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Primeiras palavras…

Na Bíblia, encontramos três jardins muito importantes: o Jardim do Éden
(Gn 2:8), o Jardim do Gólgota (João 19:41) e o Jardim do Novo Céu e Nova Terra (Ap 22:1-2).
O acesso e comunhão com Deus que Adão e Eva tinham com Deus é o que o Senhor deseja
que tenhamos hoje, mas como ele desobedeceram a ordem divina, Jesus Cristo, foi sepul-
tado e após três dias ressuscitou no Jardim do Gólgota, escolheu nos salvar da condenação
de estarmos separados de Deus. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, temos acesso
e comunhão com Deus aqui na terra e futuramente viver para sempre no Jardim sem re-
ceios de sairmos de sua presença.

Hoje somos convidadas a entrar nesse lugar de quietude e beleza, que é o Jar-
dim da Oração, para desenvolvermos nossa comunhão com Deus. O SENHOR nos faz ex-
perimentar diferentes estações da vida em Sua presença para extrairmos dela o melhor de
Deus. Florescemos na primavera, frutificamos no verão, amadurecemos no outono e en-
contramos aconchego no inverno.

Neste devocional vamos nos habituar a dedicar diariamente um tempo a sós
com Deus. Nosso desejo é que ao final das leituras, meditações, orações você esteja tão en-
volvida com o Senhor, independente da estação da vida em que você esteja, que sinta de-
sejo de desenvolver seu próprio devocional com Deus.

Embora os devocionais estejam na ordem das estações, eles são independen-
tes e abordam o mesmo tema: comunhão com Deus, por isso você pode escolher começar
em qualquer parte. Para cada estação, escolhi um texto bíblico de um dos livros poéticos
da Bíblia, de forma que se você abrir nos devocionais de primavera, o “Jardim da Oração”,
você encontrará versículos de Cantares; nos devocionais de verão, o “Jardim da Adoração”,
os Salmos; nos devocionais de outono, o “Jardim da Gratidão”, Provérbios; e por fim, nos
devocionais de inverno, o “Jardim da Intimidade”, Jó e Eclesiastes. Entre cada um deles
deixei devocionais aprofundados num tema.

Este material é gratuito, você pode imprimir, compartilhar com amigas vir-
tualmente ou presencialmente, editar para adequar às suas necessidades, estudar indivi-
dualmente ou em grupo, e o que mais desejar fazer, só não pode comercializar, ok? Meu
desejo é que em seu coração esteja a mesma motivação que me impulsionou e capacitou a
fazer este projeto, o simples e puro desejo de aumentar a intimidade com Deus. Lembrem
de orar por mim, e desde já oro por cada mulher que usar esse devocional para o bem do
Reino de Deus.

Com amor, Lis Daiane
3



Introdução

Vamos passear por um breve resumo do que será cada
um dos devocionais. As cinco primeiras mensagens falam so-
bre os jardins na Bíblia e a relação deles com a intimidade com
Deus. As outras cinco mensagens apresentam em breves pala-
vras os Jardins da Oração, Adoração, Gratidão e Intimidade. 

O propósito do primeiro Jardim

“No Éden nascia um rio que irrigava o jardim,
e depois se dividia em quatro.”

Gênesis 2:10

Você já percebeu que antes de Deus criar os répteis, as aves e os peixes, Ele pri-
meiro criou os céus, a terra e os mares? A base veio primeiro. Antes de qualquer coisa
existir, o propósito de seres que O adorem nasceu no coração de Deus. Deus preparou um
jardim no coração do Éden, com maravilhas como a nascente do majestoso rio e a árvore
da vida, e só depois criou o homem e o colocou ali. Antes de o homem pôr o coração no
mundo, ele via, ouvia e conversava com Deus no jardim – o lugar de aprender com seu
Criador, de receber Seu amor e adorá-Lo. O primeiro jardim não existe mais nesse mundo
físico, mas o seu propósito continua o mesmo. 

Oração
“Senhor Deus, 

Quero te adorar em espírito e em verdade.
Transforma meu interior num jardim de adoração a Ti.

É o que eu te peço em nome de Jesus, amém.”

Louvor
“Eu Também (100 Bilhões X)”, Kemuel

Gratidão
Sou grata a Deus por dar propósito à minha vida

de adorá-Lo para sempre.
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Intimidade fora do Jardim do Éden

“O que o Senhor, seu Deus, requer de você?
Somente que você tema o Senhor, seu Deus,

que viva de maneira agradável a ele
e que ame e sirva ao Senhor, seu Deus,

de todo o coração e de toda a alma.”
Deuteronômio 10:12

O homem, castigado com a própria terra em que fora criado, sem o fruto da árvo-
re da vida e sem a proximidade com Deus, só foi possível viver fora do Jardim por causa do
plano de salvação traçado por Deus antes mesmo de o mundo ser criado (1 Pedro 1:19-20).
Aqueles que temiam ao Senhor sacrificavam animais pela fé no Cordeiro de Deus que
morreria por eles, para assim, ficarem livres da condenação do pecado que os separavam
de Deus. Para outros, no entanto, manter comunhão com Deus se tratava de cumprir leis e
regras, o oposto do exemplo deixado por Moisés, o legislador da Antiga Aliança, que mos-
trava que existia um jardim no íntimo do homem em que Deus queria ser o guardião (Êxo-
do 33:12). Hoje, às vezes também confundimos o devocional diário com rituais rotineiros.
Mas, mesmo fora do Jardim do Éden, a fé em Jesus nos reconduz ao jardim da real e contí-
nua comunhão com Deus.

Oração
“Senhor Deus, 

me ajuda a não me tornar uma legalista.
Aumenta e firma minha fé em Jesus. 

Amém.”

Louvor
“Quero conhecer Jesus”, Isadora Pompeo

Gratidão
Sou eternamente grata a Deus
por me salvar em Cristo Jesus.

5



Redenção no Jardim

“No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim; 
e no jardim, um sepulcro novo,

onde ninguém jamais fora colocado.”
João 19:41 

A comunhão com Deus foi perdida no Jardim do Éden pela contrariedade à vonta-
de de Deus, mas no Jardim do Getsêmani, ela foi restaurada quando Jesus escolheu fazer a
vontade do Pai e beber o amargo cálice (Mateus 26:36,42). No Jardim do Gólgota, lugar da
crucificação e sepultamento de Jesus, o último lugar em que imaginaríamos haver alegria,
Deus declarou nossa redenção (Mateus 28:6).  Jesus ressuscitou,  com isso,  nos abriu o
acesso direto para Deus e nos deu a graça de cumprirmos a vontade de Deus aqui na terra.

Oração
“Pai querido,

quero estar em Tua presença e usufruir do Teu amor e comunhão todos os dias.
É o que te peço em nome de Jesus, amém.”

Louvor
“Digno é o Senhor”, Aline Barros

Gratidão
Sou grata a Jesus por me revelar a vontade de Deus.
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O Jardim do meu coração

“Darei a vocês um coração novo 
e porei um espírito novo em vocês; 
tirarei de vocês o coração de pedra 
e lhes darei um coração de carne.” 

Ezequiel 36:26

Desde que Jesus entrou em nossa vida, nosso interior foi transformado num jar-
dim bem cuidado, no qual o Espírito Santo tem prazer em estar. De norte a sul, leste a oes-
te, do Brasil e do mundo, para onde o Senhor olha, vê lindas flores e frutos em nós. Absor-
vendo diariamente as Palavras do Senhor exalamos o bom cheiro de Cristo e vemos a lin-
da promessa contida em Ezequiel 36:26 se cumprir a cada dia – espírito e coração novos e
renovados.

Oração
“Querido Deus, 

em Tua presença meu interior se transforma, renova e renasce. 
Suplico pela Tua permanência contínua em mim, em nome de Jesus, amém.”

Louvor
Quero Louvar-te, Luiz & Denise – Amigos

Gratidão
Sou grata a Deus pela novidade de vida no Espírito Santo.
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Para sempre no Jardim

  

“De cada lado do rio estava a árvore da vida, 
que dá doze colheitas, 

dando fruto todos os meses.” 
Apocalipse 22:2

Tudo o que perdemos, não experimentamos, não conhecemos devido ao pecado
lá no Jardim do Éden, ganharemos, provaremos e entenderemos, quando adentrarmos o
Jardim na nova Jerusalém (Apocalipse 21-22). É por essa entrada que lutamos aqui contra
tudo o que nos afasta de Deus, pois ali O veremos sem empecilhos e para sempre. Conti-
nuaremos florescendo e frutificando na presença do Senhor enquanto pacientemente es-
peramos a volta de Jesus (Tiago 5:7-8).

Oração
“Senhor, 

guarda a minha vida enquanto aguardo a Tua vinda.
É o que eu te peço em nome de Jesus, amém.”

Louvor:“Ele vem”, Kemuel

Gratidão: Agradeço a Deus pela esperança e acesso à vida eterna.
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Reflorescendo no Jardim da Oração

“Não despreze os pequenos começos”
Zacarias 4:10 

Jerusalém estava devastada e o primeiro lugar que foi escolhido para ser reconstru-
ído foi o templo. Ainda que parecesse difícil recomeçar, o Senhor revelou ao profeta que
uma alegre reinauguração aconteceria. O mesmo Deus quer falar para nós hoje. A obra
iniciada em nós, será aperfeiçoada e concluída (Fp 1:6). Por isso, não abandone seu mo-
mento diário com Deus, por mais simples que seja. Se nunca experimentou passar algum
tempo orando e meditando na palavra, este é o tempo. A primavera está chegando, seu
jardim reflorescerá.

Oração
“Senhor Deus, eu te agradeço por não desistir de mim. Restaura e reconstrói o meu interi-

or para que a alegria do Teu Espírito flua através de mim. Me ajuda a continuar em Tua
presença dia após dia. É o que te peço em nome de Jesus, amém.”

Louvor
Salmos 126

Gratidão
Sou grata pelos pequenos recomeços que acabam tendo grandes desfechos.
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Coberta de flores

“Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará.”
Isaías 35:2

É natural  lembrar das belas flores perfumadas quando você pensa num jardim.
Mas,  nesse texto  bíblico,  o  profeta  Isaías  estava falando do deserto  coberto  de flores,
preenchido por música e alegria. Nosso interior não nasceria algo bom se não fosse por
essa promessa divina. Por causa de Jesus nosso ser, coberto pelo sangue de Jesus, se tor-
nou a morada do Espírito Santo (1 Coríntios 6:19), abriga a fonte que jorra para a vida eter-
na (João 4:14), possui vida e beleza, um verdadeiro tesouro peculiar (Êxodo 19:5).

Oração
“Senhor Jesus, abro meu coração e mente para a operação de Teu Santo Espírito. Vive em

mim, usa-me para a honra e glória do Teu nome, amém.”

Louvor
"Primeira Essência (Jardim Particular)" - Anderson Freire

Gratidão
Agradeço a Deus pelo Seu poder em transformar o meu interior inóspito num lugar agra-

dável como um jardim.
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Frutificando no Jardim da Adoração

“Por meio de Jesus, pois,
ofereçamos a Deus,

sempre,
sacrifício de louvor,

que é o fruto de lábios que confessam o seu nome.”
Hebreus 13:15

Os lábios de quem cultiva a comunhão constante com Deus voluntariamente entoam can-
ções, pois a presença do Senhor alegra o coração. A situação que Frida Vingren enfrentou
não era propícia para música, muito menos para a composição. Ela havia acabado de per-
der uma filha e devido a perseguição religiosa da época o corpo da pequena não foi enter-
rado no cemitério local. Silenciosamente, Frida entrou no Jardim da Adoração e escreveu
a canção que diz: “Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação”. Até em si -
tuações improváveis, o coração que está em Cristo encontra uma oferta sacrificial para
oferecer ao Senhor.

