhares de pessoas aceitariam a Cristo.

Cada um de nós tem uma história que une a providência de Deus às decisões pessoais que tomamos 
diariamente. Essa história cria um legado pessoal a ser deixado para nossos filhos e netos. A herança de 
nossa família se torna a história de nossa nação. O que recebemos ontem, unido à nossa atitude hoje, 
torna-se um legado amanhã. Bom ou ruim, estamos deixando um legado para nossos filhos e netos – 
querendo ou não. Mas o tipo de legado que deixamos ainda está para ser determinado. 

Todo crente deve desejar deixar um legado eterno para as gerações futuras. Precisamos viver com a 
eternidade diante de nossos olhos, o céu como nossa casa e com as futuras gerações em nosso coração. 
Deixamos um legado eterno abraçando o passado, tomando decisões sábias hoje e confiando em Deus 
para o futuro através da oração. 

Aceitar sua herança se torna o ponto de partida da carreira que Deus lhe deu para cumprir. Você tem 
pontos fracos e fortes. Quando você aprende a identificá-los, adquire a habilidade de correr com grande 
sucesso. Assim, você poderá deixar um legado que vai impactar seus filhos e netos. Então, corra com seu 
foco na glória de Deus para as gerações vindouras.

Oremos para que aprendamos a valorizar nossa herança de família e para que deixemos um 
legado de oração às futuras gerações.

Crianças em oração – Quando oramos por nossa família, não temos como prever as consequ-
ências boas que poderão surgir ao longo do tempo. Simplesmente oramos pedindo a bênção 
de Deus sobre nossa casa e deixamos nas mãos dele, para que faça as maravilhas que só Ele 

pode e sabe fazer.
Ore pela sua família, hoje, pedindo a Deus que abençoe seus pais, avós, irmãos e aqueles que ainda 

são bem pequenos. Peça a Deus para que Ele use você e sua família por muito, muito, muito tempo.
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Dia 20 

A sequência do pecado de Davi
A princípio, foi só um olhar. Depois, um desejo. Finalmente, um adultério. O pecado, por menor que 

pareça, jamais pode ser ignorado. Deve haver confissão e arrependimento, ou ele vai continuar a cres-
cer até que destrua tudo de bom e decente em nós.

Foi assim que aconteceu com Davi. O adultério, tão horrível quanto possível, não pôde ser contido. 
As coisas iriam piorar ainda mais. Uma sede por maldade substituiu a fome que Davi sentia por Deus. 
O adultério se tornou uma conspiração, e uma artimanha maligna se tornou um ato de traição e assas-
sinato. Como uma coisa dessas poderia acontecer com um dos servos escolhidos de Deus? A resposta 
para essa pergunta deveria fazer com que todo seguidor de Cristo temesse e passasse a caminhar em 
dependência e humildade diárias de Deus.

Perceba a sequência do pecado de Davi. Primeiro, ele olhou para Bate-Seba. Depois, ele a desejou. 
Finalmente, ele agiu de acordo com sua lascívia. Em qualquer momento, Davi poderia ter confessado 
seu pecado e se arrependido. Ele poderia ter virado as costas quando a viu tomar banho. Mas não o fez. 
Ele poderia ter confessado seus pensamentos a Deus e buscado livramento, mas não buscou. Pelo con-
trário, seus pensamentos errôneos se tornaram lascívia, e a lascívia tornou-se adultério. Davi poderia 
ter sido honesto com Deus e consigo mesmo, naquele instante. Mas ele não confessou. Ao contrário, ele 
tentou encobrir seu pecado. Mandou Urias, marido de Bate-Seba, ir para casa com a esposa (2Sm 11.8). 
Davi queria que Urias tivesse relações sexuais com ela para que, se Bate-Seba engravidasse, o marido 
pensaria que o bebê seria dele. Contudo, Urias não foi para casa. Essa era outra oportunidade para Davi 
confessar e se arrepender de seu pecado, mas ele não confessou. Pior que isso, nasceu uma conspira-
ção em seu coração. Mandaria matar Urias no campo de batalha. Uma espiada “inocente” se tornou um 
assassinato cruel. Poucas semanas antes, Davi provavelmente nunca teria sonhado que seria capaz de 
tal ato. Porém, seu ministério e sua vida nunca mais seriam os mesmos.

A grande tragédia do pecado de Davi é que ele teve muitas oportunidades de arrependimento e des-
perdiçou todas. Aninhou o pecado em seu coração, o mesmo coração que já havia buscado apaixonada-
mente a Deus. Quando um líder ou obreiro cristão cede à armadilha do pecado, geralmente esse não será 
um fato isolado. Com frequência, haverá outras coisas que estariam se acumulando por um bom tempo.

Há uma grande verdade a ser aprendida por todo seguidor de Cristo: o pecado nunca deve ser aninha-
do no coração. Todos nós vamos pecar, mas devemos ser rápidos em nos arrepender e acertar as coisas 
com Deus e com os irmãos. O pecado ignorado cresce e, depois, destrói todo semblante de espiritualidade 
em nós. Se um pensamento ou desejo maligno entrou em seu coração, corra para a cruz com um espírito 
quebrantado. “[...] ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido” (Sl 51.17).

Oremos para que Deus sonde nosso coração e nos diga se temos acolhido algum pecado ocul-
to do qual devemos nos arrepender imediatamente.

Crianças em oração – Pecado é coisa séria. Ele não pode ser entendido pelas crianças como 
“nada demais”, ou com um “O que é que tem?”. O pecado nos afasta de Deus e nos leva a fra-
cassar na vida. A Bíblia contém histórias de pessoas que amavam a Deus, mas deixaram o pe-

cado crescer no coração e, por isso, fracassaram em várias áreas da vida. Mas existe jeito para o pecado. 
É preciso confissão (falar com Deus honestamente sobre o que fez de errado) e arrependimento (deixar 
o erro e andar em outra direção). 

