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Con tato  pe ss oal
A busca pela verdade

Enquanto Jesus viajava pela Palestina levando Sua 
mensagem de perdão e amor de Deus, “Siga-me” 
foi um convite que fez a muitos, como nesta 
passagem no Evangelho segundo Mateus:

“Jesus estava andando pela beira do lago 
da Galileia quando viu dois irmãos que eram pescadores: Simão, também 
chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago, pescando com redes. Jesus 
lhes disse:–Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles 
largaram logo as redes e foram com Jesus.

“Um pouco mais adiante Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos 
de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. 
Jesus chamou os dois e, no mesmo instante, eles deixaram o pai e o barco e 
foram com ele.1

Ele chamou homens e mulheres ao longo de Seu ministério, inclusive após 
Sua ressurreição: “Então Jesus disse a Pedro: Venha comigo!”2

O que significa seguir Jesus? Começa com nossa relação com Ele e Suas 
palavras. Se respeitarmos Seus ensinamentos3 e os deixarmos influenciar nossos 
padrões de pensamento, seremos transformados pela renovação de nossas 
mentes.4

Embora os cristãos de hoje não possam seguir Jesus fisicamente como os 
discípulos fizeram, a Bíblia deixa claro que ser um de Seus seguidores requer 
aplicar Seu ensinamento às nossas vidas. Como Jesus disse: “Se permanecerdes 
no Meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a 
verdade e a verdade vos libertará.”5

Mário Sant’Ana
Editor

1. Mateus 4:18–22–NTLH

2. João 21:19 NTLH

3. Veja João 15:4

4. Veja Romanos 2:2

5. João 8:31-32
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A primeira vez que segurei 
um exemplar da Bíblia 
eu era criança, sentada 
na sala de espera de um 
consultório médico. Abri as 
primeiras páginas e li até a história de 
Caim e Abel, o primeiro assassinato da 
história. Oh, isso é assustador! — pensei. 
Na adolescência, em outra tentativa 
de ler o livro, decidi começar pelo fim 
e me pus a ler o Livro do Apocalipse. 
Isso tudo é muito estranho! —pensei e 
fechei o livro e, como na infância, não 
aprendi muito com a experiência.

Na faculdade, eu, uma jovem 
muito confusa, ganhei um exemplar 
do Evangelho segundo João. Nos dias 
seguintes, li a fantástica história sobre 
o Cristo e Seus ensinamentos e isso 
transformou minha alma.

Por Sally García 

e amor. “Com amor eterno te amei; 
com benignidade te atraí.”2 Encontrei 
promessas, como a feita a Josué: “Seja 
forte e corajoso! Não se apavore, nem 
se desanime, pois o Senhor, o seu 
Deus, estará com você por onde você 
andar”.3 A Isaías Ele prometeu: “Quer 
te desvies para a direita, quer te desvies 
para a esquerda, os teus ouvidos 
ouvirão a palavra que será dita atrás de 
ti: Este é o caminho; andai nele.”4 — 
Mas ainda parecia faltar algo.

Então, quando Jesus veio à Terra, 
todas as peças do quebra-cabeça se 
encaixaram. Ele fez um caminho por 
meio de Seu sacrifício na cruz para 
nos reconciliarmos com Deus, para 
que nossos pecados sejam perdoados 
e nos tornemos filhos de Deus, com 
uma herança eterna no céu.

Sally García é educadora, 
missionária e membro da 
Família Internacional no 
Chile. ■

Finalmente entendera uma parte 
da Bíblia, a qual, curiosamente, não 
estava nem no início nem no fim do 
livro, mas no meio! Os ensinamentos 
de Jesus nos Evangelhos não são 
palavras comuns; são “espírito e vida”,1 
e têm o poder de transformar corações.

Tempos depois, aprendi que a 
Bíblia não é realmente um livro, mas 
uma coletânea de livros. O Antigo 
Testamento contém livros de história, 
poesia e profecia. O Novo Testamento 
inclui os Evangelhos, a história 
da Igreja Primitiva, várias cartas e 
termina com um livro profético. 
Alguns escritos ensinam história, 
outros são instrutivos, e há também 
os inspiradores ou devocionais.

Depois de estudar os Evangelhos, 
senti-me pronta para voltar ao 
início, o Antigo Testamento. Fiquei 
impressionada com a linha de 
pensamento comum nos relatos, 
de como Deus estende a mão à 
humanidade com paciência, perdão 

UM LUGAR  
MUITO BOM  
PARA  
COMEÇAR

1. João 6:63

2. Jeremias 31:3

3. Josué 1:9

4. Isaías 30:21
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1. João 8:31–32 NVI

“Se vocês permanecerem 
firmes na Minha palavra, 
verdadeiramente serão Meus 
discípulos. E conhecerão a verdade, 
e a verdade os libertará.”1 Sabemos 
que ler a Palavra com regularidade, 
orar e ouvir a voz a mansa e suave de 
Deus é vital para o nosso bem-estar 
e produtividade espiritual. Às vezes, 
contudo, não somos tão diligentes 
como gostaríamos. Adiamos a leitura 
da Bíblia, temos pressa na hora 
da oração e deixamos para depois 
buscar o Senhor, mesmo em questões 
importantes.