Oração
“Querido Espírito Santo, meu Consolador, ajuda-me a produzir o fruto da Tua essência e

me fortalecer em Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.”

Louvor
“Bem-aventurança do Crente” – Harpa Cristã nº 126

Gratidão
Sou grata a Deus pelos louvores que fluem no meu coração por causa da presença dEle.
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Uma Guirlanda de Graça

“Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça; 
entregar-te-á uma coroa de glória.”

Provérbios 4:9

A noiva de Cristo, está sendo ornada no Jardim da Gratidão. Assim como Ester passou um
ano se preparando para se apresentar ao rei, o Espírito Santo está nos fazendo crescer em
sabedoria, para de cabeça erguida recebermos a coroa de glória naquele dia. A graça que
te coroa, também te sustenta na aflição, fortalece na fraqueza (Hebreus 11:34), te faz en-
tender como tudo está cooperando para o seu bem (Romanos 8:28) e te revela o tesouro
que é ser grata a Deus por tudo (1 Tessalonicenses 5:18). 

Oração
“Senhor Deus, me ajude a ser uma noiva fiel, amorosa e grata.

É o que eu te peço em nome de Jesus, amém.”

Louvor:
Isaías 12

Gratidão
Sou grata a Deus por me conduzir ao Jardim da Gratidão

em todas as situações que enfrento.

12
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SEJAM BEM-VINDOS AO

Jardim da Oração

Este devocional  possui 30 mensagens e motivos de oração com versículos sobre

Cantares na Nova Versão Internacional. As 19 primeiras mensagens abordam somente so-

bre o seu relacionamento com Deus, as 10 mensagens seguintes sobre seu relacionamento

com Deus e com os outros. Em seguida, compartilho 9 Lições das Flores da Bíblia, inspira-

das na estação primaveril.

A seguir, montei um guia de como funciona este devocional. Você vai orar junto

comigo, meditar nas mensagens, fazer suas próprias anotações e usar sua criatividade

usando flores para marcar a estação de florescência na presença de Deus.

Deus nos abencoe nessa jornada!

14
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Como fazer este devocional?

Agora que você sabe que o Jardim da Oração é o seu momento a sós de comunhão
com Deus, deve estar se perguntando como fazer isso. Você não precisa fazer grandes in-
vestimentos em tempo e dinheiro. Use o que dispõe, 5 a 10 minutos por dia, uma Bíblia,
papel e caneta são suficientes. Aos poucos você vai sentir a necessidade de aumentar o seu
tempo de leitura bíblica e oração, e também vai desejar comprar Bíblias de Estudo e livros
cristãos para aprofundar seu conhecimento e entendimento da palavra de Deus.

Abaixo estão alguns passos muito simples de você entrar no jardim da comunhão
com Deus:

1º Selecione horário, local e material:  Combine com o Senhor um horário fixo,
escolha um lugar tranquilo, desligue seu celular e pegue sua Bíblia, papel e caneta.

2º Ore: Sua oração é um bate-papo com Deus. Confesse e peça perdão por seus
pecados, sinta-se livre para adorar, interceda por você e pelos outros, agradeça e reserve
tempo para ouvir Deus falar.

3º Selecione o texto bíblico: Escolha o texto bíblico que vai ler. Você pode usar
um plano de leitura bíblico, devocionais, temas bíblicos, biografias de personagens bíbli-
cos, palavra, livros inteiros, capítulos…

4º Leia, ore e anote: Anote o que entendeu com suas palavras, anote as dúvidas,
escreva os significados de palavras novas, pesquise o assunto em livros sobre o tema para
se aprofundar, use traduções diferentes da Bíblia.

5º Aplique na prática:  Pergunte o que o texto te mostra: um pecado escondido,
uma atitude a mudar, uma promessa a reivindicar, um exemplo a ser seguido, um agrade-
cimento a Deus, uma ordem a obedecer, uma oração a fazer, um alerta a considerar, um
ensino a aprender. E coloque o que a Bíblia diz em prática.

6º Devocional  artístico  (opcional): Destaque  o  versículo  em  sua  Bíblia  com
marca-texto, lápis de cor, adesivo transparente, post-it… Pense no ensino que mais te mar-
cou, escreva o que Deus falou ao seu coração. Escolha uma arte para expressá-lo: pode ser
em forma de  lettering,  desenho,  recortes,  colagens.  No papel,  crie  um fundo colorido
usando lápis de cor, maquiagem, pastel seco, respingos de tinta acrílica, aquarela, stencil,
colagem de guardanapos, recortes de papel, ou o que mais a sua criatividade mandar. Faça
um rascunho de seu desenho, letras ou montagem dos recortes. Capriche na finalização
cobrindo o desenho ou letras com caneta preta, pinte usando cores harmoniosas, cole pa-
pel com cola bastão, fita dupla face ou cola banana. Mãos à obra!
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Dia 1  
O Jardim da Oração

“Você,
que habita nos jardins, 

os amigos desejam ouvi-la; 
deixe-me ouvir a sua voz!”

Cantares 8:13

“Deem ouvidos e venham a mim; 
ouçam-me, para que sua alma viva. 

Farei uma aliança eterna com vocês, 
minha fidelidade prometida a Davi.”

Isaías 55:3

Deus preparou um lindo jardim no Éden para Adão viver, entretanto ele perdeu o

acesso ao jardim e à comunhão com Deus. O 2º Adão, Jesus, entrou num outro jardim, o

do Getsêmani (Mateus 26:36). Ali, Ele suou gotas de sangue e escolheu fazer toda a vonta-

de de Deus se entregando à morte de cruz. Por causa do sacrifício de Jesus todo crente

tem acesso ao Jardim da Oração, que é o lugar interior onde temos contato ininterrupto

com Deus por meio de Seu Santo Espírito. Consegue ouvir Sua doce voz te convidando a

entrar e a permanecer em Sua presença?

Orar por...
Sensibilidade para ouvir a voz de Deus
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Dia 2   
Meu compromisso com Deus

“Eu estava quase dormindo,
mas o meu coração estava acordado. 

Escutem! 
O meu amado está batendo: 

Abra-me a porta, minha irmã, 
minha querida, minha pomba, 

minha mulher ideal, 
pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, 

o meu cabelo, da umidade da noite.”
Cantares 5:2

“Dediquem-se à oração,
estejam alertas e sejam agradecidos.”

Colossenses 4:2

Já aconteceu com você de, ao decidir orar num determinado horário de madruga-
da, alguma coisa atípica te acordar exatamente na hora marcada? Um inseto zoando no
ouvido, uma insônia incomum, uma batida na porta, uma sacudida no braço, são alguns
dos casos relatados por quem marca esse compromisso com Deus. O tempo em que nos
comprometemos de passar com Deus, seja de dia ou de noite, é levado muito a sério no
céu. O Senhor quer ouvir os segredos do seu coração e deseja compartilhar os dEle. O elo
fica tão forte que, sem se dar conta, você vai falar com Deus intimamente durante todo o
dia, e vai perceber que Ele continuará falando com você.

Orar por...
Disciplina com a vida de oração
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Dia 3   
Um convite irrecusável

“Sua boca é a própria doçura; 
ele é mui desejável. 

Esse é o meu amado, 
esse é o meu querido, 

ó mulheres de Jerusalém.”
Cantares 5:16

“Eu sou a videira; vocês são os ramos. 
Se alguém permanecer em mim e eu nele, 

esse dá muito fruto; 
pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.”

João 15:5

Você já teve o desejo de ter vivido na época em que Jesus esteve na terra para acom-
panhá-lo, ouvi-lo e quem sabe até tocá-lo como muitas pessoas privilegiadas o fizeram?
Dias atrás, um senhor muito simples compartilhou uma visão, na qual via Jesus andando
ao seu lado, conversando com ele, alertando de perigos e apontando o melhor caminho a
seguir. Esse é o tipo de relacionamento que Deus deseja ter conosco. Deus nos atrai à sua
presença, o Espírito Santo nos ensina como falar com Deus e Jesus dá esse acesso pelo
Seu nome. Os Três trabalham juntos para realizar seu desejo de mais comunhão e intimi-
dade com Deus.

Orar por...
Relacionamento íntimo e comunhão com Jesus
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Dia 4      
Que Jesus cresça em mim

“1A noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas não o encontrei.
2Vou levantar-me agora e percorrer a cidade, irei por suas ruas e praças; buscarei aquele a quem o
meu coração ama. Eu o procurei, mas não o encontrei. 3As sentinelas me encontraram quando fa-
ziam as suas rondas na cidade. "Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? ", perguntei. 4Mal
havia passado por elas, quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. Eu o segurei e não o

deixei ir até que o trouxe para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu.”
Cantares 3:1-4

“18Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador: 19Quando alguém ouve a mensagem do
Reino e não a entende, o Maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o
que foi semeado à beira do caminho. 20Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é

aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21Todavia, visto que não tem raiz em si mes-
mo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da

palavra, logo a abandona. 22Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a
palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera.
23E, finalmente, o que foi semeado em boa terra: este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá

uma colheita de cem, sessenta e trinta por um".”
Mateus 13:18-23

Jesus nos ensina sobre humildade e quebrantamento diante do Pai em seu esvaziamento e
na necessidade de orar continuamente quando esteve aqui na terra. Ele se esvaziou de Sua
glória para salvação do mundo, e nós precisamos nos esvaziar de nossos orgulhos, ansie-
dades, medos, negligências, preocupações, para abrirmos espaço para a essência de Deus.
Essa é uma limpeza necessária no solo da alma, porque o quebrantamento diante de Deus,
não nos deixa sucumbir diante de problemas ou dificuldades que advêm das obras do nos-
so ego. Entramos, na calmaria do Jardim da Oração, confiantes de que Aquele que nos ga-
rantiu a salvação eterna também nos salva de nós mesmos e nos dá vitória em nossos de-
safios diários.

Orar por…
Humildade e quebrantamento
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Dia 5    
Removendo torrões e ervas daninhas

“A fragrância dos seus perfumes é suave; 
o seu nome é como perfume derramado. 

Não é à toa que as jovens o amam!”
Cantares 1:3

“Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado;
um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás.”

Salmos 51:17

Em oração, o Espírito Santo nos aponta um agravo cometido contra Deus que preci-
sa ser resolvido. Mas, pode acontecer de resistirmos e acharmos que a situação está sob
controle. Como torrões que começam a empedrar nosso coração e ervas daninhas que su-
focam nosso relacionamento com Deus, percebemos que o mal que cometemos precisa
ser removido e arrancado desde a raiz. Pela Sua misericórdia, Ele nos leva ao arrependi-
mento, confissão e aceitação do perdão. A alegria de ter recebido o perdão de Deus é
como um bom perfume que exala toda vez que os torrões e danos do agravo são removi-
dos. Além da paz interior, também passamos a usar como parâmetro em nossos relaciona-
mentos pessoais.

Orar por…
Coração arrependido e perdoador
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Dia 6   
Quero amar a Tua Palavra

“Escutem!
É o meu amado! 

Vejam! 
Aí vem ele, 

saltando pelos montes, 
pulando sobre as colinas.”

Cantares 2:8

“[…] sua satisfação está na lei do Senhor,
e nessa lei medita dia e noite.”