Ore, pedindo a Deus para ajudar você a lembrar das coisas que tenha feito e que são pecados. Fale 
para Deus como você se sente arrependido e peça ajuda para mudar. Ore para que Ele limpe seu cora-
ção de todo pecado.
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Dia 21

Davi: encobrir ou descobrir?
Há um preço a ser pago para sermos homens e mulheres de Deus. Quando nos determinamos a ser 

tudo o que Deus quer que sejamos, precisamos entender que não há disfarces diante dele. Não há como 
varrer a sujeira para debaixo do tapete. Ele sabe tudo e disciplina os que conhece e ama.

Já houve líderes cristãos que pensaram que poderiam encobrir o pecado com seu carisma ou perso-
nalidade dinâmica. Alguns acharam que, se simplesmente fizessem um bom trabalho, certamente nin-
guém suspeitaria das impurezas de sua vida. Mas não funciona dessa maneira. Deus tem uma maneira 
própria de expor e lidar com os pecados, na vida de seu povo. Ele não nos disciplina porque deixou de 
nos amar. É exatamente o oposto. Sua disciplina é por causa de seu grande amor por nós. Deus está 
muito mais preocupado com nosso caráter do que com nosso ministério e, frequentemente, vai sacri-
ficar nosso ministério para construir nosso caráter. A Bíblia diz: “Pois o Senhor disciplina a quem ama e 
pune a todo que recebe como filho” (Hb 12.6).

Davi pensou que poderia encobrir seus pecados de engano, adultério e assassinato. Mas Deus, em 
sua bondade, não permitiria isso. Após ouvir o que aconteceu com Urias, Davi tentou agir como um líder 
consolador. Enviou uma mensagem de conforto aos líderes militares no campo. Foi uma tentativa per-
feita de encobrir. Até então, havia vários indícios de que Davi não havia se arrependido ainda. Primeiro, 
não mostrava consciência de pecado. Segundo, não havia pesar em sua alma, em relação ao horror de 
tirar a vida de um de seus soldados de confiança. Finalmente, Davi tomou a esposa de Urias como sua 
própria esposa, assim que o luto dela havia passado. Que vergonha. Engano... mentira... encobrimento. 
Tudo estava armazenado no íntimo do coração de Davi.

Davi pensou que estaria “se safando” do assassinato. Mas, para Deus, isso seria impossível. As Es-
crituras dizem: “Passado o tempo do luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio; e ela voltou a 
ser sua mulher e lhe deu um filho. Mas isso que Davi fez desagradou ao SENHOR” (2Sm 11.27). Davi pode 
ter sido capaz de enganar os homens, mas ele nunca enganaria a Deus. Deus amava tanto a Davi que 
Ele não poderia permitir que um pecado tão horrendo permanecesse como parte da fibra moral desse 
homem que amava. Davi teria de ser confrontado com seu pecado. Até que ele não lidasse com o mal 
que estava em seu coração, nunca mais seria descrito como “um homem segundo o coração de Deus”.

Verdade, honestidade e pureza. Estas são as qualidades de caráter que Deus desejava construir em 
Davi. Mentira, engano e poluição espiritual não poderiam permanecer no coração dele, a fim de que 
continuasse a ser um homem de Deus. A carne precisava ser limpa e substituída pelo fruto do Espírito. 
Se você quer ser um homem ou mulher de Deus, então deve estar disposto a que Deus exponha tudo 
que não o está agradando. Ele é luz e as trevas sempre são expostas e destruídas pela luz. Viva na luz. 
Abrace a luz. Será bom para você!

Oremos para que Deus nos livre de ocultarmos nosso pecado, e para que Ele sempre permita 
que vivamos na luz.

Crianças em oração – Você quer ser uma criança que ande com Jesus? Se a resposta for sim, 
você precisará ser honesto e procurar admitir os erros que cometeu, mas que talvez ninguém 
tenha ficado sabendo. É preciso consertar as coisas, e isso só é possivel quando admitimos 

que erramos e pedimos a ajuda de Deus. 
Fique uns minutinhos em silêncio, só você e Deus. Há algo que precisa ser confessado? Fale com 

Deus e com sua família. Orem juntos pedindo perdão a Deus e ajuda para recomeçar. Não deixe que o 
pecado estrague as coisas entre você e Deus.
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Dia 22 

Persistência na oração
Você já se pegou pensando por que algumas orações são respondidas imediatamente e outras pa-

recem levar anos? Durante meus anos de ministério, já aconteceu diversas vezes de eu orar para que 
pessoas fossem a Cristo, e levar somente uns dias ou semanas para elas recebessem Jesus. Mas foi 
diferente com minha família.

Quando conheci a Cristo, quis que meus amigos e minha família também conhecessem o Salvador 
que eu havia encontrado. Estava animado com o amor de Cristo e desejava compartilhá-lo com todos 
que eu amava. Quando contei para minha mãe o que havia acontecido em minha vida, ela respondeu: 
“Eu não sou cristã e nunca serei. Nunca mais fale comigo sobre Cristo”.

O que você faz quando não pode falar com sua mãe sobre Deus? Vou lhe dizer o que fiz. Falei com 
Deus sobre ela. Mas parecia que, quanto mais eu orava, mais difícil se tornava. Eu a amava e queria que 
ela conhecesse a salvação, mas a única coisa que eu podia fazer era orar. Então, orei um ano inteiro e, 
depois, outros cinco anos. Continuei orando pelos dez anos seguintes. Mas nada parecia ajudar. Orei 
por vinte anos, e quase senti que essa era uma causa perdida. Bem, quando eu estava a ponto de desis-
tir, recebi um telefonema dela. “Sammy”, ela disse, “eu tenho sido uma mulher orgulhosa. Tenho estado 
amargurada. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Preciso de uma igreja”.

Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo! Deus respondeu às minhas orações. Depois de vinte 
anos, Deus foi fiel e minha mãe conheceu Cristo. Ela orou comigo ao telefone, confiando a vida dela a 
Jesus. Nos últimos dez anos de sua vida, o programa favorito dela foi frequentar reuniões de oração. Foi 
uma alegria imensa ver minha mãe crescer em Cristo.

Nesse meio tempo, Deus fez uma obra maravilhosa em minha vida. Ele me segurou de uma forma 
a me tornar dependente dele. Não entendo todas as razões pelas quais levou tanto tempo para minha 
mãe vir a Cristo, mas entendo que a falta de uma resposta me fez ficar de joelhos perante o trono de 
Deus; fez-me buscar a face de Deus. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola sobre persistir 
em oração (Lc 18.1). É tão fácil desistir; ficar desencorajado e “largar mão” daquilo que esperamos. 
Mas Deus nos ordena a ir até Ele. O propósito da persistência não é forçar que Deus faça algo que não 
quer fazer; é que nós passemos a conhecê-lo melhor e descubramos a opinião dele sobre um assunto. 
Quanto mais vamos à sua presença sobre um assunto, mais intimamente passamos a conhecê-lo. Des-
cobrimos o que está em seu coração. No final, não somente vemos a resposta às nossas orações, mas 
também temos uma grande experiência. É por isso que Ele quer que persistamos. A conversão de minha 
mãe a Cristo foi uma grande experiência de oração, para mim. Mas talvez a melhor coisa que aconteceu, 
em todos aqueles anos sem resposta, é que eles me fizeram buscar mais a Deus. Portanto, persista e 
passe a conhecer Deus.

Oremos para que Deus nos conceda a graça de perseverarmos mais na oração.

Crianças em oração – Você já perguntou por que algumas orações são respondidas rapida-
mente e outras parecem levar muito tempo antes da resposta chegar? Não sei o motivo para 
que assim aconteça, mas sei que a demora da resposta me faz continuar orando e buscando 

a Deus. Há alguma coisa pela qual sua família tem orado e a resposta ainda não chegou? Como você 
se sente? Desanimado ou com vontade de continuar orando? Deus tem ouvido cada oração, e tem um 
tempo certo para todas as coisas. Continue firme. Não desanime de orar junto com sua família. Peça a 
Deus que anime seu coração a continuar orando, mesmo quando parecer que a resposta esteja demo-
rando para chegar.
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Dia 23 

Intercessores: os heróis secretos do céu
Foi um momento histórico. Milhares de pessoas se reuniram em Beltcy, Moldávia, para ouvir o evangelho 

pela primeira vez em um estádio de futebol. Naquela época, a Moldávia ainda era parte da antiga União So-
viética. A vida dos cristãos era muito difícil, porque eram perseguidos. Todos haviam sofrido uma lavagem 
cerebral ateísta. Mas os cristãos haviam orado para Deus abrir as portas, e aquele era o dia. Ele abriu.

Eu estava muito nervoso ao me levantar para proclamar o nome de Cristo. Minha mente estava cheia de 
perguntas. O que as pessoas achariam? Será que eles responderiam ao convite de vir a Cristo? Muitos anos 
antes, eu havia sido deportado da União Soviética por falar a estudantes universitários sobre Jesus. Agora, 
eu me levantava, naquele momento histórico, para proclamar o grande presente da salvação. 

No final de minha mensagem, naquela tarde, fiz o convite para que as pessoas aceitassem Cristo. 
Primeiro pedi que elas levantassem a mão, se quisessem conhecer a Cristo, e disse que oraria por elas. 
Ninguém levantou a mão. Eu orei: “Oh, Deus! O que eu faço agora?”. O Espírito Santo pareceu sussur-
rar em meu ouvido: “Insista. Insista”. Então, pedi para que as pessoas se juntassem a mim na frente da 
plataforma, se elas quisessem colocar sua fé em Cristo e segui-lo. Mas ninguém respondeu. Orei nova-
mente, mas Deus pareceu indicar que tinha tudo sob controle. Olhei para frente e, para minha surpresa, 
uma mulher pobre da vila veio sozinha das arquibancadas. Ela carregava um buquê de flores em sua 
cabeça. Caminhou sozinha diante da multidão até a plataforma. Então, ela me deu as flores, ajoelhou-
-se e começou a clamar a Deus. Olhei para frente, quando ela começou a orar. Dezenas, centenas de 
pessoas começaram a responder ao convite de aceitar a Cristo. Foi uma cena linda de se ver. Cerca de 
2.500 pessoas fizeram o compromisso de dar sua vida a Cristo naquela tarde.

Fiquei tão movido pela coragem daquela humilde senhora que escrevi sua história em nossa carta 
mensal, com algumas fotos. Não muito tempo depois, recebi o telefonema de uma senhora que estava 
no grupo de oração das mulheres, juntamente com minha esposa. Ela disse: “Sammy, eu poderia ir ao 
seu escritório? Há algo que preciso lhe mostrar”. Imediatamente, veio ao meu escritório e trouxe seu di-
ário de oração. Todos os dias aquela mulher registrava o que Deus havia colocado em seu coração para 
orar. Ela havia orado por dois meses pela nossa cruzada na Moldávia. Deus havia colocado no coração 
dela para orar por uma humilde senhora de uma vila, a fim de que “ela tivesse a coragem para fazer o 
que Deus estava pedindo para ela fazer”. Esse foi o registro que colocou no diário, enquanto orava.