Infelizmente, às vezes acho não 
valorizamos a Palavra de Deus 

como deveríamos, chegando até 
a nos sentirmos entediados. Hoje 
em dia, o grande volume de 
conteúdo disponível para leitura, 
especialmente online, pode ser uma 
distração, porque outros textos dão 
a impressão de ser mais interessantes 
do que a Palavra de Deus ou livros 
devocionais. Outros livros parecem se 
comunicar mais diretamente com as 
demandas do mundo moderno.

Existe também a constante batalha 
das distrações que nos mantêm 
entretidos e relaxados, mas que, se 
levadas ao extremo, podem roubar o 
tempo que normalmente passaríamos 
lendo e estudando a Palavra de Deus 
e outros escritos espiritualmente 
alimentadores.

Quando  
fica  
chato

Por Peter Amsterdam

Não é um problema de poucos 
ter uma vida espiritual monótona, 
dificuldade em se concentrar na 
leitura da Palavra e sentir que sua 
relação com o Senhor estagnou. 
Ouso dizer que acontece a todos 
em um momento ou outros e 
para alguns pode ser uma batalha 
constante. Penso que seja até mais 
difícil hoje em dia devido ao ritmo 
intenso em que vivemos. Não 
estamos tão acostumados à quietude 
e é fácil deixar a mente vagar em 
outros pensamentos.

Às vezes, ajuda admitir que 
deixou a sua vida espiritual ficar 
sem graça. Se nada mais, reconhecer 
o problema lhe dará a chance de 
encontrar uma solução ou pelo 
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É um privilégio, não uma 
obrigação. Lembre-se que Deus 
ama você de verdade e quer passar 
tempo com você. Não se concentre 
tanto no sentimento de culpa por 
“não cumprir seu compromisso” com 
Ele, mas, sempre que puder, procure 
expressar seu amor e devoção a Ele. 
Em breve, se sentirá menos culpado e 
mais entusiasmado em relação ao seu 
encontro com Deus.

Defina um plano. Muitos dizem: 
“Adoro cozinhar, mas detesto ter de 
decidir o que fazer para o jantar.” 
O mesmo ocorre quando se trata 
de passar um tempo quieto todos 
os dias. Por isso é bom ter um 
plano de leitura da Bíblia ou um 
guia devocional. Assim, não terá de 
passar o tempo quieto “planejando 
o cardápio”, e poderá vivenciar a 
“alegria de cozinhar”.

Seja criativo, acrescente 
variedade. Até as coisas boas podem 
se tornar rotineiras. Para manter 
a sua caminhada diária com Deus 
renovada, varie a abordagem. Leia 
uma passagem da Bíblia em uma 
versão diferente. Faça um diário das 
suas reflexões. Experimente seguir 
um “programa para ler a Bíblia em 
um ano”. Experimente diferentes 
planos de leitura ou faça um estudo 
profundo de um livro da Bíblia 
usando um texto de comentários.

Aprenda a ouvir. Oração não é 
apenas falar com Deus, mas também 
ouvir. Separe um tempo para ficar 
sossegado na presença de Deus. 
Entregue-Lhe suas preocupações e 
problemas. Reflita nas experiências 
do dia anterior. Como a mão de 
Deus se manifestou em sua vida? 
Reflita no que leu na Palavra de 

Deus. O que Ele está lhe dizendo? 
Quando você ama alguém de 
verdade, dedica tempo para ouvir a 
pessoa.

Seguem-se algumas outras 
ideias que podem ser úteis caso 
precise melhorar seus momentos de 
adoração, oração e leitura da Palavra 
de Deus.

Ore para o Senhor lhe dar sede 
por conhecê-lO melhor pela leitura 
da Sua Palavra.

Use uma tradução da Bíblia que 
você entenda facilmente, tradicional 
ou contemporânea; o objetivo é 
desfrutar da leitura e deixar a Palavra 
falar com você.

Leia e adore junto com alguém 
que seja também uma pessoa para 
quem você vai prestar contas sobre 
isso. Conversem sobre o que estão 
lendo.

Medite no conteúdo da leitura; 
peça ao Senhor para lhe mostrar o 
significado na sua vida pessoal e em 
geral.

A nossa relação com o Senhor é 
semelhante a outros relacionamentos 
pessoais. Não é possível estar 
animado espiritualmente o tempo 
todo. Às vezes, as coisas são rotineiras 
e isso não é necessariamente 
ruim. Lembrar disso torna mais 
fácil ser realista quanto às nossas 
expectativas. E ao aplicarmos essas 
diretrizes simples, poderemos avançar 
mesmo nos períodos de monotonia 
espiritual.

Peter Amsterdam e sua esposa, 
Maria Fontaine, são diretores 
da Família Internacional, 
uma comunidade cristã de fé. 
Adaptado do artigo original. ■

menos mitigar o problema. Peça 
ao Senhor as forças para fazer 
algo diferente com uma melhor 
abordagem para enriquecer o tempo 
que passa na Palavra.