Salmos 1:2

O Senhor desperta em nós o desejo de ler, estudar e entender a Bíblia e ainda nos
acompanha em todo processo. Depois que encontramos o método de estudo que melhor
se adéqua à nossa forma de aprender, mergulhamos cada vez mais fundo nas Escrituras. A
curiosidade, as perguntas e dúvidas, a pesquisa em Bíblias de estudo e em dicionários, as
anotações e ilustrações fazem parte do processo, e a melhor parte é a presença e orienta-
ção do Espírito Santo. Ele nos ensina a termos princípios, parâmetros, critérios e opinião
segundo a Palavra e dessa forma a colocamos em prática.

Orar por…
Entendimento e aplicação da Palavra de Deus à vida
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Dia 7   
A Bíblia me marca

“Sua boca é a própria doçura; 
ele é mui desejável. 

Esse é o meu amado, 
esse é o meu querido, 

ó mulheres de Jerusalém.”
Cantares 5:16

“Ensina-nos a contar os nossos dias
para que o nosso coração alcance sabedoria.”

Salmos 90:12

Antes do marca-texto grifar um versículo da Bíblia, aquelas palavras penetraram
fundo no coração com uma revelação maravilhosa. Às vezes, um só versículo traz aplica-
ções diferentes em diferentes situações da vida. De muitas formas, a Bíblia nos revela
algo: ela nos encoraja a seguir ao Senhor, nos ensina a sabermos o que fazer em diferentes
situações da vida, nos repreende, corrige e instrui quando erramos, e também nos elogia
quando obedecemos. O hábito de examinar constantemente a Bíblia nos torna capaz de
distinguir a voz do Espírito Santo das outras vozes, identificamos ensinos enganosos e
aprendemos mais de Deus e de como melhor nos relacionarmos com Ele. Uma  Bíblia
toda colorida assinala um coração marcado por aquelas palavras.

Orar por…
Espírito receptivo ao ensino da Bíblia
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Dia 8    
Brilha em mim, Senhor

“Coloque-me como um selo sobre o seu coração; 
como um selo sobre o seu braço; 

pois o amor é tão forte quanto a morte, 
e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. 

Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor.”
Cantares 8:6

“Mas para vocês que reverenciam o meu nome,
o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. 
E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral.”

Malaquias 4:2

A presença do Espírito Santo na vida do cristão é semelhante a um amanhecer pri-
maveril. À medida que o Sol avança as dúvidas vão se dissipando, o conhecimento sobre
Deus e o calor da Sua presença vão enchendo de vida o interior. Sem o Sol da Justiça a pes-
soa se torna sombria, vazia e fraca. Enquanto um coração der autorização para entrar, Ele
estará preenchendo com Sua alegria e fortalecendo com Seu amor. Você vai descobrir que
Ele te quer por inteiro, visto que Seus recursos e poder são ilimitados. Por isso, quando se
entristecer com alguma escuridão no recôndito de sua alma, basta olhar para Ele. O poder
de Sua Luz dissipa até as sombras.

Orar por…
Poder do Espírito Santo
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Dia 9
Tu me cercas

“Se ela for um muro,
construiremos sobre ela uma torre de prata. 

Se ela for uma porta, 
nós a reforçaremos com tábuas de cedro.”

Cantares 8:9

“Por isso digo: 
vivam pelo Espírito, 

e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.”
Gálatas 5:16

As antigas cidades bíblicas possuíam altos muros e portas fortes para a proteção de
seus territórios e bens. Da mesma forma, contamos com a proteção de Deus. Ele monta vi-
gia e guarda as entradas do nosso coração e protege o campo de batalha que se instala em
nossa mente. A Palavra e o Espírito Santo nos livra de cairmos em tentação, nos dá vitória
sobre desejos carnais, nos faz ter repulsa ao erro e a escolher com alegria o caminho da
santidade. Esse andar no Espírito não dá fim aos embates e lutas diárias, mas traz a segu-
rança, paz, força e confiança que precisamos para vencê-los.

Orar por…
Andar no espírito
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Dia 10
Florescendo no Jardim da Oração

“Sou uma flor de Sarom,
um lírio dos vales.”

Cantares 2:1

“Lancem sobre ele toda a sua ansiedade,
porque ele tem cuidado de vocês.”

1 Pedro 5:7

Você percebe que está florescendo em Cristo quando passa a depender da presença
de Deus, quando tem a necessidade de buscar Seu consolo, quando a mansidão e humilda-
de te move, quando você procura satisfazer a vontade de Deus, quando o desejo de santifi-
cação aumenta, quando a busca pelo bem-estar das pessoas ao redor e o comprometimen-
to ativo nas tarefas comissionadas por Deus despontam em seu coração. A beleza da es-
sência de Cristo começa a fazer parte da sua essência à medida que você se dedica a pas -
sar tempo com Ele. Depois de confessar falhas, pedir perdão, contar-Lhe anseios, pode-
mos nos aquietar diante dEle para ouvi-Lo. As flores brotam no silêncio do espírito quieto,
mas atento.

Orar por…
Aquietar o coração diante de Deus
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Dia 11
Enraizada na Palavra

“Você é um jardim fechado,
minha irmã, minha noiva;

você é uma nascente fechada,
uma fonte selada.”

Cantares 4:12

“Portanto, meus amados irmãos, 
mantenham-se firmes, e que nada os abale. 
Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, 

pois vocês sabem que, no Senhor, 
o trabalho de vocês não será inútil.”

1 Coríntios 15:58

Talvez você esteja se perguntando sobre os resultados do tempo separado com Deus
até aqui e se questione se está mais íntima de Deus ou não. A Palavra nos encoraja a inves-
tirmos em coisas que não são aparentes aos olhos humanos. No secreto de sua comunhão
com Deus, raízes fortes e profundas estão te firmando e envolvendo no Senhor. Mesmo
que não esteja percebendo avanço algum, o tempo de busca e rendição está dando o sus-
tento que você precisa para permanecer nEle. Continua a falar com Ele, continua a mer-
gulhar em Sua Palavra, continua a pedir por mais da presença do Seu Espírito.

Orar por…
Firmeza espiritual
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Dia 12
A arte da guerra espiritual

“Volte, volte, Sulamita; 
volte, volte, para que a contemplemos. 

Por que vocês querem contemplar a Sulamita, 
como na dança de Maanaim?”

Cantares 6:13

“Portanto, submetam-se a Deus.
Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.”

Tiago 4:7

A calmaria da comunhão com Deus no Jardim do Éden foi interrompida por um
agente maligno. Ainda hoje, Satanás e suas hostes combatem contra aqueles que buscam
ao Senhor. A notícia feliz é que Deus se intitula o Senhor dos Exércitos que se acampa ao
redor daqueles que O temem. Quando você se submete a Deus recebe forças e poder para
resistir e lutar contra tudo que queira te tirar de Sua graciosa presença. O desafio à frente
pode ser muito grande, mas se coloque em oração e resista, pois você conta com o exérci -
to do Senhor e o Deus dos Exércitos. Essa luta vai te dar muitas experiências com Deus e
também vai te fazer crescer em Cristo.

Orar por…
Resistência e proteção contra os ataques de Satanás
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Dia 13
A força do coração

“Por favor, sustentem-me com passas, 
revigorem-me com maçãs, pois estou doente de amor.”

Cantares 2:5

“Mas ele me disse:
"Minha graça é suficiente para você, 

pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza". 
Portanto, 

eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, 
para que o poder de Cristo repouse em mim.”

2 Coríntios 12:9

A palavra “coragem” vem da união de duas palavras do latim: “cor” (coração) + “ati-
cum” (ação). Coragem é a “ação do coração”. Essa ação age igual a pequenas sementes que
germinaram e irrompem no solo. Há tanto potencial dentro de uma semente, mas ele só
se torna visível quando uma força invisível age de dentro para fora. A fé se abriga no se-
creto do nosso ser e pela força do Espírito Santo são externadas em obras que revelam um
coração transformado. Quando estiver sentindo a fraqueza espiritual dominar, peça ao Se-
nhor para aumentar a sua fé e permita o Espírito Santo agir. Pessoas cheias de fé são as
mais corajosas que já se ouviu falar.

Orar por…
Coragem e força

28



Dia 14
Meu jardim regado

“As sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade.
"Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? ", perguntei.”

Cantares 3:3

“O Senhor o guiará constantemente; 
satisfará os seus desejos 

numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. 
Você será como um jardim bem regado, 

como uma fonte cujas águas nunca faltam.”
Isaías 58:11

Uma mulher se admirou com a quantidade de bênçãos que sua amiga estava rece-
bendo. Ao perguntar o que ela fazia para colecionar tantas vitórias não esperava que a res-
posta fosse tão simples: “Eu peço a Deus”. Aquela mulher sabia que podia usufruir da ple-
nitude do bom depósito de Deus – ao receber os presentes do Céu usava-os para os pro-
pósitos do Reino. A sabedoria é um exemplo de bênção que é concedida quando pedimos.
Um coração sábio se transforma numa fonte perene de virtudes e nos guia em qual alvo
focar.

Orar por…
Sabedoria do Alto e discernimento espiritual
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Dia 15
O Amor vem primeiro

“Sua boca é a própria doçura; 
ele é mui desejável. 

Esse é o meu amado, esse é o meu querido, 
ó mulheres de Jerusalém.”

Cantares 5:16

“Busquem, pois, 
em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, 

e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.”
Mateus 6:33

Deus nos amou primeiro e, por isso, temos um modelo de amor puro, perfeito,
eterno e incondicional para nos inspirar. Ele nos revela Seu amor por palavras, ações e as-
segura o nosso valor. Ao experimentar toda a extensão de Seu amor todos os dias, somos
atraídos, envolvidos e contagiados a correspondê-lo, ainda que não seja na mesma medi-
da, mas na mesma essência. Deixamos para trás o egoísmo, o individualismo e a mania de
achar que conseguimos nos virar sozinhos. Nos rendemos a Deus e Seu amor que a cada
dia nos aperfeiçoa e nos ensina a amar em perfeição.

Orar por…
Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a mim mesma
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Dia 16
O campo de paz da mente

“Apanhem para nós as raposas, 
as raposinhas que estragam as vinhas, 

pois as nossas vinhas estão floridas.”
Cantares 2:15

“Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. 
Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, 

contaminando a muitos.”
Hebreus 12:15

Segundo estudos de John Maxwell, um pensamento gera uma meditação, que pro-
voca uma tomada de decisão e esta ocasiona uma ação, que conduz à ação contínua e, fi-
nalmente, forma um hábito. Para que bons hábitos sejam gerados, o Espírito Santo con-
fronta alguns de seus pensamentos com as verdades bíblicas. Ainda que haja algum con-
flito, o cuidado diário de moldar os pensamentos à vontade de Deus fará que sua mente
desfrute da paz e segurança no processo de formação de hábitos saudáveis e conduta ínte-
gra.

Orar por…
Purificação e santificação da mente
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Dia 17
O Guardião do Jardim

“Eu pertenço ao meu amado, e ele me deseja.”
Cantares 7:10

“Amado,
oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem,

assim como vai bem a sua alma.”
3 João 1:2

Joshua Harris conta a história de um homem que se dedicava diariamente em man-
ter limpos o manancial de sua cidade. As águas daquela cidade foram saudáveis enquanto
os administradoras mantiveram o guardião da fonte das águas trabalhando. Quando resol-
veram retirar o já ancião daquela atividade, por acharem-na “inútil”, os rios assorearam
com o depósito de lixo, os peixes morreram com os dejetos lançados e a comunidade pas-
sou a apresentar problemas de saúde. O seu interior é como essa fonte que tem como
guardião o Espírito Santo. Ele cuida de você nos mínimos detalhes, enquanto atender a
Sua voz você terá vida abundante.