Fiquei perplexo. Uma mulher em San Antonio, no Texas, orou e Deus moveu uma nação. A oração 
preparou o coração de uma humilde senhora e Deus operou um milagre. Acredito que, quando che-
garmos ao céu, vamos descobrir que os verdadeiros heróis ali não serão, necessariamente, grandes 
personalidades do púlpito. Eles não serão, necessariamente, os mais conhecidos pelos homens, mas, 
certamente, serão aqueles bem conhecidos por Deus. Aqueles que têm se firmado no lugar solitário de 
oração. Aqueles que escreveram a história do Reino com orações secretas em seu coração.

Oremos para sejamos reconhecidos no céu como homens e mulheres de oração.

Crianças em oração – Podemos orar por outras pessoas e Deus, em resposta a essas orações, 
fará grandes coisas. As crianças podem orar, porque Deus ouve a oração delas. Quando você 
ora pelas pessoas que não conhecem Jesus, pelas que estão doentes, pelos missionários que 

estão distantes e até mesmo pelas pessoas que você nem conhece, Deus responde, porque você está fa-
lando com Ele sobre isso. É bom orarmos pelo que precisamos, e é muito melhor quando oramos pelos 
outros. Nesse momento, ore pelas pessoas que necessitam da ajuda de Deus. Não ore por você ou sua 
família; ore pelos outros.
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Dia 24 

Oração que impacta gerações futuras
Aquela santa senhora tinha lágrimas em seus olhos, quando me contava sua história. “Meus pais 

foram presos e enviados para prisões na Sibéria”, ela disse. “Eu era pequena e as autoridades me colo-
caram em um trem e me mandaram para uma cidade na Sibéria. Não sabia o que estava acontecendo, 
nem o que iria fazer. Quando o trem chegou na cidade, desembarquei, sem conhecer uma viva alma 
ali. Uma senhora veio até a mim e perguntou se eu precisava de ajuda. Ela me levou para sua casa e 
me explicou tudo. Era uma cristã ortodoxa, e havia tido um sonho, na noite anterior, com uma criança 
pequena que precisava de um lar. Sonhou que a criança estaria na estação de trem. Então, foi até lá na 
manhã seguinte e me encontrou. Ela me criou como sua própria filha até que me tornei adulta. Depois, 
voltei para a Ucrânia quando tinha vinte e poucos anos. Minha mãe havia sido liberta da prisão e eu iria 
vê-la pela primeira vez em todos aqueles anos. Meu pai morreu na prisão, e nunca pude revê-lo.”

Fiquei chocado com aquele testemunho incrível. Você pode imaginar o que aqueles pais sentiram 
quando foram enviados para a Sibéria por causa da fé que tinham em Cristo? Sabendo o que sei sobre 
os crentes na Europa Oriental, durante aquele tempo de provação, tenho certeza de que aqueles pais 
devem ter orado pela filhinha deles, para que Deus cuidasse dela e a usasse para sua glória. Essas ora-
ções foram certamente respondidas por meio do sonho da senhora cristã ortodoxa. 

Mas Deus fez mais do que isso. A senhora que me contou esse testemunho é esposa do superinten-
dente das Igrejas Batistas e Evangélicas da região de Chernovtsy, na Ucrânia. Deus a tem usado tre-
mendamente entre as mulheres da região. Mesmo que pessoas tenham tentado destruir sua família e 
fé, elas não conseguiram. Ninguém, nenhuma circunstância, nem principado ou poder é páreo para as 
orações de pais consagrados.

Muitos pais acham que perderam o controle sobre os filhos. Eles acham que problemas, amigos ou 
injustiças roubaram deles o futuro eterno de seus filhos. Mas não podemos jamais esquecer que o céu 
está cheio de respostas às orações de pais e mães que têm clamado por seus filhos. Ana foi uma dessas 
mães. Ela clamou a Deus por um filho. As circunstâncias pareciam impossíveis, mas Deus ouviu suas 
orações e as respondeu. Ela disse: “Tão certo como tu vives, meu senhor, sou aquela mulher que esteve 
aqui contigo, orando ao SENHOR. Eu orava por este menino, e o SENHOR me concedeu o pedido que fiz” 
(1Sm 1.26,27). Deus usou Samuel de maneira poderosa. As orações de Ana afetaram aquele menino e, 
eventualmente, o futuro da nação de Israel.

Algumas vezes, é fácil acreditar que Deus pode tocar o coração de pessoas que nunca conhecemos, 
e duvidar de que Ele alcançará nossos próprios filhos. Isso acontece porque estamos muito familiariza-
dos com a gravidade da situação deles. Mas devemos fazer o que Ana fez. Ela tirou os olhos das circuns-
tâncias e os colocou em Deus. Buscou a face dele, e Ele respondeu. Uma geração futura foi impactada 
por causa das orações e lágrimas dela. Será que a próxima geração será impactada pelas suas orações 
e lágrimas?

Oremos por nossos filhos, a fim de que sejam tremendamente usados por Deus de modo a 
influenciar as gerações vindouras. 

Crianças em oração – Você tem irmãos, primos ou amigos que são mais novos que você? Hoje 
é dia de orarmos pelas crianças mais novas para que elas também tenham a oportunidade de 
conhecer o Senhor. Peça por elas. Ore para que elas cresçam cuidadas e protegidas por Deus 

e confiem nele.
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Dia 25 

A oração que impacta nosso futuro
Nunca esquecerei aquela noite. Eu havia acabado de orar para receber Cristo como meu Salvador. 

Sendo aluno universitário, acabara de descobrir o verdadeiro significado e propósito da minha vida. 
Estava admirado com a bondade e a graça de Deus. Aproximei-me do homem que tinha falado de Jesus 
para mim e lhe disse: – Acho que Deus me quer nesse ministério.

As palavras dele me dariam a direção para o resto da minha vida: – Você entende o que foi necessário 
para Jesus salvar você? – ele perguntou.

