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A Bíblia nos ensina que as dificuldades são parte
da vida.1 A boa notícia é que Deus promete
que não temos de passar por elas sozinhos.
“Mesmo quando eu andar por um vale de trevas
e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás
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comigo.” “Estou certo de que o Senhor está sempre comigo e nada pode
me abalar.”3
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conosco. Às vezes, podemos senti-lo, às vezes não, mas pela fé, podemos
dizer como o rei Davi dos tempos passados: “Os bons passam por muitas
aflições, mas o Senhor os livra de todas elas.”5 Davi teve seus momentos
difíceis, sentiu-se oprimido6, mas também sabia que Deus nunca o
abandonaria. Ele sempre estará conosco.7
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FÉ EM

Por Maria Fontaine

A

TEMPOS
DE

CRISE

Por mais devastadora,

irreversível ou desesperadora que
pareça a situação, diante de um
grande revés ou até quando a vida
está em risco, continuar confiando
em Jesus e se recusar a abrir mão
dessa confiança é sinal de grande fé.
— Fé não é a ausência de medo, mas
é o que o supera.
Fé é a certeza das coisas que se
esperam.1 Não ficamos à espera de
algo que já temos. Fé é a certeza do
que não vemos. Não precisamos de
nenhuma evidência de que algo que
podemos ver seja real.
Você sabe que, no fim, Deus
acertará tudo na próxima vida, mas
saber isso não diminui a luta interior
diante da possibilidade de uma situação muito dolorosa ou até da morte,
porque sua decisão não diz respeito à
próxima vida, mas ao presente.
O medo se manifesta quando
nos encontramos em uma situação

1. Ver Hebreus 11:1
2. Ver Hebreus 13:5.
3. Ver Mateus 14:28 NTLH.

ruim, incapazes de ver uma maneira
natural para resolver um problema.
Mas é aí que desponta o valor da fé.
É necessário continuar acreditando
e confiando, independentemente
das aparências.
É preciso continuar caminhando
no solo firme do que Deus lhe
disse apesar da gravidade das
circunstâncias, na certeza de que, por
pior que pareça a situação, por mais
improvável que as coisas pareçam,
Jesus nos carrega nos braços.
Você talvez tenha medo da
situação que enfrenta e não consiga
ver uma solução, mas a intervenção
divina não depende de sua
autoconfiança, mas da fé e confiança
no poder ilimitado de Deus, no Seu
amor e em Sua bondade.
Temos apenas de crer que
Deus pode fazer o que for melhor,
quando sabe ser melhor e à Sua
maneira — se não nesta vida,
então na próxima, porque você
confia nEle. A fé sabe o que é mais
importante: Deus nunca o deixará
nem o desamparará.2

Nenhum de nós conhece
o futuro. Muitas vezes, não
conseguimos prever se um revés
ou uma dificuldade vai durar um
minuto, um mês ou o resto da vida.
O que a fé sabe é que Jesus não
nos deixará sem consolo, mas que
sempre estará conosco.
Jesus Se orgulha de nós quando
olhamos para as ondas e para os
ventos das adversidades e, a exemplo
de Pedro, dizemos: “Mande que
eu vá andando em cima da água”.3
Ele estava pronto para se lançar aos
desafios porque viu o poder de Deus
em Jesus. Estava pronto para se
colocar nas mãos que sabia não lhe
falhariam.
Quais são seus desafios? Que
situações impossíveis pairam em
sua vida? Você vai se lançar às águas
para encontrar Jesus e Seu poder se
manifeste em sua vida? Dê o passo da
fé, mesmo que tenha o sentimento
momentâneo de estar naufragando.
Basta chamá-lo e Ele o ajudará no
Seu tempo e da maneira que Ele sabe
ser a melhor. ■
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Por Allan Tabaro