Orar por…
Saúde física e emocional
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Dia 18
A ternura de um coração

“a sua voz é suave, e o seu rosto é lindo.”
Cantares 2:14b

“Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas.”
Salmos 147:3

A calmaria do Jardim da Oração nos permite rasgar o coração diante de Deus. Lem-
bra daquele cálice amargo que Cristo escolheu beber? A decisão foi tomada no jardim e
nos proporcionou hoje a vitória sobre o pecado. A exemplo do nosso Mestre, também se-
remos colocados entre duas escolhas: fazer a vontade de Deus, ainda que possa significar
sofrimento à frente, ou optar de permanecer na zona de conforto e perder o cumprimento
do propósito de sua vida. Obedecer a Deus pode envolver sacrifícios, crer em Suas pala-
vras de que tudo terminará bem pode desafiar os limites da lógica, mas essa escolha faz
com que o coração seja conhecido nos Céus, não pela dura cerviz, mas pela ternura.

Orar por…
Disposição e obediência às ordens de Deus
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Dia 19 
"...Aprendei de mim…"

“Vamos cedo para as vinhas para ver se as videiras brotaram,
se as suas flores se abriram,
e se as romãs estão em flor;

ali eu lhe darei o meu amor.”
Cantares 7:12

“Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim,
pois sou manso e humilde de coração,

e vocês encontrarão descanso para as suas almas.”
Mateus 11:29

Um viajante esteve numa aldeia e depois de completar os dias de sua viagem voltou
para o seu país. Algum tempo depois, chegaram missionários falando de Jesus naquela
mesma aldeia. Quão surpresos não ficaram quando ouviram aqueles índios dizerem que o
Jesus ao qual pregavam já havia estado entre eles. O viajante fora identificado com a mes-
ma descrição de Jesus. O segredo daquele viajante? Ele andava tanto com o seu Senhor
que passou a ser igual a Ele.

Orar por…
Transformação para parecer mais com Jesus
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Dia 20
Atraindo borboletas

“Nem muitas águas conseguem apagar o amor;
os rios não conseguem levá-lo na correnteza.

Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor,
seria totalmente desprezado.”

Cantares 8:7

“Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos
deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus,

em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, eu e a minha família serviremos ao Senhor.”
Josué 24:15

Para Charles Spurgeon a maior declaração de amor que uma pessoa poderia lhe fa-
zer era orar por ele. Depois de experimentarmos a graça da comunhão com Deus quere-
mos que as pessoas que mais amamos desfrutem dela também. As pessoas de perto vão
avaliar a coerência do que falamos e o modo como agimos, e quando percebem a ação do
Espírito Santo em nós são atraídas para mais perto de Deus. Quanto maior for sua vontade
que todos sejam alcançados por Cristo, maior precisa ser sua oração por si mesmo e por
eles.

Orar por…
Salvação da minha família
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Dia 21
Tempo de Florescer

“Aparecem flores sobre a terra,
e chegou o tempo de cantar…”

Cânticos 2:12

“Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!”
Salmos 133:1

Uma multidão, formada por vários grupos asiáticos, estava muito honrada em par-
ticipar de uma homenagem ao seu país. Com exceção de um rapaz que resolveu ficar em
casa por ter se decepcionado com a tarefa de segurar um pedaço de papelão branco acima
da cabeça. Na hora da apresentação, cada integrante de seu grupo ergueu sua placa que
no todo formava a foto do sorridente governante da nação. Ele não imaginava que o peda-
ço do papelão branco que ficou jogado num canto de sua casa era justamente a foto de um
dente da mais alta autoridade de seu país! Por menor que você pareça aos próprios olhos,
Deus quer que você saiba que é uma peça muito importante no Reino e que unida a outras
peças impacta o mundo. Não se isole, unir-se ao corpo de Cristo te proporcionará cresci-
mento, amadurecimento e conhecimento do amor de Deus na prática.

Orar por…
Crescimento e união em comunidade
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Dia 22

O Senhor do meu coração

“Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo: não des-
pertem nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser.”

Cantares 2:7

“Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.”
Provérbios 4:23

Há um tempo certo para o amor, e quando ele chega prova o nosso coração. O rela-
cionamento conjugal mostra o quanto conhecemos Deus, o outro e nós mesmos. Ele reve-
la quem ou o quê realmente é a prioridade em nossa vida e como somos norteados por
esse princípio. Se qualquer pessoa – e isso inclui nós mesmos – estiver no lugar de Deus
perdemos o rumo e nos desestabilizamos. Quando Deus está em primeiro lugar Ele nos
ajuda a colocar cada pessoa e coisa em seu devido lugar de modo harmonioso. A paz go-
verna trazendo consigo aprendizados enriquecedores.

Orar por…
Vida sentimental
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Dia 23

Exalando um bom perfume

“Acorde, vento norte! 
Venha, vento sul!

Soprem em meu jardim,
para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor.

Que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos.”
Cantares 4:16

“Aquele que os chama é fiel, e fará isso.”
1 Tessalonicenses 5:24

O “Ide” de Jesus é uma ordem à igreja, mas para alguns é um peso devido ao senso
de responsabilidade e à apelação que gira em torno do cumprimento. O sopro do vento
não espalha uma boa fragrância se antes não houver o cultivo das flores. Em outras pala-
vras, o Espírito Santo primeiro produz em nós uma nova maneira de ser e de viver de for-
ma que testemunhar da obra que Jesus operou em nós vem naturalmente e de forma ine-
vitável. A essência do “Ide” contém o poder que o Verbo da Vida nos dá para florescer e
frutificar na vida espiritual. Enquanto testemunhamos, as pessoas são tocadas no íntimo
pela fragrância de Sua presença.

Orar por…
Testemunhar fielmente
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Dia 24

Frutificando pelo Espírito

“Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, 
minha noiva; 

leite e mel estão debaixo da sua língua. 
A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano.”

Cantares 4:11

“Considerem:
uma árvore boa dá bom fruto;

uma árvore ruim, dá fruto ruim,
pois uma árvore é conhecida por seu fruto.”

Mateus 12:33

Numa interessante explanação sobre Gálatas 5:22-23, Billy Graham agrupou o fruto
do Espírito em 3 porções com 3 gomos cada, destacando seus devidos correspondentes:
1ª porção de 3 gomos: O amor, a alegria e a paz são produzidos no relacionamento com
Deus;
2ª porção de 3 gomos: A longanimidade, a benignidade e a bondade são usufruídos no re-
lacionamento com outras pessoas;
3ª porção de 3 gomos: A fidelidade, a mansidão e o domínio próprio são ações praticadas
quando o "eu" está submetido a Deus.
Deus quer que conheçamos toda a plenitude dos seus maravilhosos dons, mas é pelo fruto
produzido  que  seremos identificados como carnais  ou espirituais.  Ore  para  que  Deus
aperfeiçoe cada um dos gomos do fruto do Espírito em você e permita Deus te usar da ma-
neira que Ele desejar.

Orar por…
Dar frutos e dons espirituais
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Dia 25
Palavra pura, canais limpos

“Você é uma fonte de jardim,
um poço de águas vivas, que descem do Líbano.”

Cantares 4:15

“Sejam sábios no procedimento para com os de fora;
aproveitem ao máximo todas as oportunidades.”

Colossenses 4:5

Meu amado professor de Teologia, Abimael Almeida, transmite lições profundas re-
tiradas de acontecimentos simples do cotidiano. Outro dia, ele nos contou como observa-
va a água da chuva caindo no telhado e escoando por calhas. A água que caía era limpa,
mas como a calha estava cheia de folhas, ciscos e outras impurezas a água ficava suja. Ele
comparou os cristãos àquele canal, pois recebem a pura mensagem de Deus e ao trans-
miti-la também leva ao povo o que houver em seus corações. O temor ao Senhor nos con-
duz à santificação, e por ela preparamos nosso coração para sermos movidos a comparti-
lhar da preciosa mensagem de Deus com a mesma pureza que a recebemos.

Orar por…
Ousadia e sabedoria para saber falar e fazer o que Deus quer
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Dia 26
Eu te ouço

“Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer,
ó você, das mulheres a mais linda?

Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer,
para você nos obrigar a tal promessa?”

Cantares 5:9

“7Assim, como diz o Espírito Santo: "Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, 8não endureçam o
coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, 9onde os seus ante-

passados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante quarenta anos,
terem visto o que eu fiz.”

Hebreus 3:7-8

Quem escolhe andar pelo Espírito vai se deparar com ordens inusitadas do Senhor.
Às vezes, Ele nos inclina a fazer determinada coisa fora do nosso planejamento diário,
mas, quando decidimos fazê-la percebemos que na verdade era o Senhor nos usando para
ser a resposta da oração de alguém. Certa vez, um servo de Deus dirigia por uma rodovia
asfaltada quando resolveu entrar numa estrada não pavimentada. Ele tranquilizou a espo-
sa, porque apesar de não conhecerem o caminho poderia ser um atalho mais rápido. No
meio do cascalho e poeira, eles se depararam com uma mulher gritando de dor. Ao parar
para socorrê-la, eles ouviram a mulher agradecer a Deus, pois estava em trabalho de parto
e havia suplicado a Deus que enviasse alguém para levá-la à maternidade da cidade mais
próxima. A viagem ficou mais longa e os bancos tiveram que ser lavados por causa do
líquido amniótico, mas nada se comparou à alegria de entender que na verdade era Deus
agindo na simplicidade de uma decisão.

Orar por…
Atender toda orientação do Espírito Santo 
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Dia 27
Abra os meus olhos

“Leve-me com você! Vamos depressa!
Leve-me o rei para os seus aposentos! 

Estamos alegres e felizes por sua causa; 
celebraremos o seu amor mais do que o vinho. 

Com toda a razão você é amado!”
Cantares 1:4

“E eu lhe digo que você é Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do Hades não poderão vencê-la.”

Mateus 16:18

Não é incrível como Deus, que tem todo o poder, inclua pessoas imperfeitas e ca-
rentes de capacitação para serem cooperadoras do Seu Reino? A razão para isso tem uma
explicação: Ele deseja antes de tudo ser o nosso melhor amigo. Muitas vezes acontece de
nos envolvermos tanto em muitas tarefas que perdemos de vista nossa prioridade. Man-
tendo a eternidade sob perspectiva, em meio a efemeridade e distrações dessa vida, en-
tendemos que o Senhor conta com nosso foco nEle. A partir daí, todo o trabalho que fizer-
mos será com Ele, por Ele e para despertar mais pessoas ao centro de Sua presença.

Orar por…
Visão espiritual para priorizar os projetos de Deus
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Dia 28
Segredos do Jardim

“Como uma macieira entre as árvores da floresta 
é o meu amado entre os jovens. 

Tenho prazer em sentar-me à sua sombra; 
o seu fruto é doce ao meu paladar.”

Cantares 2:3

“Respondeu Jesus:
– Digo-lhes a verdade: Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos,
ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais já no

tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição; e, na
era futura, a vida eterna.”

Marcos 10:29-30

No secreto do Jardim da Oração, Deus trabalha em nossos corações a necessidade
que temos de abrir nossa mão para dar o que recebemos das mãos dEle. O Senhor alerta
que vamos enfrentar aflições e tribulações quando fizermos qualquer obra em prol do Rei-
no, mas Ele nos encoraja com o alento de Sua presença e com toda sorte de recompensas
enquanto as enfrentamos. Deus nos revela que mantém um livro onde anota todas as nos-
sas obras para a conta de recompensas 100 vezes maiores que qualquer sacrifício que fi-
zermos para o Reino. Quanto mais de liberalidade e misericórdia aprendemos com Ele,
mais prósperos Ele nos faz ser.