Seguem-se alguns conceitos úteis 
tirados de uma fonte online:

É um encontro, não um hábito. 
As pessoas falam do hábito diário de 
leitura da Bíblia e oração. O tempo 
quieto é, na realidade, uma reunião 
com o Cristo vivo. Não se atenha 
tanto à parte automática do processo 
a ponto de perder o contato com 
a essência. Para que esse tempo de 
quietude tenha sentido, veja a leitura 
da Bíblia e a oração diária como uma 
conversa com Deus, um encontro 
diário.
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A  
ESTRADA 
PARA A  
FÉ Por Iris Richard

Nasci em 1955, na 
Alemanha, pouco depois da 
devastação causada pela 
Segunda Guerra Mundial. 
Meus pais eram trabalhadores 
braçais; o país estava em ritmo de 
reconstrução e fui criada sob o lema 
de “trabalhe duro e aguente firme”. 
Na nossa família, não se falava muito 
sobre fé, passar tempo com Deus, 
oração, nem nada relacionado ao 
aspecto emocional.

Certo dia, fui diagnosticada 
com uma enfermidade crônica nos 
músculos, a qual deixou minhas 
costas deformadas. Sozinha e 
emocionalmente devastada durante 
o longo tratamento e fisioterapia, eu 
me sentia pequena e insegura, como 
um barquinho açoitado pelas ondas.

Foi então que uma centelha de fé 
brilhou nas minhas trevas. Quando eu 
tinha 12 anos, durante uma das aulas 
de religião na escola, fiquei muito 
animada com a canção Ein feste Burg 
ist unser Gott (“Castelo Forte”). 
Lembro que sempre que a cantava eu 
me sentia feliz e encorajada.

A minha Confirmação na Fé, uma 
tradição no vilarejo protestante onde 
eu vivia, foi em uma antiga capela de 
pedras, num dia chuvoso de outono. 
Naquela ocasião dei um salto na fé 
e fiz a oração para convidar Jesus 
a participar da minha vida. Essa 
experiência foi marcante; a partir daí 
eu senti paz e confiança.

Na minha juventude, na década 
de setenta, como muitos jovens da 
época, segui o chamado caminho 
hippie, da Alemanha à Índia e Nepal, 
passando por diferentes países no 
Oriente Médio. Estava em busca 
de propósito e sentido para a vida. 
Viajei durante quase dois anos com 
alguns amigos em um trailer caindo 
aos pedaços, quando tivemos um 
acidente e fiquei um bom tempo 
em uma vila afastada de tudo no 
norte da Índia. Convalescendo 
de uma grave hepatite, foi ali, em 
uma manhã sombria e nublada que 
aconteceu algo muito curioso.

Eu estava hospedada em um 
hotelzinho fuleiro, quando encontrei 
um grupo de jovens missionários 
que me convidaram para ficar na 
casa deles. Fiquei extremamente 

sensibilizada pela gentileza, 
dedicação e fé simples em Deus de 
todos eles.

Durante as devoções da manhã 
em sua casa, leram um trecho 
de Mateus 13, que falou muito 
comigo: “O reino dos céus é 
semelhante a um tesouro oculto 
no campo, o qual certo homem, 
tendo-o achado, escondeu. E, 
transbordante de alegria, vai, vende 
tudo o que tem e compra aquele 
campo.”1 Percebi que minha alma 
não estava com fome de fama, 
sucesso ou riqueza, mas carecia de 
significado, propósito e paz.

A vida a partir desse ponto se 
desdobrou em padrões inexplicáveis, 
e eu experimentei muitos altos e 
baixos, mas o tesouro de fé que 
encontrei em todos esses anos e 
que me ajudou a atravessar cada 
tempestade foi a confiança de que 
Deus está sempre comigo e quer o 
que é melhor para mim.

Iris Richard é conselheira 
no Quênia, onde atua na 
comunidade e no trabalho 
voluntário desde 1995. ■1. Mateus 13:44–NVI
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MINHA 
PEDRA DE 
AJUDA
“O que é isso?” minha amiga 
perguntou, apontando para uma 
pequena pedra marrom na minha 
mesa de centro. Tive de sorrir, 
pensando em como aquela pedra 
simples devia parecer estranha para ela. 
Normalmente, as mesas de centro das 
pessoas exibem algo valioso ou, pelo 
menos, bonito. Em vez disso, eu tinha 
uma pedra de jardim simples e antiga.

“Essa é a minha pedra ebenezer”, 
respondi. “Em hebraico, ebenezer 
significa “pedra de ajuda” e, no 
Antigo Testamento, o povo de Deus 
erguia uma pedra para comemorar 
uma vitória ou evento especial. 
Samuel ergueu uma ebenezer depois 
que Israel derrotou os filisteus, o 
mesmo que fizera Jacó depois que 
teve um sonho sobre a escada que 
alcançava o céu.”

Por Dina Ellens 

Lembrei-me de uma época em que 
estava em uma situação inédita para 
mim e queria muito que Deus me 
mostrasse o caminho a seguir. Certa 
manhã, li a história da Bíblia sobre a 
fuga de Jacó, para não ser morto por 
seu irmão gêmeo, Esaú.