OBTENDO
EM DEUS
AS MINHAS
FORCAS

Faz alguns anos, logo
antes no Natal, sofri um

acidente de trânsito que quase me ceifou
a vida. Sofri uma fratura na vértebra T4
que me deixou paraplégico, paralítico
do tórax para baixo e confinado a uma
cadeira de rodas.
Não é possível se preparar para lidar
com paraplegia e incapacidade, especialmente quando a pessoa se torna
completamente dependente da assistência alheia. De repente, coisas como
sair da cama e ir ao banheiro já não são
possíveis, porque seu corpo se recusa
a funcionar. Perguntas inundavam
minha mente. O medo, as dúvidas e a
ansiedade acabavam comigo. Era como
estar em um sonho ruim, tentando
lidar com o que estava acontecendo e
torcendo para acordar logo.
1. Mateus 6:33 NTLH
2. Salmo 46:1
4

Minha família e amigos foram
animadores e ficaram ao meu lado,
mas, no fim, a escolha difícil para
permanecer positivo e continuar com
a vida é sempre pessoal. Na minha
experiência, aprendi ser possível
seguir em frente.
É difícil lidar com a decepção
e sempre queremos resolver as
coisas, mas quando nos vemos às
voltas com algo que o homem ou
dinheiro não podem consertar, onde
podemos encontrar respostas? Só
me restou Deus. Minha namorada
me deu uma Bíblia e me disse que
nela eu encontraria as respostas que
procurava.
“Ponham em primeiro lugar na
sua vida o Reino de Deus e aquilo
que Deus quer, e ele lhes dará todas
essas coisas.”1 Determinei-me a
fazer minha parte nesse acordo e
Deus tem cumprido com o que

Você ganha força,
coragem e confiança
quando enfrenta seus
temores. Tem que fazer
aquilo que acha que
não consegue.
— Eleanor Roosevelt

prometeu. Aprendi que Ele não Se
surpreende por nossos momentos
de dor nos vales. Na verdade, está
à espera que O invoquemos para
que possa iluminar nossas trevas.
Há uma diferença entre ser cristão e
verdadeiramente conhecer Jesus.
Deus me mostrou que está atento
à condição do meu espírito e do
meu corpo paralisado. Antes de
minha lesão, facilmente me distraía
com as coisas deste mundo, as quais
via como fontes de felicidade e
segurança. Agora sei que nada disso
se compara ao maior manancial de
conforto que existe: o amor de Jesus.
Ele curará as feridas e
enfermidades de nossas almas e
plantará sementes de esperança
nas situações mais difíceis. Sua luz
brilhará nos vales mais profundos.
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia.”2 ■

SENTINDO-SE

INQUIETO?

Em Filipenses 4:6–7, o apóstolo

Paulo instrui a igreja: “Não andem
ansiosos por coisa alguma, mas em
tudo, pela oração e súplicas, e com
ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que
excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em
Cristo Jesus.”1
Vivemos em um mundo de
mudanças aceleradas que causam
incertezas. Incertezas costumam gerar
preocupações, estresse e inquietações.
Sentir-se preocupado, estressado e inquieto reduz a alegria, a fé e pode nos
deixar esgotados, nervosos, distraídos
e exaustos emocionalmente.
Há várias promessas maravilhosas
na Bíblia sobre esse assunto, com
conselhos tanto espirituais quanto
práticos:
“Lança o teu cuidado sobre o
Senhor e Ele te sustentará; não permitirá que o justo seja abalado.”2
“Lancem sobre Ele toda a sua
1. NVI
2. Salmo 55:22 ESV
3. 1 Pedro 5:7 NTLH
4. João 14:27
5. Filipenses 4:8
6. Mateus 11:30
7. Provérbios 18:10

Por Peter Amsterdam

ansiedade, porque Ele tem cuidado
de vocês.”3
“Deixo-vos a paz, a minha paz vos
dou. Não vo-la dou como o mundo
a dá. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize.”4
Aprender que é importante “lançar sobre Ele nosso cuidado” e “não
ficar ansioso com nada” é uma coisa,
mas colocar em prática esse princípio é outra bem diferente. Aprender
a não sucumbir à ansiedade é um
processo que exige medidas práticas,
que requer o esforço consciente de
entregar nossos fardos ao Senhor.
Precisamos aprender a entregar a Ele
nossos temores e preocupações. Devemos meditar na Palavra de Deus e
aprender a arte de nos concentrarmos
no que é digno de louvor, nas coisas
boas, nobres, de boa fama, e verdadeiras.5 Precisamos substituir os maus
hábitos por aqueles que nos conduzirão a um estilo de vida saudável.
Algumas pessoas acham que, ao se
tornarem cristãs e depositarem a sua
confiança no Senhor, Ele automaticamente as protege de tudo o que
é ruim. Confiar não elimina nem
impede o surgimento de problemas,
estresse, ou dificuldades, mas nos oferece um firme alicerce: Deus. Temos
um escape para a ansiedade: Deus.