Orar por…
Prosperidade espiritual e material
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Dia 29
"Só cresce quem renova"

“De você brota um pomar de romãs com frutos seletos,
com flores de hena e nardo”

Cantares 4:13

“Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta;
e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda.”

João 15:2

O  missionário  Eurico  Bergstén  se  dirigia  para  uma  Convenção  de  pastores  em
Ilhéus quando se deparou com o slogan da CEPLAC, uma instituição cacaueira, que dizia:
"Só cresce quem renova". Ele mudou a mensagem da palestra porque entendeu ali uma
aplicação espiritual. Igual às estações da natureza experimentamos diferentes cenários na
comunhão com Deus. Iniciamos a busca pelo Senhor e atingimos o auge de experiências
incríveis com Deus, mas chega um tempo que experimentamos a dor do corte. Algumas
pessoas pensam que estão em pecado, outras se sentem culpadas por achar pela baixa na
vida espiritual, ainda outras acham que estão sofrendo alguma injustiça. Mas, a verdade é
que árvores frutíferas precisam ser podadas para não quebrarem seus grandes ramos. Há
esperança de uma florada ainda mais bela e uma colheita abundante para a árvore que foi
podada. Seu renovo chegará.

Orar por…
Renovo espiritual
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Dia 30
Conversas no Jardim

“Para onde foi o seu amado,
ó mais linda das mulheres?

Diga-nos para onde foi o seu amado
e o procuraremos junto com você!”

Cantares 6:1

“Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome,
ali eu estou no meio deles.”

Mateus 18:20

A comunhão com Deus se torna mais enriquecedora se você orar com a pessoa que
é sua melhor amiga. Escolham um mesmo horário, em dias regulares (1 ou 2 vezes por se-
mana), um local quieto (se morarem longe, usem a internet para se conectar), vale até
usar o Devocional Jardim da Oração. Vocês vão experimentar o incrível elo do Espírito
Santo. Lorraine Peterson chega a alertar que a união se torna tão forte que é necessário
cautela quando solteiros de sexo diferentes oram sozinhos para evitarem tentações sexu-
ais. Nesse caso, é razoável convidar mais alguém para orar junto ou optar por chamadas
de vídeo. A parceria de oração fortalece ao mesmo tempo a fé e a amizade. Vocês vão com-
partilhar pedidos, respostas e experiências incríveis com Deus.

Orar por…
Convide mais alguém para orar com você

45



Lição das Flores

As flores conseguem unir delicadeza, beleza e perfume em si mesmas. 

Além de admirá-las, queremos também ser como elas. 

Encontramos na Bíblia alguns registros de flores

dos quais podemos extrair belas lições para nossas vidas. 

Vamos nos deter um pouco nas lições das flores da Bíblia.
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1  Diaª

Lição dos Lírios

“Vejam como crescem os lírios do campo.”
Mateus 6:28

 
Lírio é a flor mais citada na Bíblia, principalmente por causa de sua beleza, perfume e fe-

cundidade.  O  Templo  em  Jerusalém  tinha  lírios  esculpidos  em  suas  colunas  (1  Rs

7:19,22,26; 2 Cr 4:5); o lugar preferido dos amantes em Cantares era entre os lírios (Ct

2:1,2,16, 4:5, 5:13, 6:2,3, 7:2); e, o abundante florescer dos lírios é uma linda promessa es-

piritual para o povo de Deus (Os 14:5). Mas, seu texto mais famoso é aquele em que Jesus

nos fala sobre o cuidado de Deus por nós (Mateus 6:28-30; Lucas 12:27). Os lírios, com suas

pétalas aveludadas, com cores em degradê, foi o modo como Deus vestiu essas flores cuja

duração é muito curta. Ao fazer essa observação, Jesus guia nossos olhos para se erguer

das coisas terrenas para as prioridades de Deus. Quando admirar lírios, lembre da lição

deixada: Deus provê suas vestes para que a sua preocupação seja somente com o Reino

dEle.
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2  Diaª

Lição da Tulipa
 

“O ermo exultará e florescerá como a tulipa.”
Isaías 35:1

Quando Deus prometeu Canaã aos israelitas, Ele disse que cuidava pessoalmente daquela

terra. Mas, por causa dos pecados do Seu povo, Deus tornou o lugar um deserto caótico e

estéril. Em Isaías 35:1, o Senhor prometeu reverter a situação em que o povo havia se me-

tido. Ele prometeu que naquele lugar solitário, triste e vazio nasceria uma das espécies de

flor mais delicada que exige cuidados específicos para florescer. A tulipa era considerada

pelos árabes uma joia, por esse motivo só podia ser plantada nos jardins do rei. Em outras

palavras,  Deus está dizendo que cuida dos mínimos detalhes das necessidades de Seu

povo e que tem o poder de realizar Seu desejo de tornar seu povo belo e próspero. A lição

deixada pela tulipa é que essa graça divina de florescer em delicadeza e exuberância está

disponível aos corações arrependidos.
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3  Diaª

Lição das Flores
 

“Nos dias vindouros Jacó lançará raízes,
Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos.”

Isaías 27:6

Quando a Bíblia cita “flores”, generalizando todas as espécies, é para comparar a curta du-

ração das flores com a brevidade da nossa vida (Is 40:6-8; Sl 103:15-16; Jó 14:1-2; Tg 1:10-11;

1 Pe 1:24-25). Igual ao ciclo de vida humano, as flores brotam, desabrocham, murcham e

caem. Entretanto, há uma esperança para aqueles que servem a Deus: as flores precisam

morrer para virem os frutos. Isso sinaliza que o florescer é a fase que sinaliza a chegada

das grandes bênçãos de Deus. Ainda que nossa vida na terra seja efêmera mantemos a

eternidade com Deus em perspectiva e cumprimos o papel das flores: exalar a fragrância

de Cristo todo o tempo em que vivermos, confiantes que depois da morte Deus nos dará a

vida eterna.
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4  Diaª

Lição da Flor da Amendoeira
 

“Quando florescer a amendoeira…”
Eclesiastes 12:5

A flor da amendoeira é branca com o miolo rosado e brota em todos os ramos. Salomão

identificou a árvore em flor com os cabelos grisalhos de um idoso, o estágio da maturida-

de. Arão, o ancião da tribo de Levi, andava com uma vara de amendoeira como símbolo da

autoridade concedida por Deus para pastorear o Seu povo. Quando alguns israelitas se re-

belaram contra sua liderança espiritual, Deus mostrou quem havia escolhido para o sacer-

dócio fazendo somente a vara da tribo de Levi florescer e produzir amêndoas maduras

(Nm 17:8). A flor de amendoeira nos fala de beleza, autoridade, respeito e experiência que

os anos com Deus nos trazem. Quando a amendoeira florescer, ou, quando envelhecer-

mos, podemos ainda ser usados por Deus – talvez não no mesmo ritmo, mas certamente

em intensidade maior de amor por Ele.
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5  Diaª

Lição da Flor da Videira
 

“Florescerão como a videira, 
e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano.”

Oséias 14:7

A vide é símbolo de uma vida próspera e alegre. Foi justamente dessa forma que Deus es-

tava vendo o seu povo no futuro: florido e com a boa fama do vinho. A verdadeira alegria e

prosperidade vem de uma vida cheia do Espírito de Deus. Nosso sincero desejo é o de per-

manecermos 24h conectados nEle, mas as distrações acabam minando nossa alegria aos

pouquinhos. A Sulamita chama isso de raposinhas que estragam vinhas em flor (Ct 2:15).

Se não cuidarmos das pequenas coisas que nos distanciam de Deus, corremos o risco de

perdermos a produção do precioso fruto do Espírito.  Quando estamos na presença de

Deus a tristeza vai embora, descobrimos a verdadeira riqueza, somos renovados dia após

dia. Sempre que nos voltarmos para Deus, Ele nos fará florir.
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6  Diaª

Lição da Flor de Hena
 

“O meu amado é para mim
um ramalhete de flores de hena das vinhas de En-Gedi.”

Cantares 1:14

Além de sua tinta, a Hena é um arbusto procurado também pelo perfume de suas flores.

No oriente, as mulheres montam ramalhetes de suas flores brancas ou amarelas para dei-

xar a casa perfumada ou usam como adorno nos cabelos para levar consigo o perfume de-

las. Era dessa forma que a Sulamita comparava o seu amado. Ele era como um agradável

perfume que ela estava sempre aspirando, seja em casa ou por onde fosse. Buscamos a

presença do Santo Espírito de Deus no conforto de nosso lar e como a suave fragrância de

um perfume que gostamos, Ele nos acompanha na caminhada da vida.

52



7  Diaª

Lição das Flores de Romã
 

“Vamos cedo para as vinhas para ver se as videiras brotaram,
se as suas flores se abriram,
e se as romãs estão em flor;

ali eu lhe darei o meu amor.”
Cantares 7:12

As flores das romãs e das videiras eram as testemunhas dos votos de amor entre Salomão

e a Sulamita. O desejo do casal em Cantares era traduzir o amor que tinham um pelo outro

por meio de figuras. Enquanto a videira simbolizava alegria, a romã indicava fertilidade.

Deus criou a família para florescer em amor e a frutificar. O desejo dEle também é que a

família cristã cresça em amor, em graça, em sabedoria e em número também. As alegres

flores da romã nos ensina sobre darmos o amor uns aos outros e torná-lo contagiante.
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8  Diaª

Lição da Rosa
 

“Eu sou a rosa de Sarom.”
Cantares 2:1

A rosa de Sarom é uma flor admirada por sua perfeição estética e fragrante. Por esse moti-

vo, a noiva e o noivo de Cantares fizeram essa comparação um para o outro. A perfeição

da criação aponta para o Criador perfeito. A mesma comparação foi feita entre Jesus e Sua

igreja. Toda a beleza da redenção é vista e admirada por Deus como uma bela roseira.

Como um bom jardineiro, Ele cuida de nós nos aperfeiçoando para sermos cada dia mais

semelhante a Cristo.
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9  Diaª

A Lição da Murta
 

“Onde antes havia urtigas, brotará a murta”
Isaías 55:13

A murta é uma planta que é cultivada para vários usos: para extração do fruto, madeira,

óleo terapêutico e, principalmente, para ornamentação, por suas delicadas flores. Em Isaí-

as 55:13, Deus faz a promessa de que Israel não permanecerá destruído e compara a trans-

formação de seu povo, de pecadores a abençoados, com o brotar da murta onde havia es-

pinhos. A murta em hebraico é Hadassa (Ester 2:7). A história que essa flor de mulher dei-

xou na história de Israel foi a confirmação de que Deus sempre cumpre o que promete. A

proposta do extermínio de Israel foi mudada para a conservação da vida dos israelitas no

mundo. Assim como faz a Israel, Deus nos preserva e transforma nossa vida de pecados

em delicadas flores que carregam dentro de si a indelével promessa de vida e vida eterna.
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SEJAM BEM-VINDOS AO         

Jardim da Adoração
Este devocional de verão possui 30 mensagens, fragmentos dos Salmos (em sua Bí-

blia, realize a leitura completa dos Salmos) e sugestões de hinos. Vamos preencher nosso
jardim com belas canções ao Senhor, passeando pela história de Davi através dos Salmos.
A “ad-oração” era o objetivo da vida dele e a forma com a qual extraía mais conhecimento
e intimidade com Deus. Para isso separei abaixo algumas informações sobre nosso devoci-
onal.