Na primeira noite, Jacó sonhou 
que viu anjos subindo e descendo 
uma escada que levava ao céu. Então 
Deus apareceu e falou com Jacó, 
dando-lhe muitas promessas bonitas 
e reconfortantes: “Estou contigo, 
e te guardarei por onde quer que 
fores... Não te deixarei até que tenha 
cumprido aquilo que te tenho dito.1

Quando acordou na manhã 
seguinte, Jacó disse admirado: 
“Certamente Deus está neste lugar.” 
Ele pegou a pedra sobre a qual tinha 
dormido e a colocou de pé, então fez 
um juramento: “Se Deus for comigo, 
e me guardar nesta viagem que ora 
faço, e me der pão para comer e vestes 

1. Veja Gênesis 28:12–15.

2. Gênesis 28:20–21

para vestir, e eu em paz voltar à casa de 
meu pai, o Senhor será o meu Deus”.2

Depois de ler isso, decidi assumir 
um compromisso semelhante. Prometi 
a Deus que se Ele cuidasse de mim 
como fez com Jacó, eu rededicaria 
minha vida a Ele. Para “selar o 
acordo”, procurei uma pedra marrom 
simples que eu pudesse colocar em 
pé, como fizera o patriarca, como um 
lembrete do meu compromisso.

Mesmo que o presente possa 
parecer incerto e ameaçador, 
podemos permanecer firmes por 
meio da nossa fé em Deus. Ele 
cumpriu Suas promessas a Jacó no 
Antigo Testamento e cumprirá as que 
nos fez também. Sei disso, porque foi 
o que aconteceu comigo!

Dina Ellens vive em Java 
Ocidental, Indonésia, onde 
ela é ativa no trabalho 
voluntário. ■
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1. Lucas 10:38-42

2. João 11:14-15

3. João 11:21-27

4. www.just1thing.com

O Resgate  
de Marta

Por Olivia Bauer 

Você já se sentiu injustamente 
caracterizado por outros? Talvez 
tenha estado em uma situação em que alguém 
interage com você com base no que pensam 
que “sabem” sobre você (em outras palavras, 
o que ouviram sobre você aqui e ali), sem 
conhecer ou entender o verdadeiro você — 
talvez sem nunca terem encontrado você ou 
falado com você.

Às vezes, sinto que as pessoas tendem a 
tirar conclusões negativas sobre Marta, irmã 
de Maria, com base no relato das interações 
das irmãs com Jesus em Lucas 10.

Indo eles de caminho, entrou numa aldeia. 
E certa mulher, por nome Marta, o recebeu 
em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada 
Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, 
ouvia a sua palavra.

Marta, porém, andava distraída em muitos 
serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não 
te importas de que minha irmã me deixe servir 
só? Dize-lhe que me ajude.

Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa 
e preocupada com muitas coisas, mas uma só é 
necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe 
será tirada.1

Há uma lição vital a ser aprendida com o 
comportamento de Maria nesta história. É muito 
difícil distinguir o bom do melhor para preferir este em 
detrimento do outro. Portanto, aprender a ser como 
Maria é uma meta digna.

Mas em João 11 lemos outra história sobre Marta, que 
salienta alguns de seus pontos fortes.

O capítulo trata da ressurreição de Lázaro, irmão de 
Maria e Marta. Jesus era evidentemente próximo aos três, 
tanto que quando Lázaro adoeceu, as mulheres enviaram 
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uma mensagem a Jesus, esperando 
que Ele viesse e curasse Lázaro.

Não foi o que aconteceu. Jesus 
não atende ao pedido e Lázaro 
morre. Somente então, Jesus vai 
para Betânia, a cidade natal do 
falecido.

Quando anunciou aos discípulos 
a morte do amigo, Jesus disse: 
“Lázaro está morto, e me alegro, por 
vossa causa, de que lá não estivesse, 
para que possais crer.”2

Quando Jesus se aproximou de 
Betânia, Marta saiu para encontrá-
lo:

“Disse Marta a Jesus: Senhor, se 
tu estivesses aqui, meu irmão não 
teria morrido. Mas ainda agora sei 
que tudo o que pedires a Deus, ele 
te concederá.”

Disse Jesus: Teu irmão ressurgirá.
Respondeu Marta: Eu sei que 

ressurgirá na ressurreição, no último 
dia.

Disse Jesus: Eu sou a ressurreição 
e a vida. Quem crê em mim, ainda 

que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em 
mim, nunca morrerá. Crês isto?

Disse ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o 
Filho de Deus, que havia de vir ao mundo.3

Essas declarações mostram que Marta era uma mulher 
de grande fé. Além da angústia terrível pela morte de seu 
irmão, Marta provavelmente estava perplexa por Jesus 
não ter atendido ao pedido delas. Vale notar que Jesus 
não lhe diz claramente: “Vou ressuscitar o seu irmão 
hoje!” Apenas explica: “Quem crê em Mim, ainda que 

esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em 
Mim, nunca morrerá.”