– Não, acho que não – respondi, timidamente.
– Jesus era, é e sempre será Deus – ele respondeu. – Porém, Ele deixou sua glória para vir à terra. Veio 

morrer pelos seus pecados. Ele foi abandonado, apanhou e, no final, foi pendurado em uma cruel cruz 
romana. Ele fez tudo isso por você. E lembre-se: Ele é o Rei da glória. Se Ele fez isso por você, você tem 
que estar disposto a fazer qualquer coisa por Ele.

Aquelas palavras penetraram profundamente em meu coração. Naquela noite, encontrei-me oran-
do: “Ó, Deus, eu te entrego a minha vida para que Tu faças o que quiseres. Irei onde Tu desejares que eu 
vá e me tornarei o que desejares que eu seja”. Mal sabia eu o impacto que aquela oração teria no meu 
futuro. Não sabia como Deus usaria minha vida, mas decidi, naquela noite, colocar toda minha confian-
ça nele. Aprendi uma lição que permaneceria comigo por vários anos, no ministério: quando entrego 
minha vida e trabalho nas mãos de Deus, Ele fará acontecer o que Ele quer que aconteça em minha vida.

Normalmente, planejamos viver nossa vida e construímos nossas realizações com base nesses pla-
nos. Mas Deus nos fala para fazer exatamente o oposto. Ele diz: “Entrega tuas obras ao SENHOR, e teus 
planos serão bem-sucedidos” (Pv 16.3). Deus deseja que nossa vida seja totalmente rendida a Ele. Quan-
do nos comprometemos com Ele e caminhamos em obediência humilde à sua palavra, Ele estabelece 
nossos planos. Quando nos rendemos a Deus, Ele nos mostra seus planos e, assim, nos capacita a le-
vá-los adiante. A oração de entrega a Deus é a maior garantia de vivermos nossa vida em seu potencial 
máximo. Nosso futuro encontrará sua melhor direção na oração de entrega total à vontade divina.

Encontre um lugar onde você possa ficar sozinho e entregue as tarefas do dia de hoje nas mãos do 
Senhor. Aprenda a fazer isso diariamente. Ao fazê-lo, você vai descobrir que Deus começará a revelar 
seus planos para sua vida. A vontade de Deus para o seu futuro está em sua entrega a Ele, hoje. A maio-
ria das pessoas busca um sinal dramático para discernir a direção de seu futuro na vida. Mas Deus nos 
encoraja a começar com as pequenas coisas, como entregar as tarefas do dia de hoje nas mãos deles. 
Depois veremos nossos planos, ou melhor dizendo, os planos dele, estabelecidos em nossa vida.

Oremos entregando a condução de nossa vida inteiramente a Deus, para cumprimento dos 
planos dele.

Crianças em oração – Você já entregou sua vida a Jesus? Já falou que deseja que Ele viva em 
seu coração e lhe mostre a vontade dele? A oração de entrega da nossa vida a Deus é a maior 
garantia de vivermos seguros. Se você já entregou o coração a Jesus, agradeça pelo amor dele 

e ore pedindo ajuda para viver com Ele todos os dias. Mas, se você ainda não entregou o coração a Je-
sus, quer fazer isso hoje? Então, fale em oração o quanto deseja ter Jesus em sua vida e convide-o para 
fazer parte dela e dos seus dias.
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Dia 26 

O propósito da oração
Quando penso em meus grandes momentos de oração, não penso necessariamente naqueles em 

que Deus me deu respostas extraordinárias. As grandes temporadas de oração vieram quando eu sim-
ples e silenciosamente me encontrei com Deus. Esses foram momentos íntimos de comunhão com Ele, 
que me criou e salvou; momentos em que eu só meditei sobre quem Ele é e o que tem feito.

Um de meus maiores momentos de oração aconteceram em Capetown, na África do Sul, quando me sen-
tei durante várias horas em umas pedras que davam vista para o oceano; não falei uma só palavra. Simples-
mente me sentei ali em especial contemplação da grandeza do nosso Deus. Também vivenciei um momento 
singular quando eu ainda era um novo convertido; costumava decorar as Escrituras todas as manhãs e me 
maravilhava diante da grandeza do amor de Deus. Outro momento especial foi há um ano, quando meu 
médico orientou que eu não falasse durante duas semanas, devido a um problema nas cordas vocais. Minha 
esposa e eu fomos ao Grand Canyon e ficamos uma semana quietos, sabendo que Ele é Deus.

Todos esses momentos foram muito especiais, e ainda sinto o perfume da presença do Senhor. Ele 
permaneceu comigo ao longo de tantos anos ainda, após tais encontros. Aqueles momentos têm sido 
tão preciosos para mim porque resumem a natureza e o propósito da oração. Muitas pessoas têm uma 
visão superficial ou entendem mal o que a oração realmente é. Muitos crentes veem Deus como um tipo 
de Papai Noel. Eles só vão até Ele para pedir coisas, nunca para conhecê-lo apenas. Não me entenda 
mal. Deus nos dará mais do que podemos pedir ou pensar. Mas Ele é mais do que um Deus benevolente 
que dá presentes aos seus filhos. Deus é nosso Pai. Ele deseja nos conhecer em um nível íntimo de rela-
cionamento. Ele quer ter comunhão conosco. Só assim a oração se torna tão significante. Ela transfor-
ma o desespero emocional em intimidade espiritual com Deus.