"Ad-orar" é antes de tudo elogiar a Deus usando a voz, em oração direta a Ele ou
louvando-0 diante de outros, é deixar as atitudes falarem e glorificarem a Deus, é a respos-
ta de um coração sincero que recebe todos os dias a bênção de conhecer o Deus verdadei-
ro. Adoramos a Deus com nosso corpo, alma, espírito, enfim, de todo o coração, de toda a
alma, com todas as forças, de todo o entendimento, em qualquer situação e em qualquer
lugar. A adoração deve fazer parte de nossa vida de oração.

A vida de Davi formou quase a metade do hinário de Israel. Em cada Salmo ele vi-
via um momento diferente em sua vida, e em cada uma dessas situações Deus revelava
Seus atributos ou características. Vamos aprender mais de Deus através da vida desse ado-
rador e preencher o nosso jardim com belas canções que louvam ao Senhor. Reserve um
momento de oração e leitura dos textos bíblicos. Tente identificar atributos ou caracte-
rísticas de Deus nos Salmos. Você pode grifar sua Bíblia com uma cor específica de lápis
de cor ou marca-texto. Destaque 1 verso dos Salmos que mais tocou seu coração. Registre-
o na folha de forma criativa, você pode escrever, decorar, desenhar, pintar. Você pode dei-
xar seus pensamentos e meditação também. Ao final, escolha um hino do desafio do dia e
cante! Você pode cantar acompanhando a letra num hinário, num vídeo com letra, tocar
um instrumento, cantar em família... Se desejar, escreva o refrão favorito no devocional e
diga como ou por que escolheu aquela música.

Logo após os devocionais do Jardim da Adoração, compartilho o devocional intitu-

lado: “Aos cuidados do Pastor”, baseado o salmo 23.

Deus nos abencoe nessa jornada!

57

,



Dia 1

Guia

“2Guia-me mansamente a águas tranquilas.
 3Refrigera a minha alma, 

Guia-me pelas veredas da justiça.”
Salmos 23:2-3

O Salmo mais conhecido de Davi não possui uma data exata de quando foi escrito,
mas sabemos que foi inspirado no período em que ele era um simples pastor de ovelhas.
Talvez o Salmo 23 não esteja marcado cronologicamente porque traduz as quatro estações
da vida. Quando o salmista diz que Deus refrigera sua alma, lembramos da necessidade de
alívio no escaldante verão; o vale da sombra da morte ilustra bem os períodos sombrios
do inverno; a mesa preparada e o cálice transbordante remetem ao feliz período da colhei-
ta no outono; e a inspiração e beleza permeando em todo Salmo, denota um Jardim que
permanece em flor, ainda que as estações mudem. Esse é o Salmo-chave que revela quem
Deus era para Davi, o Guia, que o conduzia com mansidão e o levava pelas veredas da jus-
tiça. Esse Salmo nos instiga a seguirmos na direção que Deus apontar nesse novo ano co-
meça.

Um hino inspirado nos Salmos
“Jesus meu guia é”, de Raiz Coral.
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Dia 2

Senhor

“Eu te louvarei, Senhor,
de todo o meu coração,

contarei todas as tuas maravilhas.”
Salmos 9:1

Davi ainda era muito jovem quando foi ungido rei pelo profeta Samuel e quando enfren-
tou sua primeira batalha. Ele não estudou em escolas para príncipes, nem recebeu o trei-
namento oferecido aos grandes guerreiros da época, mas dentro de si ele trazia a presen-
ça de Deus que o preparou para enfrentar com coragem qualquer situação. O anseio do
homem segundo o coração de Deus era contar as maravilhas divinas, por isso, no secreto
do Jardim, Davi apresentava a Deus os desafios e injustiças dos homens para que Deus in-
terviesse lhe dando motivos para louvá-Lo publicamente. Contar as bênçãos é um exercí-
cio do coração disposto a reparar em quem Deus é e o que Ele está fazendo. Ele é o Senhor
justo, confiável, protetor, livrador, salvador, o Altíssimo que opera maravilhas.

Um hino que marcou um evento importante de minha vida
“Deus Tremendo”, Shirley Carvalhaes
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Dia 3

Preceptor
 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“A intimidade do Senhor é para os que o temem,
aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança.”

Salmos 25:14
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Todos começaram a perceber que Davi se distinguia dentre os demais, por causa
disso, o rei Saul começou a ter ciúmes dele chegando ao ponto de querer sua morte. Mais
do que nunca Davi precisava da orientação do Senhor sobre o que fazer e para onde ir.
Cuidadoso como era, fechou qualquer brecha que desse legalidade ao inimigo de sua alma
suplicando perdão a Deus e pedindo ao Senhor que o ensinasse a viver segundo a Sua von-
tade. O trajeto ao trono não envolvia tapetes vermelhos, e sim longos 9 anos de fuga pelos
desertos, mas Davi manteve a esperança e confiança em Deus durante todo o percurso.
Não esperamos aflições nos misteriosos caminhos traçados por Deus para nós, mas man-
temos o bom ânimo porque Ele está conosco nos ensinando a vencê-las.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O primeiro hino que lembrar
“Digno é o Senhor”, de Aline Barros
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Dia 4

Palavra
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“Em Deus,
cuja palavra eu exalto,

neste Deus ponho a minha confiança
e nada temerei.

Que me pode fazer um mortal?”
Salmos 56:4

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Tendo que se esconder em lugares ermos e cavernas, Davi estava sob ameaça de
morte iminente pelo rei de Israel, que o perseguia, pelos amigos que o traíram e por po-
vos inimigos, que o espreitavam. Apesar de sentir medo e angústias, ele tinha certeza que
Deus considerava suas lágrimas. Deus lhe havia feito uma promessa e a Palavra o encora-
java a prosseguir, a não temer e a confiar. Igual àquela ilustração do quadro que foi premi-
ado por expressar a paz com a pintura de um ninho de pássaros tranquilos assentados
num galho e abaixo deles um rio caudaloso, Davi experimentou a verdadeira paz nos mo-
mentos e lugares mais improváveis, seguro somente pela palavra de Deus.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um hino calmo
“Sonho Bom”, Denise Cardoso
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Dia 5

Libertador
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“Louvarei o Senhor
em todo o tempo,

meus lábios sempre o louvarão.”
Salmos 34:1

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Esse Salmo é um acróstico do alfabeto hebraico de agradecimento a Deus pelo li-
vramento da morte. Davi buscou abrigo em Gate, mas os conselheiros do rei Abimeleque
sabiam quem era Davi: “o rei de toda terra”. Davi se fingiu de louco e foi expulso da pre-
sença do rei. Em reconhecimento à bondade divina, Davi oferece ao Senhor um elogio
usando cada uma das letras do alfabeto. Em outras palavras, Davi queria dizer que Deus
era tudo para ele. Davi sabia que o louvor contínuo e em qualquer circunstância tem o po-
der de desfazer ciladas, de manifestar a presença de Deus, de dar o livramento e de suprir
necessidades na hora certa.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um hino de meu cantor favorito
“City on our knees”, de Toby Mac
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Dia 6

Glorioso

“A voz do Senhor faz dar cria às corças
e desnuda os bosques,

e no seu templo todos dizem:
Glória!”

Salmos 29:9

Davi reconhecia a voz de Deus mesmo dentro da tempestade. Quando teve a chan-
ce de matar seu perseguidor, várias vozes se pronunciaram, mas foi a de Deus que ele dis-
tinguiu dentre as demais. Ele jamais iria tomar com as próprias mãos o que Deus prome-
tera dar-lhe. Por isso, continuou se escondendo, mesmo depois de o rei Saul prometer não
matá-lo mais. Os lugares pedregosos e tormentosos por onde andou eram um vislumbre
da glória de Deus manifestada. Em vez do medo, era o temor a Deus que aumentava, isso
porque ele colocava Deus no centro de suas atenções.

Um hino que me faz chorar
“Nenhuma condenação há”, de Armando Filho
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Dia 7

Bondoso

“Grande é a bondade que reservastes aos que te temem!
Tu a concedes aos que em ti se refugiam

e os abençoas à vista de todos
Tu os escondes no secreto da tua presença.”

Salmos 31:19-20

A ordem do Senhor era clara para Davi, ele deveria livrar seus conterrâneos em
Queila da opressão dos filisteus. Qual não deve ter sido sua decepção quando o Senhor lhe
revelou que os habitantes daquela cidade, que agora comemorava a libertação, o entrega-
riam a Saul. Ele se sentiu inútil como um vaso quebrado, achou que estava fora da presen-
ça de Deus. A tensão, angústia e tristeza o rondava à medida que o tempo passava. Contu-
do, Deus o fez ver Sua bondade, benignidade e misericórdia no jardim da adoração. Fugin-
do sem direção, Davi e seus soldados, acabaram chegando a uma fortaleza que escondia
um bosque. Lá, seu amigo Jônatas o encorajou e o ajudou a encontrar forças em Deus.
Deus estava protegendo sua vida e fortalecendo seu coração, Davi então, corajosamente,
se esforçava em esperar em Deus e em ser forte.

Um hino para evangelizar
“Quero conhecer Jesus”, de Alessandro Vilas Boas
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Dia 8 

Cristo

“Senhor,
tu és a minha porção

e o meu cálice,
és tu que garantes o meu futuro.”

Salmos 16:5

Pedro, em Atos 2:25-35, chama a Davi de patriarca e profeta ao explicar os versos 8
ao 11 do Salmos 16. Na comunhão e dedicação exclusiva a Deus, Davi recebia do Alto ins-
piração para compor salmos contendo inúmeras revelações sobre a pessoa divina de Cris-
to. Distante do centro de culto por causa da implacável perseguição de Saul, as pessoas
que conviviam com Davi tentaram influenciá-lo a servir outros deuses, mas Davi manteve-
se fiel a Deus. À medida que vencia as tentações, sua comunhão com Deus se tornava mais
estreita, mais pessoal, mais intensa. Deus lhe confidenciou sobre o sacrifício de Jesus que
envolvia morte e ressurreição e ele deixou tudo registrado em seus salmos para que nós
entendêssemos os mistérios de Deus. Davi declara que por causa de Cristo sua vida não se
limitaria ao curto período de vida terrena, seu futuro com Deus estava garantido, e essa
era sua maior riqueza.

Um hino que fale sobre o sacrifício de Jesus
“Só por amor”, do grupo Ellas
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Dia 9

Protetor
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“Protege-me
como à menina dos teus olhos,

Esconde-me
à sombra das tuas asas.”

Salmos 17:8
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Como uma concha protege seu interior de forma que um grãozinho de areia se
transforma numa preciosa pérola para não fustigá-la, o Senhor protegia a Davi operando
de modo que até circunstâncias hostis geravam leis misericordiosas. Para não paralisar ou
fraquejar diante das más notícias, Davi se esforçava em manter reservas da força do Se-
nhor, então tudo cooperava para o seu bem. Era pelo encorajamento recebido que sua ca-
beça andava erguida e seus atos de adoração testificavam do zelo amoroso de Deus.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um hino internacional
“Descansaré”, de Jaci Velasquez 
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Dia 10

Perfeito

“O caminho de Deus é perfeito,
as promessas do Senhor sempre se cumprem,
ele é escudo para todos que nele se refugiam.”

Salmos 18:30

No período em que ficou distante de sua terra, Davi percebeu como Deus o havia
guiado por um caminho perfeito. Ele passou por testes desafiadores e a cada aprovação
mais israelitas se juntavam a ele. Depois que foi ungido rei e vencido as guerras do Se-
nhor, Davi compôs um salmo lembrando como Deus o salvou maravilhosamente das an-
gústias vividas. Reinar em Israel era um desafio ainda maior, mas como já havia visto
como Deus agira em seu favor no passado, ele se alegrava imaginando o que Deus lhe ha-
via preparado no futuro. É uma virtude olhar o passado e conseguir ver as bênçãos de
Deus, e ter boas expectativas com os planos divinos a serem concretizados.