Apesar de não saber todos os detalhes ou o que Jesus 
vai pedir ao Pai, Marta confia que Jesus fará o que é bom 
para eles e afirma: “Sei que tudo o que pedires a Deus, Ele 
Te concederá... Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, 
o Filho de Deus.”

Dito e feito: Lázaro (morto havia quatro dias) 
ressuscita e sai do túmulo! É um milagre tremendo e que 
leva muitas pessoas a crer em Jesus.

Há muito nestes dois capítulos para pensar e refletir. 
Mas em relação às comparações entre Maria e Marta 
especificamente, penso que:

Todo mundo tem pontos fortes e falhas. Temos coisas 
das quais nos orgulhamos e gostamos em nós mesmos; 
coisas que definimos como o nosso “jeito de ser”; e coisas 
que nos incomodam ou que estamos tentando mudar. 
Mas ninguém quer ser caracterizado por um de seus erros, 
ou permanentemente rotulado com base em alguma 
“falha” ou por “aquela vez” que errou. Seria injusto.

Em vez de nos lembrarmos da Marta como a irmã 
que “não escolheu a melhor parte” e “estava ocupada em 
servir”, devemos reformular nossa referência e lembrar 
da mulher que acreditou e confiou em Jesus em um 
momento de enorme perda pessoal.

Acho que seria ótimo ser uma mistura de Maria e 
Marta: trabalhadora, dedicada, confiante, atenta à minha 
fé, mantendo minhas convicções e fazendo o meu melhor 
para escolher “o que é necessário” e para tomar decisões 
que irão realmente contar no longo prazo.

Olivia Bauer trabalha com uma organização 
comunitária sem fins lucrativos em Winnipeg, 
Canadá. Este artigo foi adaptado de um 
podcast no Just1Thing4,um site de construção 
de caráter cristão para jovens. ■
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DE VOCÊ

UMA VERSÃO 

Como ler a Palavra 
de Deus tornará 
sua vida melhor?

 

1. Mateus 4:4; Deuteronômio 8:3

2. Jó 23:12

3. Salmo 119:103

4. 1 Pedro 2:2 NVI

5. João 8:31-32

6. Veja Romanos 10:17.

7. Veja 1 Pedro 2:2.

8. João 15:10–11

9. Jó 22:21

10. Veja Salmo 119:105.

Alimento para força espiritual e crescimento. Assim como o corpo precisa 
de comida para sobreviver e se fortalecer, o espírito precisa do alimento 
espiritual da Palavra de Deus. Essa pequena analogia surge repetidamente 
no Antigo e no Novo Testamento:

Quando Jesus disse: “Não só de pão vive o homem, mas de toda a 
palavra que sai da boca de Deus,”1 estava citando Moisés.

Jó declarou em seu sofrimento: “Do preceito de Seus lábios nunca me 
apartei; as palavras da Sua boca prezei mais do que o meu alimento.”2

No Salmo 119, o Rei Davi disse ao Senhor: “Quão doces são as Tuas 
palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca!”3

O apóstolo Pedro, escrevendo aos cristãos recentemente convertidos, admoes-
tou: “Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro”.4

MELHOR  
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UMA VERSÃO Verdade e liberdade. Parece que 
em todo lugar que você olha hoje, 
alguém está comercializando “a 
verdade” na forma de algum novo 
livro, programa ou produto. Em 
quem você deve acreditar — e 
quanto isso vai te custar?

Bem, Jesus é o negócio real. Ele 
promete: “Se vocês cumprirem 
minha palavra, vocês são meus 
discípulos de fato. E vocês 
saberão a verdade, e a verdade vos 
libertará.”5

Pode ter certeza de que a Bíblia 
diz a verdade. Familiarize-se com 
seus preceitos, e você terá um 
padrão pelo qual pode medir todas 
as coisas.

Contentamento e paz de espírito. 
Ao estudar a Palavra de Deus, 
você compreenderá Seus caminhos 
amorosos. Isso lhe dará a fé de 
que quaisquer que sejam as suas 
circunstâncias, Ele está com 
você e quer o melhor para você. 
“Apega-te a Deus, e tem paz com 
Ele; assim te sobrevirá o bem.”9 
Quando decepções, obstáculos e 
contratempos o desgastarem, dedicar 
um pouco de tempo para ler a 
Palavra de Deus ajudará a colocar as 
coisas na perspectiva adequada.Relação mais profunda com 

Jesus. Pedir a Jesus para ser parte 
de sua vida é o começo de uma 
maravilhosa e gratificante relação 
pessoal com Ele. Jesus quer ser 
seu melhor amigo, conselheiro, 
professor, orientador e muito mais! 
Para conhecê-lO melhor, leia Sua 
Palavra. Os quatro Evangelhos, 
especialmente, revelam Sua 
natureza, Sua personalidade, Seu 
poder e Seu amor.

Ele quer que haja reciprocidade 
na relação. Pela leitura da Bíblia, 
você vai descobrir não só o que Ele 
tem para você, mas também o que 
Ele gostaria que fizesse.