Lembrar das promessas de Deus
confirma na minha mente Seu amor
incondicional por mim. Ele me ama.
Ele ama você. Ele Se importa. Quer
nos ajudar. Prometeu cuidar de nós.
Quando colocamos nossa vida e
a dos nossos amados nas mãos de
Deus, temos certeza de que fizemos a
melhor escolha.
Além disso, existem dicas práticas
que podem ajudar, tais como fazer
uma lista das suas preocupações e
ansiedades. Isso ajuda principalmente
se você estiver com a cabeça cheia.
Transferir tudo para o papel já é um
alívio. Faça uma relação das suas
preocupações e entregue-as a Jesus.
Escolha uma promessa para cada assunto na lista, ou para a lista no geral.
Uma perspectiva mais celestial nos
dará mais alegria na jornada da vida.
É claro que os problemas enfrentados não são “fáceis”. Contudo, Jesus
promete forças para lidar com eles.
Ele diz: “Meu jugo é suave e Meu
fardo é leve.”6 Quando obtemos nEle
a força que precisamos, conseguimos
ter paz no meio da tempestade e uma
alegria profunda mesmo em meio a
provações.
Jesus é nossa fonte de paz. O Seu
nome é “uma torre forte”, para a qual
“corremos e estamos seguros.”7 ■
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A
PAZ DE
Para pensar

DEUS
Paz interior
A paz de Deus, que excede todo o
entendimento, guardará os vossos
corações e as vossas mentes em Cristo
Jesus. —Filipenses 4:7
♦
Se nos faltar paz interior, o conforto
exterior nos fará tanto bem quanto
um chinelo de ouro em um pé com
gota. —John Bunyan
♦
1. Ver Marcos 4:35–41.
2. Mateus 22:39
3. Mateus 11:28 NVI
4. Isaías 40:31
6

A paz não nasce da ausência de
inquietações, mas da presença de
Deus. — Anônimo
♦
Nosso dia-a-dia pode ser facilmente
tomado pelo estresse, pressão e
confusão. Mas podemos parar a
qualquer momento e nos refugiarmos
em Deus, por meio da oração e
da meditação, e aí encontrar paz e
renovação. —Maria Fontaine
♦
Querido coração inquieto, fique
tranquilo, pois a paz é o sorriso de
Deus. Seu amor pode desfazer os
males e curar as mágoas. Tão somente

ame, ame, ame e espere, com calma,
mais um pouco. —Edith Willis Linn
♦
Jesus dormia no barco. As ondas se
encrespavam, o vento era forte e a
tempestade açoitava a pequena embarcação. Seus discípulos tinham medo:
medo do vento, das ondas e de perder
a vida. Acordaram Jesus, rogando-Lhe
ajuda. O Seu poder foi a solução.
Levantou-Se e disse à tempestade:
“Cala-te, aquieta-te”, e houve paz. O
vento cessou e grande foi a calmaria.1
Por mais atribulada que esteja a vida,
podemos encontrar paz, se pedirmos
ajuda a Jesus. —Marge Banks

E QUANTO A VOCÊ?
Se estiver com dificuldades para encontrar um lugar de paz e repouso na
presença de Deus, receba Seu Filho, Jesus, em seu coração. Jesus diz: “Venham a
mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.”3
Você pode receber Jesus agora mesmo, por meio da seguinte oração:
Querido Jesus, obrigado por morrer por mim para que eu possa ter a vida
eterna. Por favor, perdoe-me as coisas erradas e desamorosas que já fiz. Entre em
meu coração, conceda-me a dádiva da vida eterna, ajude-me a conhecer Seu amor
e Sua paz . Obrigado por atender a esta oração e por estar sempre comigo, a partir
deste momento. Amém. ■