Um hino com o nome de Deus: "Deus Forte", de Kleber Lucas
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Dia 11

Rei

“Cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor,
com cânticos te louvarei.”

Salmos 101:1

Vemos com clareza o homem segundo o coração de Deus que Davi era, nas pala-
vras do livro de Salmos número 101 que parecem sair dos lábios de Deus. A forma divina
de tratar a humanidade inspirava o salmista a imprimir em seu reinado atos de pura ado-
ração a Deus que se refletiam em amor, justiça, paz e misericórdia. Sob a aprovação de
Deus, o rei Davi inaugurou os anos áureos de sua vida com um louvor inspirado no reina-
do vindouro de Cristo sobre a terra. É reconfortante saber que o Espírito Santo trabalha
em nosso interior para tornar a nossa natureza regenerada cada vez mais parecida com a
de Cristo, querendo o que Deus quer, fazendo o que Jesus faria, desejando o que o Espírito
Santo nos estimula.

Um hino que não me canso de cantar
“Grandioso És tu” ou “Quão Grande És Tu”, Carl Gustav Boberg
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Dia 12

Vitorioso

“Ele é o meu aliado fiel,
a minha fortaleza,

a minha torre forte de proteção
e o meu libertador,

é o meu escudo,
aquele em quem me refugio
Ele subjuga a mim os povos.”

Salmos 144:2

Israel é uma nação que vive em constante conflito por estar rodeada de inimigos.
Na época em que Davi reinava o Senhor lhe deu vitória sobre todos os opositores tornando
Israel uma potência mundial. A estratégia para vencer sempre era a observância e o cum-
primento da ordem escrita em Deuteronômio 20. Esses mesmos princípios podem ser se-
guidos nas guerras que enfrentamos diariamente: busque e priorize a paz; ande em santi-
dade; consulte a direção do Senhor antes de tomar qualquer decisão; tenha coragem, bom
ânimo e confiança em Deus, pois Ele está contigo para dar a vitória; peça reforços quando
cansar ou não tiver condições de estar no fronte. A vitória inspira um novo cântico.

Um hino recomendado por alguém
“10.000 razões”, Comunidade das Nações
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Dia 13

Temível

“Deus é temível em seu santuário,
o Deus de Israel dá poder e força a seu povo.

Louvado seja Deus!”
Salmos 68:35

A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio de seu povo, mas por
20 anos ficou fora do santuário. Foi pelo anseio que Davi tinha pela presença de Deus que
a arca foi trazida de volta com louvores, danças e também com uma valiosa lição. Deus ha-
via deixado em sua Lei o ritual da adoração que envolvia o trabalho de santificação e obe-
diência dos levitas. A adoração, por mais espontânea que seja, só é aceita por Deus quan-
do há submissão aos ensinos contidos em Sua Palavra e aos cuidados dos líderes espiritu-
ais. Seja lá o que for que o Senhor estiver nos pedindo para fazer, isso  refinará a nossa co-
munhão com Ele nos capacitando a prestar-Lhe louvor com excelência.

Um hino antigo
“Um dia contigo”, Magic Celeste
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Dia 14
Autor

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“no teu livro foram escritos os meus dias,
cada um deles escrito e determinado,
quando nem um deles havia ainda.”

Salmos 139:16
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O retorno da Arca da Aliança provocou mudanças positivas na vida espiritual do
povo de Deus. Davi priorizou as Escrituras, reorganizou as funções dos levitas e estabele-
ceu uma escala de adoradores que se revezavam nas 24 horas do dia para louvar a Deus na
tenda da qual Deus sentiu saudades (Amós 9:11). Davi se realizava ao se render por inteiro
em adoração ao Senhor e isso era inspiração para os israelitas e ainda é para nós – exceto
para Mical que perdeu o sentido da vida ao desprezá-la. A adoração a Deus é a finalidade
principal para a qual fomos criados. Para cada ser humano, o Autor da Vida destinou uma
história única, capacitou com a profundidade das riquezas de Sua sabedoria e ainda con-
cedeu o livre arbítrio de reconhecer no âmago a Sua divindade, cuidado, amor, e a neces-
sidade de expressar formas de adoração por meio de atos agradáveis a Ele.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um hino que descreva sua história
“Se Cristo Comigo Vai”, de Frida Vingren
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Dia 15

Onipresente
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“Recorram ao Senhor e ao seu poder,
busquem sempre a sua presença.”

Salmos 105:4 (1 Cr 16)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O número 105 de Salmos relata a história do cumprimento de uma promessa de
Deus feita a Abraão e o capítulo 16 de 1 Crônicas também contém um salmo de gratidão
por esse motivo. Deus prometeu abençoar, através de Abraão, todas as famílias da terra.
Foi da descendência dele que Deus enviou Jesus e estendeu a salvação pela fé a nós. O Bra-
sil ainda não existia, mas já estávamos nos planos de Deus. Fomos adotados pela fé e ain-
da fomos recebidos por Deus como filhos legítimos. Além das promessas gerais, podemos
louvar ao Senhor em gratidão por bênçãos dispensadas segundo necessidades pessoais.

Um hino da minha playlist
 “What Can I Do”, de Tye Tribbett

Versão em português: “Como posso viver”, Coral Voice Soul
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Dia 16

Água
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Ele é como árvore plantada junto a riachos:
dá seu fruto no tempo devido

e suas folhas nunca murcham,
tudo o que ele faz é bem-sucedido.”

Salmos 1:3
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Retiramos muitas lições da obervação de como as plantas se desenvolvem, dos
elementos necessários para a florescência e frutificação, da beleza que compõem o lugar
onde estão plantadas. Davi utilizou seu jardim para ilustrar a vida com Deus. O rei de Isra-
el  observou as árvores que frutificavam no tempo certo eram as que ficavam junto às
águas. Enquanto outras murchavam com o fustigante calor, ela reverdecia. Então, ele per-
cebeu que as pessoas que se conduziam com boas atitudes tinham o hábito de reservarem
um tempo silencioso com a Palavra, para meditar, se autoavaliar, corrigir e se adequar à
vontade de Deus. A satisfação na Lei de Deus nos proporciona verdadeira felicidade, nos
dá forças para resistir aos abalos da vida, nos habilita a morar com Deus. Por isso, quanto
mais perto da Água da Vida estivermos, mais resistência, saúde e frutos teremos.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um hino ritmado
“Ritmo de Adoração”, de Suellen Lima
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Dia 17

Dono
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“Do Senhor é a terra e a sua plenitude,
o mundo e aqueles que nele habitam.”

Salmos 24:1
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Depois que a Arca da Aliança retornou, o povo sentiu prazer em congregar em tor-
no da tenda montada em Jerusalém. Foi daí que Davi teve a ideia de construir um enorme
templo ao Senhor e O ouviu dizer que Ele não habita em templos feitos por mãos huma-
nas, pois eles não O conteria. Os céus e tudo o que há são Seus, mas o Tabernáculo, a ten-
da e o Templo carregam lindos significados para nós. O Tabernáculo em Siló, lugar orde-
nado por Deus para adoração, serviu como figura do período em que Jesus esteve aqui na
terra para sua missão de redimir a humanidade. Davi pré-inaugurou a era em que o centro
da adoração era em Jerusalém, o templo idealizado por ele carregou o símbolo do período
do retorno iminente de Jesus para estabelecer seu reino sobre a terra. Tal como a tenda
erguida por Davi, da qual Deus é adorado 24h, Jesus nos comprou e nos tornou habitação
do Espírito Santo, para adorá-lo em espírito, em verdade, em qualquer momento ou lugar
e também na companhia de outros irmãos.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um hino para ser cantado em grupo
“Jerusalém”, de Cânticos Vocal
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Dia 18

Rei
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“Cantem ao Senhor um cântico novo,
pois ele fez maravilhas,

sua mão direita e seu braço santo
conquistaram a vitória.”

Salmos 98:1
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O reinado de Davi foi marcado pelas vitórias sobre as nações que tentavam domi-
nar Israel. Ele deixou um rico legado nas guerras sangrentas que enfrentou recrutando e
selecionando os melhores valentes de Israel, para deixar um reinado de paz para a poste-
ridade. Uma das funções de um rei era ser guardião do povo e exemplo espiritual, e, por
esse motivo, se torna uma figura do Reino de Deus. Como súditos do Rei Jesus somos en-
corajados a combater o bom combate, a ter bom ânimo em meio às aflições, a permane-
cer firmes e fiéis, pois há um descanso para a alma, galardões eternos e o melhor de tudo:
Sua companhia sempre presente.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um hino novo
“Estou de Pé”, da dupla As Andorinhas de Cristo
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Dia 19

Onipotente
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“Concedeste o desejo de seu coração
e não negaste nada do que ele pediu.”

Salmos 21:2
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Os sonhos mais lindos de Davi não se comparavam ao que Deus estava fazendo na
vida dele e de Israel. Em todo tempo, Davi apresentava seus anseios com honestidade e
humildade. Ele tinha fé que somente o Senhor poderia ouvi-lo sem julgá-lo, condená-lo,
nem se envergonhar dele. Deus tinha prazer em ouvir suas orações e respondeu de forma
a lhe deixar claro o que sentia. As respostas vieram em forma de vitórias, honras, riquezas
e bênçãos espirituais e eternas. Pelo Seu amor infinito e misericórdia inesgotável, Deus
tem o poder de realizar nossos desejos do mais simples ao mais extravagante. Dessa for-
ma, conhecemos a extensão de Seu poder e nos maravilhamos com Sua bondade, Ele só
deseja nos ouvir.

Um louvor infantil
“O Amor do Nosso Deus”, de Crianças Diante do Trono
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Dia 20

Luz
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“Despertem, lira e harpa!
Quero acordar o amanhecer com a minha canção.”

Salmos 25:14
(Salmos 108; Salmos 60; Salmos 57:7-9)

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Em Esvalbarda, um arquipélago norueguês situado no Ártico, os moradores viven-
ciam interessantes fenômenos no céu, dada a latitude muito alta. Durante quase 4 meses o
local fica em completa noite, nesse período as estrelas e a aurora boreal são as atrações do
local. No entanto, no início de março, todos os habitantes se reúnem num grande círculo
para celebrar a chegada do sol. As crianças cantam e os adultos aguardam com grande ex-
pectativa. Essa comemoração se assemelha ao nosso ano novo, todos se abraçam, choram
de alegria e tiram fotos quando o sol desponta detrás das montanhas cobertas de gelo.
Eles, então, aproveitam 8 meses da luz contínua do sol. Às vezes, nossa vida parece com as
estações em Esvalbarda. O salmista Davi viveu uma longa noite, mas esperou o romper da
alva em sua vida cantando hinos ao Senhor. Mesmo com as grandes lições que Deus nos
ensina em momentos difíceis, Ele tem preparado para nós uma estação cheia de luz, ale-
grias e vitórias. Quando esse tempo bom estiver perto de nascer, podemos levantar a nos-
sa voz e aguardá-lo com uma canção ao Senhor.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um hino para cantar em dueto
“Vamos andando juntos”, dueto do grupo Prisminha
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Dia 21

Perdoador

“Cria em mim, ó Deus,
um coração puro

e renova em mim um espírito reto.”
Salmos 51:10

O dia em que Davi não cantou foi marcado por confissões e lágrimas. Davi havia
tomado todas as providências, quanto a Bate-Seba e Urias, para continuar vivendo sua
vida, mas ao ser confrontado por Deus pelos pecados cometidos, ele caiu em si e uma can-
ção nasceu em seu coração. Não conseguira corrigir o erro, não podia desfazê-lo, mas
quando seu coração começou a mover-se para o arrependimento e confissão, ele percebeu
que o Senhor estava agindo nele para o seu próprio bem. O sinal interno foi o medo de
perder a presença do Santo Espírito, pois já havia perdido a alegria, a pureza e a paz. O
forte sentimento de condenação e culpa pareciam esmagar-lhe os ossos. Ele precisava co-
meçar de novo com Deus e pediu ao Senhor perdão, renovo e consolo. O pedido de perdão
e restauração são essenciais no relacionamento com Deus. Nem sempre vamos sentir os
sinais de que estamos em pecado, mas se pedirmos ao Espírito Santo para revelar e corri-
gir nossos erros, Ele fará com amor.