Pense em Suas palavras como 
cartas de amor pessoais para você 
enviadas por Aquele que conhece 
você e se importa com você mais do 
que qualquer outro poderia.

Por Jason Rae e 
Shannon Shayler 

Crescendo na fé. A fé resulta de 
ouvirmos e recebermos a Palavra 
de Deus.6 Para crescermos em fé e 
nos tornarmos cristãos maduros, 
precisamos ler e acreditar na 
Palavra de Deus.7 Se ler e estudar 
a Palavra de Deus com uma mente 
aberta e coração receptivo, sua 
compreensão e fé crescerão.

Viver em Sua alegria. A alegria 
duradoura vem de seguir o 
exemplo de amor de Jesus e Seus 
mandamentos, e você aprende 
como fazer isso com a Sua Palavra. 
Jesus disse: “Se guardardes os Meus 
mandamentos, permanecereis no 
Meu amor... Tenho-vos dito isto 
para que a Minha alegria esteja 
em vós, e a vossa alegria seja 
completa.”8

Respostas e soluções. Quando 
você tiver perguntas, Deus terá 
respostas; quando tiver problemas, 
Ele terá soluções. Ao ler Sua 
Palavra ou ouvi-lO em seu coração 
pessoalmente quando pedir 
orientação, encontrará a força que 
precisa para enfrentar todos os 
problemas. Ao conhecer bem os 
princípios espirituais, a sabedoria 
divina e os conselhos práticos na 
Palavra escrita, descobrirá que o 
Senhor lhe mostrará como aplicar 
todos esses recursos às perguntas 
e problemas que surgirem. Sua 
Palavra será como uma luz, 
iluminando o caminho à sua 
frente.10
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Encontrando a vontade de Deus. 
Deus tem um plano para sua vida. 
Ele sabe o que é melhor para você. 
Se você puder aprender a buscar 
a orientação de Deus para suas 
decisões, poderá confiar que Ele vai 
resolver tudo no final. Mas, você 
se pergunta como descobrir o que 
Deus entende ser o melhor em uma 
situação específica. Como saber “a 
vontade de Deus”?

A Palavra de Deus registrada 
na Bíblia é a vontade conhecida, 
comprovada e revelada de Deus. 
Então, quando você se deparar 
com uma decisão, olhe para o 
que Ele disse antes. Tome sua 
decisão com base em uma situação 
semelhante na Palavra, ou nos 
princípios fundamentais da Palavra 
de Deus. Você também pode pedir 
a Deus para falar diretamente ao 
seu coração e lhe mostrar qual Sua 
vontade para a situação.

A Palavra de Deus também tem 
o poder de mudar a forma como 
você vê os problemas. “E não vos 
conformeis com este mundo, mas 
transformai-vos pela renovação 
do vosso entendimento, para que 
experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de 
Deus.”11

Modelos para uma 
espiritualmente saudável. A 
Bíblia está cheia de histórias sobre 
homens e mulheres comuns, mas 
com superações tremendas graças à 
sua fé e amor por Deus, tornando-
se grandes aos Seus olhos. São 
exemplos que muito ensinam 
e fortalecem. Existem também 
muitos relatos que edificam a fé 
no amor e desvelo de Deus por 
Seus filhos, na Sua proteção e 
na Sua capacidade de atender a 
todas as suas necessidades, bem 
como exemplos do que não fazer 
e as consequências de violar Seus 
princípios espirituais. “Pois tudo 
o que outrora foi escrito, para o 
nosso ensino foi escrito, para que 
pela paciência e consolação das 
Escrituras tenhamos esperança.”12 Mais amor. É difícil seguir o 

mandamento de Cristo para “Amar 
o próximo como a si mesmo”14 
quando os “próximos”–aqueles com 
quem interage regularmente–são 
difíceis de se relacionar e ainda 
mais amar. Onde encontrar a “graça 
cristã” para não se deixar abalar 
pelo chefe autoritário, pelo colega 
de trabalho invejoso, pelos vizinhos 
festeiros e barulhentos, ou pior? 
Como amar como Jesus amou? Ao 
se aproximar de Deus por meio de 
Sua Palavra, Seu Espírito Santo o 
ajudará a ser mais compreensivo, 
compassivo e tolerante com os 
outros.15 ■

11. Romanos 12:2

12. Romanos 15:4

13. Joel 2:32; Romanos 10:13

14. Mateus 22:39

15. Ver Gálatas 5: 22-23.

Promessas de Deus. Deus pro-
meteu em Sua Palavra proteger e 
guardar Seus filhos, prover para eles 
e estar com eles em tempos de an-
gústia. Algumas de Suas promessas 
são universais, como: “Todo aquele 
que invocar o nome do Senhor será 
salvo.”13 Outras foram feitas origi-
nalmente para certos indivíduos ou 
grupos de pessoas, cujos princípios 
espirituais podemos aplicar às 
situações semelhantes pelas quais 
passamos e pedir a Deus que inter-
venha em nosso favor, como fez na 
vida de outros.