PESOS QUE VIRAM ASAS
Por Virginia Brandt Berg
Por maiores que sejam os obstáculos, há uma maneira de superá-los. Quando o
fardo parecer insuportável, Deus dará asas aos Seus filhos. As asas nascem dos
pesos.
Há uma espécie de gravidade neste mundo que diariamente nos puxa para
baixo. Mas também há uma força ascendente que pode nos elevar ao coração
de Deus. “Aqueles que esperam pelo Senhor devem renovar sua força; eles
devem montar com asas como águias, eles devem correr e não estar cansados,
eles devem andar e não desmaiar.”4 Aqueles que esperam na presença do
Senhor, em oração e em Sua Palavra, sobem aos reinos da paz e do descanso.
Quando estiver cansado com toda a tensão, voe para Deus. Ele tem a vitória
para você e as respostas para seus problemas. Voe para Deus e encontre o
descanso por Ele prometido. Voe nas asas da oração e da fé e encontre o alívio
que só Ele pode dar. ■

Paz com as pessoas ao nosso redor
Vivei em paz. E o Deus de amor e de
paz será convosco. —2 Coríntios 13:11
♦
Todas as obras de amor são obras
de paz. ... A paz começa com um
sorriso. —Madre Teresa
♦
Jesus nos deu a chave para a
felicidade e a harmonia quando
disse: “Amarás o teu próximo como
a ti mesmo.”2 E lembre-se que o
“próximo” não é apenas a pessoa
perto de você, mas qualquer um que
Ele coloque no seu caminho. —Alex
Peterson

Paz em um mundo de conflitos
Bem-aventurados os pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de
Deus. —Mateus 5:9
♦
Há de vir o tempo em que o
poder do amor substituirá o amor
pelo poder. Então, nosso mundo
conhecerá as bênçãos da paz. —
William E. Gladstone
♦
A paz não é uma relação entre as
nações. É uma condição mental
que nasce da serenidade da alma. A
paz não é meramente a ausência da
guerra, mas também um estado de

espírito. A paz duradoura só existe
para as pessoas pacíficas.
—Jawaharlal Nehru
Paz com Deus
Sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus, por meio
de nosso Senhor Jesus Cristo. —
Romanos 5:1
♦
“No temor [reverência] do Senhor
há firme confiança, e será um
refúgio seguro para os seus filhos.”—
Provérbios 14:26 ■
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Assisti a um episódio de um seriado britânico sobre a
primeira parte da II Guerra Mundial. Os britânicos viviam na