Certa vez, um jovem advogado perguntou a Jesus qual era o maior mandamento. “Amarás o Senhor teu 
Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento” (Mt 22.37), respondeu Jesus. Deus nos 
criou e salvou para que pudéssemos amá-lo. Porém, não podemos amar alguém que não conhecemos. 
Para conhecermos uma pessoa, devemos passar tempo com ela. Assim é a oração; ela é o método de Deus 
para passar um tempo de qualidade conosco. Se eu perguntasse: “Você realmente ama a Deus?”, tenho 
certeza de que responderia: “Claro que sim. Eu amo a Deus”. Mas o que responderia se eu lhe perguntasse: 
“Você tem tempo de qualidade a sós com Ele? Você tem um relacionamento íntimo com Ele?”. Eu amo 
minha esposa e meus filhos. Por causa disso, arranjo tempo para passar com eles. Quando você verda-
deiramente ama uma pessoa, quer passar tempo com ela. Se você realmente ama a Deus, arranje tempo 
para Ele, para querer estar com Ele, não somente conseguir algo dele. Quando você entender o verdadeiro 
propósito da oração e começar a praticá-la, um aroma suave vai permanecer com você por vários anos.

Oremos para que Deus nos ensine o verdadeiro propósito e a verdade natureza da oração, a 
fim de que desfrutemos de sua doce presença todos os dias.

Crianças em oração – Muitas pessoas pensam em Deus como um tipo de Papai Noel. Elas só 
vão a Ele para pedir coisas, nunca para apenas conhecê-lo. Quando você ama uma pessoa, 
quer passar tempo com ela. E se você realmente amar a Deus, vai arranjar um momento para 

estar com Ele.
Deus quer estar com você porque deseja que o conheça, não para conseguir alguma coisa de você. 

Fale com Deus agora sobre o quanto deseja conhecê-lo e amá-lo. Fale para Ele sobre as partes da Bíblia 
de que gosta e o que você aprende sobre Deus com elas. Cante uma música para Deus. Fique um tempo 
com Ele. Você não pode vê-lo, mas pode senti-lo bem pertinho de você.
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Dia 27 

A oração cristã vitoriosa é a oração cristã normal
Alguns crentes reclamam: “Tenho dificuldades na minha vida de oração”, ou: “A oração se tornou um 

ritual para mim”, ou, ainda: “Tenho dificuldade de manter um tempo de oração consistente”. O cristão 
comum ora somente de três a quatro minutos por dia, normalmente na hora das refeições. Mas uma 
vida de oração cristã normal e uma vida cristã de oração típica são duas coisas diferentes.

Descobri que a maioria dos cristãos tem o desejo de se tornar uma pessoa de oração, mas não sabe 
por onde começar. A oração cristã vitoriosa é a oração cristã normal. Não há nada de sobrenatural nisso. 
Não é preciso ser um grande teólogo ou orador excepcional para ser um grande intercessor. Deus não 
está procurando grandes habilidades de oratória. Ele está buscando corações humildes. Qualquer um 
que tenha um coração desejoso de conhecer e amar a Deus se qualifica para se tornar parte do exército 
de intercessores de Deus.

Para nos tornarmos vitoriosos em nossa vida de oração, devemos entender a natureza da oração. 
O primeiro passo para uma oração cristã vitoriosa é entender que oração é o convite da graça de Deus 
para cada um de nós entrar em sua presença. A Bíblia descreve o trono de Deus como o trono da graça 
(Hb 4.16). A única maneira pela qual podemos nos aproximar de um Deus absolutamente santo é pela 
sua graça. Quando entendemos essa grande verdade, a oração se torna mais dinâmica, paz e alegria 
fluem no nosso tempo com Deus.

Todas as manhãs maravilho-me na presença de Deus. Quando chego à sua presença, não é para 
conseguir algo dele, apesar de Ele me dar mais do que eu jamais poderia pedir ou pensar em pedir. Não 
tento forçá-lo a nada. Pelo contrário, curvo meu coração em reverência. O propósito em ir à presença de 
Deus é para passar a conhecê-lo intimamente. É para experimentar a comunhão com Ele. A oração é o 
método prático para se desenvolver um relacionamento de amor com o nosso Pai, Deus Todo-podero-
so, aquele que se assenta no trono do universo. Não há nada de enfadonho ou ritualístico nisso! É uma 
aventura! Conhecer aquele que conhece tudo e todos!

Quando começamos a desenvolver essa perspectiva na oração, ela se torna alegria, em vez de obri-
gação, relacionamento, em vez de religião e vitória, em vez de derrota. A oração é a comunhão de dois 
corações: o coração de Deus e o coração do homem. O coração de Deus é absolutamente puro e santo, 
é o coração Todo-Poderoso e eterno. Nosso coração é pequeno, impuro, enganoso. Porém, pelo sangue 
de Jesus, podemos entrar em sua presença. Uau! Isso é oração vitoriosa: passar a conhecer a Deus pela 
sua graça.

Oremos para que conheçamos a Deus intimamente por meio da oração vitoriosa.

Crianças em oração – Você acha que é obrigado a orar? Não, você não é obrigado a orar. Ora-
ção não é algo que fazemos forçado. Oração é quando desejamos ficar mais perto de Deus; por 
isso, vamos conversar com Ele todos os dias, sem que ninguém nos obrigue. Oração é amizade 

com Deus. Quando somos amigos de Deus, falamos sobre as atividades do nosso dia, aquilo que nos 
alegrou ou entristeceu, aquilo de que temos medo; pedimos ajuda a Ele em favor de algo que estamos 
precisando, e também pedimos perdão por alguma coisa que fizemos e o entristeceu. Você entendeu 
como a oração é uma forma de vivermos nossa amizade com Deus? Então, agora, conte para Ele em 
oração como foi seu dia e tudo mais que desejar falar.
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Dia 28

Oração e evangelismo: orando por outros
Temos visto que a oração tem um papel importante no evangelismo e no avivamento. Há um tipo 

específico de oração que Deus abençoa de modo especial, que é a oração intercessória. É aquela que 
fazemos por outras pessoas. Não só por nós mesmos, mas quando oramos para que outros conheçam 
a Cristo. Descobri que se orarmos de acordo com a Bíblia, Deus faz coisas poderosas.