Ao estudar a Palavra de Deus, 
você se familiarizará com Suas pro-
messas e aprenderá a reivindicá-las 
em suas orações. Fazer isso mostra 
que você tem fé na Sua Palavra.
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Quando eu era muito nova 
na fé, passei algum tempo em Nova 
Friburgo, na serra fluminense, junto 
com outros dois missionários. É uma 
bela cidade com arquitetura alemã 
e suíça, aninhada entre algumas das 
montanhas mais altas do estado.

Certa vez, quando estávamos na 
praça principal conversando com 
lojistas, uma jovem chamada Sara 
chamou minha atenção. Ela tinha 
acabado de ser liberta do vício em 
drogas e tinha sua Bíblia no balcão 
ao lado de suas pulseiras e colares 
coloridos. Ela disse: “Esta é a minha 
espada agora.” A fé dela era tão since-
ra que acendeu a minha.

Um dia, Sara perguntou se 
poderíamos ir à casa dela rezar pelo 
filho. “Ele tem uma febre persistente 
e bronquite”, disse ela, “mas sei que 
se você orar por ele, ele será curado!”

Naquela tarde, caminhamos com 
ela por dois quarteirões até a casa 
simples onde ela morava com os pais 
e seu filho de um ano, que estava 
deitado calmamente em um berço 
pequeno. Ela o tomou nos braços 
e o trouxe até nós. Notei que meus 
amigos não sabiam o que fazer, mas 
não queria prejudicar a fé da Sara, 
então comecei a orar pela criança.

Eu já havia orado por cura 
algumas vezes, mas só para mim. 
Quando coloquei as mãos naquele 
pequeno corpo com febre, sabia 
que era necessário um milagre. 
Comecei a pedir a misericórdia de 
Deus e clamei alguns versículos 
bíblicos sobre a cura que eu tinha 
memorizado.

Quando abrimos olhos, o 
garotinho estava fazendo forças para 
sair dos braços da mãe e, tão logo 
se desvencilhou, começou a correr 
pela casa como uma criança normal 

de um ano em perfeita saúde. Sua 
febre tinha sumido e Sara começou 
a louvar a Deus.

O lugar onde estávamos 
hospedados era meia hora a pé, na 
zona rural, longe de qualquer luz 
da cidade, e aquela foi uma das 
noites mais estreladas que já vi. 
Enquanto caminhava na estrada 
escura, conversei com meu querido 
Deus e agradeci a Ele pelo milagre 
que realizara. Parecia que Ele sorria 
para mim por meio das milhares de 
pequenas luzes acima de nós. Então 
entendi a mulher que tocou a borda 
de Sua roupa. Quando ela recebeu 
a cura, Jesus lhe disse: “Tem bom 
ânimo filha, a tua fé te salvou. E desde 
aquele momento a mulher ficou sã!”1

Rosane Pereira é professora 
de inglês e escritora no Rio 
de Janeiro e membro da Família 
Internacional. ■

11. Romanos 12:2

12. Romanos 15:4

13. Joel 2:32; Romanos 10:13

14. Mateus 22:39

15. Ver Gálatas 5: 22-23. 1. Ver Mateus 9:20–22.

CURADO!
Por Rosane Pereira
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Faz alguns anos, percebi que eu 
tinha uma relação superficial com a 
Bíblia. Fiquei um pouco surpresa, já 
que era uma seguidora dos seus ensi-
namentos desde que me conheço por 
gente. Conhecia muito bem muitos 
versículos, histórias e interpretações, 
mas percebi que também desconhe-
cia totalmente muitas coisas.

Então, fiz algo que nunca tinha 
feito. Determinei-me a ler a Bíblia de 
capa a capa. Usei um aplicativo no 
meu celular para me guiar durante o 
processo e manter a rotina estabeleci-
da. Eu estava preocupada em desistir 
quando atingisse alguns dos livros e 
passagens “difíceis”, então seguir um 
plano de leitura diária me ajudou.

Adorei descobrir simetria entre 
o Antigo Testamento e o Novo 
Testamento e perceber que o primeiro 
é essencial para realmente apreciar a 
mensagem do segundo. Muitos dos 
grandes sermões e passagens do Novo 
Testamento foram protagonizados 
por pessoas muito familiarizadas 

com o Antigo Testamento, que 
esclareceram que Jesus era o 
cumprimento das promessas e 
profecias no Antigo Testamento.

Deus nos encontra onde estamos 
em nossa jornada com Ele. Estudar 
Sua Palavra é uma das melhores 
maneiras de conhecê-lO melhor 
e permitir que Ele ilumine nossos 
corações e vidas. Sei que permiti que 
muitas outras vozes falassem em meu 
coração—muitas delas eram boas e 
ecoavam a verdade de Deus, mas não 
era o mesmo que a Sua palavra.

Aqui estão algumas coisas que me 
ajudaram na minha relação com a 
Bíblia:

Passe tempo perto de pessoas 
apaixonadas pela Bíblia. A paixão 
delas estimulará a sua. Conheço gente 
que adora ler a Bíblia e descobrir 
novas verdades. Gosto também de 
podcasts feitos por estudiosos da 
Bíblia, que me motivam a crescer e 
aprender mais sobre o que Deus está 
me dizendo nessas páginas.