iminência de seu país ser invadido pelos nazistas, que já haviam derrotado
os franceses. Por causa da incerteza, do medo do futuro e da sensação de que
precisavam se proteger, várias pessoas passaram a se preocupar menos com
os outros do que o fariam sob circunstâncias normais. Alguns começaram a
acumular mais do que precisavam; outros, a furtar e até a matar.
Houve, porém, os que reagiram de maneira completamente diferente
e se tornaram heróis e heroínas, não por causa de grandes feitos de
bravura, mas de pequenos atos altruístas. Enfrentaram as dificuldades com
dignidade, ajudaram-se mutuamente, zelaram pelo bem-estar dos vizinhos e
compartilharam o que tinham com os demais.
O contraste entre esses dois tipos de reação me fez pensar nos desafios que
enfrentamos em circunstâncias incertas e difíceis. Em tempos de turbulências
econômicas ou sociais, quando há mudanças no status quo e tudo parece
estar de pernas para o ar, é natural as pessoas se preocuparem primeiro
e acima de tudo com elas mesmas. Nem todas têm essa reação, mas, em
algumas, o instinto natural e egoísta de autopreservação adquire um papel
Por Peter Amsterdam mais proeminente.
A instabilidade é perturbadora. Quando o que tínhamos por terreno
firme começa a parecer a areia que é carregada pelo vento, avança o medo em
relação ao futuro e às mudanças que nos são impostas. Se deixarmos o temor
sobrepujar nossa fé, nossa confiança em Deus diminuirá e sentiremos que
cabe a nós assumir o controle da situação. Isso não é algo necessariamente
ruim, porque a nossa natureza nos diz para lutar ou fugir. Por isso, quando
percebemos um perigo, reagimos automaticamente para proteger a nós
mesmos e aos nossos.
O desafio é encontrar o equilíbrio entre a natureza humana e a espiritual.
Como nós, cristãos, somos “novas criaturas” temos recursos que vão além
da natureza humana. “Se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas
velhas já passaram, tudo se fez novo.”1 O Espírito de Deus habita em nós.2
Vivemos em Jesus e Ele em nós.3 Portanto, nossas reações às circunstâncias
e acontecimentos devem ser influenciadas pela presença de Cristo em
nós. Mesmo que nosso impulso natural seja lutar pela autopreservação, o
Espírito de Deus pode moderar essa reação e nos ajudar a dar uma resposta
equilibrada, mais compatível com a natureza de Cristo.4
Não é fácil. A natureza humana é exatamente isto: humana! Nascemos
programados para reagir de uma determinada maneira. Pensar nos outros ou
em suas necessidades, suas circunstâncias ou dificuldades não é nossa maior
prioridade natural. Não é errado cuidar das próprias necessidades e das dos
Ver 2 Coríntios 5:17.
seus. Entretanto, na qualidade de discípulos de Jesus, cheios do Seu Espírito,
Ver 1 Coríntios 3:16.
devemos estar atentos não apenas a nós, mas pensar também nos outros.
Ver João 15:4.
Filipenses 2:4–5 ensina: “Cada um cuide, não somente dos seus interesses,
Ver Gálatas 5:22–23.
mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de
NVI
Cristo Jesus.”5 ■

AUTOPRESERVAÇÃO?

1.
2.
3.
4.
5.
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Respostas às suas perguntas

POR QUE

SOFREMOS?
Pergunta: Por que Deus permite
o sofrimento? Ele não Se importa
conosco?
Resposta: : É claro que sim! A Bíblia
nos diz que “como um pai trata os
seus filhos com bondade, assim o
Eterno é bondoso para aqueles que O
temem. Pois Ele sabe que somos pó.”1
Além disso, Jesus entende nossas
fraquezas, porque “como nós, em
tudo foi tentado.”2 Com toda certeza,
sabe o que é sofrer, pois foi torturado e crucificado pelos pecados do
mundo.
A Bíblia também promete que,
algum dia, todo o sofrimento vai
acabar para aqueles que O amam.
No Céu, Ele “enxugará de seus
olhos toda lágrima. Não haverá mais
morte, nem pranto, nem clamor,
1. Salmo 103:13–14
2. Hebreus 4:15 NVI
3. Apocalipse 21:4
4. 2 Coríntios 1:4
5. Isaías 55:8–9
6. Salmo 30:5
7. Romanos 8:38–39

nem dor, pois já as primeiras coisas
são passadas.”3
Enquanto isso, não esqueçamos
que até do sofrimento advêm coisas
boas. Muitas vezes, torna as pessoas
mais ternas e bondosas. Para os que
não cedem ao rancor nem se deixam
calejar, as angústias, as perdas e as
tristezas podem produzir o que há
de melhor: amor, ternura e interesse
pelos outros. A Bíblia diz: “Que nos
consola com a consolação com que
nós mesmos somos consolados por
Deus.”4 Encontrar o amor de Deus
em Jesus, produz na pessoa o desejo
de dividir essa solução e esse amor
com os demais, para que Ele possa
aliviar o sofrimento deles e ajudá-los
a resolver seus problemas também.
Embora ao ler a Palavra de Deus
possamos entender grande parte dos
motivos dos sofrimentos, provavelmente só teremos a resposta completa a essa pergunta que se recusa a
calar quando chegarmos ao Céu. Os
caminhos de Deus não são os nossos
e algumas coisas só entenderemos
quando as virmos como Ele as vê.5