A Bíblia diz, em 1João, que se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, sabemos 
que Ele nos ouve e, se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que temos o que dele pedimos. Em outras 
palavras, se você orar de acordo com o que está no coração de Deus, pode orar com confiança porque 
Ele ouvirá e responderá. 

Agora, o que está no coração de Deus? A vontade de Deus é que ninguém pereça, mas que todos 
venham ao arrependimento. Então, quando você começa a orar por pessoas para que venham a Cristo, 
Deus faz coisas extraordinárias. Não há limites para o que Deus pode fazer, e seu amor está voltado para 
as pessoas. Quando você ora de acordo com a vontade de Deus, Ele faz coisas extraordinárias. 

Na Romênia, os cristãos eram perseguidos mais severamente do que talvez em nenhum outro país 
no Leste Europeu. Na verdade, um embaixador americano na Romênia, Sr. Funderberg, pediu demis-
são, protestando contra a forma como os cristãos eram tratados no país. As únicas pessoas que estavam 
indo para lá eram aqueles que contrabandeavam Bíblias. Mas Deus colocou em meu coração ir pregar o 
evangelho lá, e fiz isso durante muitos anos. As pessoas me perguntavam: “Como é que você entra lá? 
Por que não mandam você embora?”. Na verdade, eu tive amigos que foram expulsos de lá. Uma coisa 
que descobri foi que, quando orávamos, Deus se movia e abria portas. E conseguíamos entrar em luga-
res que ninguém imaginava que pudéssemos entrar. 

Por quê? Porque Deus ama aquelas pessoas. Depois da revolução na Romênia, acabamos realizando 
cultos evangelísticos em estádios em todo aquele país, porque Deus se moveu e estava preocupado 
com aquelas pessoas. Sei que você tem amigos e família não crentes, certo? Eu também tive na família 
pessoas difíceis de alcançar, mas sempre as amei e me importei com elas. Muitas delas demoraram 
anos para ter um encontro com Jesus. Mas orei, continuei orando e Deus respondeu à minha oração. 

Então, quero encorajar você a encontrar as pessoas que considera impossíveis de serem alcançadas, 
aquelas pelas quais ninguém quer orar ou tentar alcançar. Talvez haja esse grupo de pessoas em sua 
comunidade; podem ser aqueles que acabaram de se mudar para onde você mora; talvez sejam mem-
bros da sua família. Comece a orar por elas e não pare de orar até que aceitem Cristo. Não desista. Ore 
pelos casos difíceis, ore por pessoas que precisem de Jesus Cristo. Esse é o começo do avivamento de 
Deus para sua vida, família e comunidade.

Oremos pelas pessoas resistentes ao Evangelho em nossa família, em nosso bairro, cidade e 
país, para que a graça de Deus as alcance.

Crianças em oração – Existe um tipo de oração específico que Deus atende: a oração inter-
cessória. É aquela em que oramos por outras pessoas, e não por nós mesmos. Você prestou 
atenção na narrativa de hoje, sobre a perseguição aos cristãos na Romênia? Deus ama todas as 

pessoas e, quando oramos por elas, Ele responde, mesmo quando as coisas pareçam difíceis. 
Ore pelas pessoas que você sabe que ainda não conhecem Jesus. Ore pelas pessoas que moram em 

países nos quais, ainda hoje, haja perseguição aos cristãos. Peça a Deus que permaneçam firmes e con-
sigam anunciar Jesus, mesmo em meio às dificuldades em que vivem.
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Dia 29 

Ocupação, o ladrão da oração
Ao viajar ao redor do mundo proclamando o evangelho, descobri um grande ladrão entre os cristãos, 

que invade silenciosamente o coração do povo de Deus. Esse ladrão tem roubado a arma mais pode-
rosa conhecida pelos seguidores de Cristo: a oração. Talvez esse ladrão tenha causado mais danos no 
Corpo de Cristo do que qualquer outro inimigo conhecido da Igreja.

Deixe-me mostrar quem é esse ladrão. Pensemos em um homem que vou chamar de “Discípulo”. 
Ele tem tudo que precisa para ser vitorioso na vida. Tem toda a autoridade e poder do céu, assim como 
armas espirituais para derrotar qualquer inimigo conhecido. Ele tem todo o exército de Deus à sua dis-
posição: verdade, justiça, fé, salvação e paz. Tem até mesmo a espada poderosa chamada Palavra de 
Deus. Não há arma que seja suficientemente poderosa para derrotar esse Discípulo. Mas ele também 
tem uma responsabilidade: precisa se revestir todas as manhãs, colocando toda a armadura de Deus.

Por outro lado, há um rival perigoso, que vou chamar de Inimigo. Ele sabe que não é páreo para Dis-
cípulo. Ele não pode perfurar a armadura que Discípulo veste. Porém, Inimigo deve elaborar um plano 
para derrotar Discípulo. Sendo assim, ele aponta um de seus comandantes mais audazes para criar 
esse plano. O nome desse comandante é Ocupação. Um dia, Ocupação vai até Discípulo e diz: “Ei, não 
quero coagir você a fazer algo maligno. Não quero que você cometa adultério, nem que mate ninguém. 
De fato, meu único desejo é que você faça coisas boas: trabalho, escola, igreja, lazer... Mantenha-se 
ocupado.” Mas Discípulo só quer agradar a Deus, e nunca passaria por sua cabeça enganar a esposa ou 
matar alguém. Então, esse plano parece razoável. Ele se ocupa em fazer várias coisas boas: envolve-se 
totalmente na igreja, trabalha bastante para providenciar coisas boas para sua família, vai a jogos e ao 
cinema e em qualquer lugar que o faça se sentir bem consigo mesmo.