Só leia. Leia um trecho da Bíblia 
a cada dia. Eu achava que estudar a 
Bíblia exigia uma dedicação muito 
intensa, de um plano, currículo, 
mapas de estudos, etc. Todas essas 
coisas são ótimas, mas se você não 
as tem, só leia. Algumas versões da 
Bíblia têm uma pequena introdução 
no início de cada livro que facilitam 
a compreensão do autor e do público 
da época.

Se você chegar a uma passagem 
que não entende, pergunte a um 
amigo ou mentor que esteja mais 
familiarizado com as Escrituras, ou 
procure uma explicação ou estude 
recursos on-line.

Persevere. É uma relação de longo 
prazo. Crie o hábito diário de abrir o 
livro, ler, meditar sobre ele e deixá-lo 
penetrar sua mente e coração.

Marie Alvero foi missionária 
na África e no México. 
Atualmente, vive com o marido 
e os filhos no Texas, EUA. ■

A BÍBLIA 
E VOCÊ

Por Marie Alvero
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MINHA  
MULTI-FERRAMENTA
Recentemente tenho 
procurado ler mais a 
Bíblia. Eu a li de capa a capa há 
um tempo, mas algo me inspirou a 
adotar um plano de leitura diária.

A fonte de inspiração foi meu 
canivete suíço.

Todas as noites, quando vou para 
a cama, coloco meu canivete, carteira 
e telefone na mesa de cabeceira, ao 
lado da minha Bíblia. Certa noite, 
refleti sobre as semelhanças.

Uso o canivete diariamente; com 
frequência, várias vezes no mesmo 
dia. Tem uma faca, serra, abridor 
de latas, tesoura, saca-rolhas e 
muitas outras ferramentas. Alguns 
desses recursos, como a faca, uso 
praticamente todo dia; outros, 
raramente. São ferramentas de 
qualidade, sempre que preciso delas 
dão conta do recado e têm garantia 
vitalícia.

Por Chris Mizrany

A Bíblia está repleta de ferramentas 
para nosso uso, muitas das quais não 
aciono, a ponto de esquecê-las por 
algum tempo. E essa pequena analogia 
me ajudou a redescobrir a alegria do 
estudo, mesmo quando é difícil.

Um canivete precisa de limpeza, 
lubrificação e afiação para se manter 
em ótimas condições. Da mesma 
forma, nosso conhecimento da Bíblia 
precisa de atualização contínua, 
refrescante e, acima de tudo, uso.

Agora, quando leio uma passagem, 
penso que é como acionar uma 
ferramenta do meu canivete, certo de 
que estará afiada e pronta para usar. 
Quero confiar em cada promessa da 
Bíblia, como confio nessas ferramentas.

Se eu precisar cortar um graveto que 
está no caminho,1 destampar algo difícil 
de abrir,2 ou cuidadosamente costurar 
algo que precisa conserto,3 tenho 
as ferramentas. Se precisar remover 
excessos ou dividir alguma coisa com 
cuidado,4 tenho as ferramentas.

Oro para que, com o passar do 
tempo, a Bíblia se torne ainda mais 
parte de mim, e que a use até o 

1. Veja 2 Coríntios 10:5.

2. Veja 2 Coríntios 9:8.

3. Veja Eclesiastes 4:12.

4. Veja Hebreus 4:12.

máximo, como o Mestre Fabricante 
pretendia.

Ela vem com uma garantia eterna.

Chris Mizrany é missionário, 
fotógrafo e web designer com 
Help Hand na Cidade do Cabo, 
África do Sul. ■

Jesus pode perdoar todos os seus 
pecados e lhe dar um recomeço  
por meio de Sua vida, amor, Espírito, 
e energia brotando e florescendo 
dentro de você. Abra seu coração  
e diga:

Jesus, eu o recebo como meu Senhor 
e meu Salvador. Por favor, perdoe meus 
pecados e me ajude a começar de 
novo. Por favor, preencha-me com Seu 
espírito e vida. Quero acreditar em Você 
e confiar em Você e Te amar. Por favor, 
me ajude nas áreas onde eu deixo a 
desejar. Amém.
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ENCONTRE-ME  
PELA MANHÃ

Com Amor, Jesus

As vitórias, batalhas, triunfos, testes, problemas e obstáculos que você enfrenta fazem parte da 
vida. Todos enfrentam problemas, mas eu sou o homem de resposta e para cada problema, há 
sempre uma solução, ou muitas soluções. Para cada luta, há sempre uma lição e uma vitória. Para 
cada teste, há sempre um testemunho. Se meus seguidores Me buscarem, confiarem em Mim e 
pedirem Minha ajuda, sempre os atenderei.

Sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, capaz de fazer muito acima de tudo que você Me pede, 
de tudo que pode imaginar!1

Então entregue-Me todos os seus cuidados e deixe-Me ajudá-lo a levar o fardo. Passe tempo 
Comigo todos os dias —para entrar na Minha presença, para buscar Minha face e para se encher 
com a Minha paz.

1. Veja Efésios 3:20.