Na Bíblia também aprendemos que
“o choro pode durar uma noite, mas
a alegria vem pela manhã.”6 Com o
tempo, nosso sofrimento assume outra
perspectiva. Graças a ele, tornamo-nos
um pouco mais sábios, um pouco
mais compassivos com os que sofrem.
Deus tem um propósito para tudo
que permite nos acontecer, muito
embora nem sempre o entendamos
imediatamente. Temos apenas de
confiar em Deus e acreditar que é
uma questão de tempo para que
tudo se esclareça. Apesar dos nossos
conhecimentos e compreensão
limitados dessas coisas, podemos estar
certos do amor inabalável de Deus.
É inevitável que haja momentos
de dor e sofrimento, mas, graças a
Deus, não perdemos a esperança
nem estamos desamparados, “pois
estou certo de que, nem a morte,
nem a vida, [...] nem o presente,
nem o porvir, nem a altura, nem a
profundidade, nem alguma outra
criatura nos poderá separar do amor
de Deus, que está em Cristo Jesus
nosso Senhor.”7 ■
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Por Steve Hearts

UM
REFÚGIO
DA
TEMPESTADE

Nos momentos
tempestuosos, muitas vezes nos

esforçamos tanto para encontrar uma
saída ou sermos resgatados que nos
esquecemos de procurar o verdadeiro
e mais seguro abrigo e refúgio.
Alguém me lembrou das muitas
promessas nas Escrituras para momentos assim: “Deus é o nosso refúgio e
força, socorro bem presente na tribulação. Pelo que não temeremos ainda
que a terra se mude e os montes sejam
lançados no meio dos mares; ainda que
as águas rujam e se perturbem, e se
abalem os montes pela sua braveza.”1
“À sombra das Tuas asas
me abrigarei até passarem as
calamidades.”2
“O Deus eterno é teu refúgio, e
abaixo estão os braços eternos.”3
1. Salmo 46:1–3
2. Salmo 57:1 NVI
3. Deuteronômio 33:27 NTLH
4. Atos 2:21
5. Efésios 3:20
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AS PROMESSAS DE DEUS
A Bíblia está repleta de promessas
feitas por Deus, que Ele quer que
usemos de forma prática. Algumas
são universais, tais como a que
diz que “todo aquele que invocar
o nome do Senhor, será salvo”.4
Outras foram feitas originalmente
para certos indivíduos ou grupos,
mas se estendem a qualquer um
que delas se apropriar, aplicá-las à
sua própria situação e atender às
respectivas condições.
As promessas de Deus são
para qualquer um que tenha fé
suficiente para acreditar que Deus
cumprirá a Sua Palavra - inclusive
você! São promessas literais que
Ele cumprirá ao pé da letra se
estendermos a mão da fé. Sua
Palavra diz que Ele é “poderoso
para fazer tudo muito mais
abundantemente além daquilo
que pedimos ou pensamos”.5
—Virginia Brandt Berg

Nenhuma dessas promessas fala
de “resgate”, apesar de que Deus
pode nos resgatar e é o que fará, se
for Sua vontade. O mais importante
é que Ele é nosso “refúgio”
quando passamos por provações e
dificuldades. Correr para um prédio
durante uma tempestade não faz
a tempestade parar, mas serve de
abrigo até que a chuva passe.
Com essa renovada perspectiva,
posso agora confiar perfeitamente
que Jesus será meu refúgio e abrigo
no qual posso ficar durante o
temporal. Deixo os resultados em
Suas mãos.
Querido Jesus, às vezes sinto que
as tempestades da vida são mais
do que consigo suportar, mas Você
promete que posso me refugiar em
Você. Ajude-me a crescer em fé, firme
no conhecimento de que não há um
único momento em que eu não esteja
envolvido pelo Seu amor. ■