Mas, certo dia, Inimigo vem pelas costas e o ataca. Discípulo fica devastado porque não teve tempo 
de colocar a armadura de Deus. Ele estava tão ocupado que não teve tempo, em sua agenda, para orar. 
Ficou vulnerável às artimanhas de Inimigo. Certa manhã ele acorda e se descobre fazendo as coisas que 
jamais sonhou que pudesse fazer. Estava completamente derrotado!

Essa é somente uma historinha. Mas representa muito bem a situação de vários crentes atualmente. 
Muitos cristãos estão derrotados. Não porque se lançaram em um caminho de pecado, mas, simples-
mente, porque tiraram Deus de sua vida. Consequentemente, as igrejas estão cheias de pessoas sem 
poder, nos bancos. Elas são derrotadas por um inimigo inofensivo que já perdera todo seu poder e au-
toridade sobre o crente. Porém, esse inimigo, enganosamente, remove a armadura protetora de Deus 
do seguidor de Cristo e esse crente se torna derrotado. A oração é o método prático por meio do qual 
colocamos toda a armadura de Deus. Por que você não passa algum tempo a sós com Deus hoje? Abra 
sua Bíblia. Leia a Palavra de Deus e ore. Peça a Deus para se encontrar com você. Vista-se com a verdade, 
justiça, fé, paz e salvação. Não permita que Ocupação leve você para o caminho da derrota.

Oremos para que jamais estejamos ocupados demais para orar e vulneráveis às artimanhas 
do inimigo. 

Crianças em oração – Você já estudou na Bíblia sobre a armadura que Deus deu para todas as 
pessoas que creem nele? Quem tem Jesus no coração, precisa apenas colocar toda a armadu-
ra de Deus, para ser vitorioso. Isso significa tirar tempo para passar com Deus em oração. Ore 

agradecendo ao Senhor porque Ele é vitorioso e deu a você o segredo de vencer também: a armadura 
dele. Ore pedindo ajuda para não gastar tempo demais com tantas coisas boas e se esquecer de passar 
tempo com Deus em oração.



31

Dia 30 

O privilégio da oração
Eram as primeiras horas da madrugada e eu estava dormindo profundamente. De repente, fui acor-

dado com o telefone tocando. Eu estava há milhares de quilômetros e um oceano inteiro de distância 
de casa. Ninguém tinha o telefone do hotel onde eu estava. “Quem poderia estar me ligando a essa hora 
da manhã?”, pensei. A voz no outro lado da linha disse: – Bom dia, Sammy. Aqui é o Primeiro Ministro.

Acredite, não levou muito tempo para que eu acordasse de vez. – Bem, bom dia, senhor Primeiro 
Ministro –respondi. 

– Gostaria de me encontrar com você. Seria possível você vir ao meu escritório esta manhã? – ele 
perguntou. Também não demorou para eu responder à pergunta, nem para eu me vestir e me preparar 
para ir ao escritório dele. Quando um chefe da nação convida para ir vê-lo, você não fica brincando; 
prepara-se e vai imediatamente.

Todo cristão é convidado, todos os dias, a ir à presença do Primeiro Ministro dos Primeiros Ministros, 
o Presidente dos Presidentes, o Rei dos Reis: Jesus, o Cristo. Ele nos chama diariamente a acordarmos 
cedo, vestirmo-nos e nos juntarmos a Ele em uma conferência particular. Pense sobre isso. O Deus que 
mantém as estrelas no seu lugar, o Deus que colocou a lua no céu, o Deus que criou tudo o que existe, 
esse mesmo Deus quer ter um encontro pessoal e reservado comigo e com você.

Não há privilégio maior do que nos encontrarmos com Ele. Ele é pureza absoluta. Não há maldade 
em sua natureza, nada de errado em suas ações, nenhuma treva em sua pessoa. Em contrapartida, 
nossa vida é cheia de pecado, engano e falha. Mas Ele nos salvou e nos mantém por meio de sua graça. 
É tudo pela graça. Nós somos o que somos por causa da sua graça. Pela sua graça, Ele nos leva à sua 
própria presença. Deveríamos correr e nos esconder de um Deus tão santo, mas, pela graça de Jesus, 
somos levados à presença da Majestade absoluta. Que privilégio nos é dado!

Jesus disse: “Todo aquele que o Pai me dá virá a mim; e de modo algum rejeitarei quem vem a mim” (Jo 
6.37). O Filho de Deus nos leva à sua presença. O telefone celestial toca todos os dias de manhã e uma 
voz gentilmente diz: “Sammy, este é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gostaria de me encontrar 
com você. Você poderia vir à minha presença?”. Ele nos convida. Que honra e privilégio nos são dados. 
Devemos acordar todas as manhãs com um sentimento de alegria em relação a esse convite. Devemos 
nos vestir, nos preparar e ir imediatamente à presença do Senhor, pois Ele está nos esperando.

Oremos, gratos a Deus pelo incrível privilégio de poder estar em sua presença todos os dias, 
apesar de quem Ele é e de quem nós somos. 

Crianças em oração – Pense nisso: Deus é quem mantém as estrelas no seu lugar; foi Ele quem 
colocou a lua no céu, quem criou tudo que existe. É esse mesmo Deus que quer ter um mo-
mento especial com você, todos os dias, por meio da oração. Deus não precisa de nós, mas Ele 

quer estar perto de nós. Você quer estar perto dele? Então, precisa ter um momento com Ele em oração. 
Converse com Deus agora sobre seu dia, fale do que mais gostou de viver hoje. Agradeça a Ele porque, 
apesar de ser tão grande e tão poderoso, Ele ama você e está sempre disposto a ouvi-lo.