Por Maria Fontaine

ESPERANÇA
EM TEMPOS
DIFÍCEIS
A vida certamente
é difícil. Mas existe um

conselheiro que pode ajudálo diante de decisões que lhe
parecem muito difíceis. Existe
alguém a quem pode recorrer
quando seu coração dói e você
precisa de um amigo para segurar a
sua mão. Existe alguém que estará
ao seu lado nos bons e nos maus
momentos. E tem mais: existe
alguém que prometeu socorrê-lo em
seus problemas e, no final, fazer com
que até eles produzam benefícios para sua vida.
Refiro-me Àquele que a Bíblia descreve como
“um homem de dores que sabe o que é padecer”1
—que passou pelo maior sofrimento de todos e
entende as piores dores emocionais e físicas. Ele
é tudo que você poderia desejar: amigo, conselheiro, guia, professor e pai. Ele é Jesus, o Filho de Deus.
O amor de Deus é ilimitado e infinito. É mais alto
do que mais elevado pico e mais profundo do que as
maiores profundezas do mar. Está presente em todo
lugar, é constante e incomparável. É total, fabuloso e
magnificente, grandioso demais para podermos entender
completamente.
Jesus está com você todo o tempo e se você abrir o
coração, poderá ouvi-lO. Ele deseja ser o seu melhor

amigo e manter um diálogo com você.
É tudo que existe de lindo, de bom,
pode ajudá-lo a encontrar essa bondade
e beleza.
Se abrir o coração para Ele e O
tornar parte da sua vida, Ele o atenderá,
falará com você e o orientará. Com isso,
você encontrará a paz, a fé e a força
resultantes da confiança em Jesus, seu
melhor amigo.
Não importam as dificuldades,
você saberá que Ele está ao seu lado e
o ajudará a suportar. Deus nem sempre
retira as coisas desagradáveis, mas pode
torná-las mais fáceis para você e o ajudar a
enfrentar cada adversidade.
Depois de conviver com Ele aqui, continuará
caminhando com Ele na próxima vida no Céu!
Entrará no lugar mais lindo que existe, onde viverá
eternamente com alegria e paz. O amor e a justiça
reinarão e você nunca mais sofrerá nem será prejudicado,
lesado ou oprimido. Dor e penúria serão coisas do
passado.
Que você conheça o amor total de Jesus e entenda
como você é importante para Ele. Que você tenha fé
de que Ele está sempre ao seu lado, conheça a alegria
sobrenatural que Ele lhe oferece em toda e qualquer
situação. ■

1. Isaías 53:3
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Com amor, Jesus

CONTE
COMIGO
Você pode encontrar segurança e serenidade
mesmo no meio de tumulto, quando os ventos
do temor soprarem contra você e as correntes
de preocupação ameaçarem carregá-lo. Sou o
autor da verdadeira paz. Confie em mim em
meio a qualquer tempestade, desastre, tragédia,
ou doença que ameace prejudicá-lo ou aqueles
que você ama.
Estou preocupado com cada detalhe de sua
vida. Estou pronto para atendê-lo em meio à
dificuldade. Quero lhe dar fé, força, conforto
e tranquilidade. Desejo também ajudá-lo a ser
uma influência tranquilizadora para os outros.
A paz maravilhosa que vem do alto e
Minha proteção estão ao seu dispor. Basta Me
invocar. Faça uma oração como esta: “Jesus,
preciso de paz de espírito e coração. Preciso
de tranquilidade e confiança, apesar do que
está acontecendo ao meu redor. Preciso de
estabilidade. Por favor, guarde e proteja a mim
e àqueles que quero bem. Por favor, entre em
12

meu coração, no meu espírito e na minha vida
e me encha de calma, confiança e paz.”
Se você Me pedir, trarei paz ao seu coração
e à sua mente. Meu amor o cercará, o guardará
e cuidará de você de maneiras naturais e
sobrenaturais.
Não apenas vou guardá-lo nessa provação
atual, mas também vou ajudá-lo a navegar com
segurança toda a jornada da vida e por todas as
experiências, provações e desafios de crescimento
pessoal à sua frente. Vou levá-lo pela mão e guiá-lo nos caminhos da verdade. Responderei às
suas perguntas e o ajudarei com seus problemas.
Meu amor garantirá que você tenha uma
passagem abençoada pela vida — por todos os
altos, baixos e reviravoltas — até que se junte
a Mim para viver para sempre em Meu reino
celestial de paz eterna e amor e felicidade.
Estou sempre ao seu lado,
Jesus