Uma música instrumental cristã
“Song For The King”, de Michael W. Smith
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Dia 22

Pai
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir,
eu o aconselharei e cuidarei de você.”

(Salmos 32; Salmos 143:10)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Uma criança depois que cresce torna-se madura quando os conselhos e ensinos de
seus pais a guiam sem precisar que eles lhe segurem a mão. Na paternidade divina, no en-
tanto, Davi aprendeu que os anos e experiências que havia passado com Deus nunca o ha-
bilitariam a se tornar independente dEle. Ele precisava que Deus segurasse a sua mão en-
quanto seguia o caminho ensinado pelo Seu Santo Espírito. Quanto mais amadurecia espi-
ritualmente, mais ele tinha necessidade de ser dependente de Deus. A bondade e longani-
midade de Deus o seguiram verdadeiramente, o amor e a misericórdia o levantaram e o
abençoaram. Essa lição aprendida a duras penas nos ensina que quanto mais humildes
nos tornamos maior se torna a manifestação de Deus em nós.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um hino ao Espírito Santo
“Doce, Espírito Santo”, de Voz da Verdade
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Dia 23

Amor
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“O amor do Senhor por aqueles que o temem
dura de eternidade a eternidade.”

Salmos 103:17
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O livro de Salmos conta com belas composições, mas o de número 103 é um dos
mais nobres. A profunda gratidão expressada por Davi denotam uma intimidade muito
grande com Deus. A forma amorosa com que o Senhor tratou do pecado de Davi estreitou
ainda mais o relacionamento dele com Deus. Ele lista pelo menos 12 bênçãos pelo qual
Deus merecia ser louvado e convoca sua própria alma para louvar, aos anjos e a toda cria-
tura. O desejo do Senhor é nos prosperar em todas as áreas, a maioria de suas bênçãos es-
tão disponíveis agora mesmo. Desde que Jesus nos tirou da condenação podemos tomar a
atitude do salmista: listar todas as coisas boas efetuadas pelo Senhor e louvá-lo.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O hino preferido de meu melhor amigo
“A Terra e o Céu Declaram Glórias”, de Prisma Brasil
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Dia 24

Graça
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“A tua graça é melhor do que a vida,
os meus lábios te louvam.”

Salmos 63:3
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

No período em Davi começou a sofrer as consequências de seus pecados, sua sede
e fome de Deus aumentaram consideravelmente. Mais do que nunca ele precisava do Se-
nhor. Os relacionamentos humanos e os laços familiares se mostravam frágeis, mas em
Deus ele encontrava um amor sem medida, estável e imutável. Ele sofreu com toda resig-
nação a pena de sua transgressão, pois tinha a esperança da salvação eterna. Os males que
advêm de ações provocadas por nós mesmos só se tornam suportáveis quando recebemos
o bem que não merecíamos pela graça divina.

  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um hino com a palavra Aleluia
“Agnus Dei”, de Michael W. Smith
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Dia 25

Servo Sofredor
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“Deus meu,
Deus meu,

por que me desamparastes?”
Salmos 22:1

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Os salmos de Davi nos edificam com as profecias a respeito de Cristo e traduzem
nossos próprios anseios, dores e pedidos a Deus. Davi estava sofrendo com a traição no
seio familiar e em seu círculo de amizade, então, o Senhor lhe inspira a profetizar sobre o
sentimento  de Cristo  em sua  paixão.  Quando  Jesus  veio  à  terra,  sofreu nossas  dores.
Quando esteve pregado na cruz, Ele experimentou a pior dor de todas: a de estar separado
de Deus. "Por que me desamparastes?" Porque Ele estava tomando a minha e a sua dor so-
bre si para resgatar o propósito original pelo qual fomos criados. Desde então, nossas do-
res ganharam uma perspectiva que ultrapassa os limites terrenos e superficiais. Ele co-
nhece nosso sofrimento de perto e deseja que as depositemos aos pés da cruz.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um hino com o nome de Jesus
“Rei dos Reis”, de Benner Jacks
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Dia 26

Amigo
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“Meu coração ouviu tua voz dizer:
“Venha e entre em minha presença”,

e meu coração respondeu:
“Senhor, eu irei!”

Salmos 27:8
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Dentre todos os pedidos feitos a Deus, Davi destaca um: estar todos os dias na casa
de Deus. O motivo? Ver a beleza do Senhor todos os dias e ouvir Sua orientação. Segundo o
ministro de louvor, Sóstenes Mendes, quando os anjos foram criados foram tomados de
maravilha ao contemplar o Senhor e por isso deram início ao louvor e não pararam desde
então. Moisés pediu para vê-Lo, e ao ver a Sua glória por uma fenda na rocha teve o rosto
irradiado por Seu esplendor. Em Sua presença, nossas falhas, tristezas e preocupações ce-
dem lugar a uma alegria inexplicável, à completude e aos louvores. O Jardim da Adoração
é preenchido por Sua presença e somos impactados para sempre.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O hino do momento
“Eu Também (100 Bilhões X)”, de Hillsong
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Dia 27

Doador
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“Eu sou pobre e necessitado,
mas o Senhor cuida de mim.”

Salmos 40:17
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Neste salmo em particular, Davi entoa uma oração completa. Ele inicia com louvo-
res e gratidão, confessa completa rendição, ouve o Senhor lhe falar sobre o Messias, faz
seus pedidos e encerra exaltando os atributos do Senhor. Davi amava ter comunhão com
Deus, mas não era somente isso, ele entendeu ser essa sua necessidade basilar. Sem o Se-
nhor ele afundou os pés na lama e quase perdeu a família e o reino. Não foram por seus
sacrifícios e ofertas que recebeu perdão, auxílio e livramento, o salmista reconhece que
foram a misericórdia, o amor, a salvação, a fidelidade, a justiça e a verdade do Senhor que
o firmaram nEle. Ao fazer uma autoanálise, o que viu de bom dentro de si foi o que Deus
lhe havia concedido.  Tudo que precisamos fazer, principalmente em situações que não
damos jeito, é descansar confiando no poder e operação do Senhor em oração, gratidão e
adoração. E Deus nos encherá dEle mesmo.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um hino sobre o amor de Deus
“Que Amor É Esse”, de Luma Elpidio
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Dia 28
Digno de Louvor

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“Tu visitas a terra e a refrescas,
tu a enriqueces grandemente

com o rio de Deus,
que está cheio de água,

tu lhe dás o trigo,
quando assim a tens preparada.”

Salmos 65
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

A adoração ao Senhor comparada ao ciclo da chuva ilustra o relacionamento com
Deus, no qual Deus derrama Suas bênçãos sobre nós e ao recebê-las exalamos puro lou-
vor. Essa preciosa relação gera frutos espirituais em nosso interior. Depois da chuva do
Seu Santo Espírito,  as flores brotam e finalmente cedem lugar aos frutos. Esse é um dos
desejos precípuos do Senhor: que demos bons frutos. O Jardim da Adoração produz frutos
da renúncia, desprendimento, disciplina, compaixão e sensibilidade espiritual. Tanto nós
usufruímos da operação divina, como as pessoas ao redor acabam provando também da
bondade de Deus em nossa vida.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um louvor de celebração
“1.000 Graus”, de Renascer Praise
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Dia 29

Onisciente
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“O nosso socorro está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra.”

Salmos 124:8
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

A história de Davi termina com dois eventos importantes: a passagem da coroa
para seu filho Salomão, e com ele a responsabilidade de construir um Templo em honra
ao nome do Senhor. Davi não realizou o sonho de construir o Templo, mas reconheceu ter
mais honra do que merecia. Deus lhe revelou que sua dinastia duraria para sempre – ao
salmista que mais profetizou sobre o Messias coube a honra de ser o ascendente do Messi-
as. Davi, entoa canções grato pelo que havia recebido e cheio de fé com o que Deus iria fa-
zer depois de sua morte. É o que Deus nos pede: viver com sabedoria hoje e manter a fé
no amanhã. Essa atitude nos livra de amarguras e ansiedades.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um hino de gratidão
“És”, de Vitorino Silva
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Dia 30
Altíssimo

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“Esteja sobre nós o teu amor, Senhor,
como em ti está a nossa esperança.”

Salmos 33:22
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

A vida de Davi foi usada para adorar ao Senhor. Ele entendia que o propósito de
sua vida era manifestar o poder, a glória e a presença do Senhor, pois, dessa forma, influ-
enciava a fé de todo Israel e assim as nações eram atraídas a Deus. Depois de Cristo, qual-
quer pessoa de qualquer etnia que crer em Jesus como Senhor e Salvador se torna não so-
mente uma influenciadora como também testemunha ativa de Seu Reino – que é justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. Igual a uma pessoa apaixonada que não para de falar em
seu afeto, a comunhão com Deus enche nosso coração de vontade de compartilhar o Deus
pessoal que ama e se importa com os detalhes da nossa vida. Tal como Davi, descobrimos
o sentido de viver: sermos adoradores do Deus de toda terra.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O meu hino favorito
- Um louvor espontâneo -
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No Jardim da Adoração é o SENHOR quem me GUIA com Sua PALAVRA,
para prestrar-Lhe o louvor do qual é DIGNO. 

Com AMOR de PAI, sinceridade de um AMIGO, 
meu PRECEPTOR me ensina o PERFEITO Caminho. 

Ando na LUZ, 
bebo na fonte da ÁGUA DA VIDA, 

porque um dia CRISTO se ofereceu 
como SERVO SOFREDOR 

para me estender GRAÇA, PERDÃO e acesso à PROTEÇÃO do ALTÍSSIMO. 
VITORIOSO REI, LIBERTADOR, DONO e DOADOR da vida, 
se tornou o AUTOR da minha história e da minha salvação. 

À Ele tributo louvor.
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Aos cuidados do Bom Pastor

Bem-vindos à série de mensagens “Aos cuidados do Bom Pastor”.  A inspiração

veio do livro “Nada me faltará”, de Phillip Keller. Cada devocional terá uma meditação so-

bre um verso do Salmos 23 e uma mensagem na 1ª pessoa, como se fosse o nosso Bom

Pastor falando conosco. Como ovelhas que amam seu pastor, ouvimos a Sua voz e nos

achegamos mais e mais a Ele.
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1  Diaº

“O Senhor é o meu Pastor”
Salmos 23:1a

No Antigo Testamento, um escravo israelita recebia carta de alforria depois de
completados 7 anos. Mas, se ele quisesse permanecer com o seu senhor, suas orelhas
eram furadas de modo que todos soubessem por aquela marca que ele amava o seu senhor
e o serviria o resto da vida (Êx 21:1-6). Da mesma forma, um rebanho de ovelhas recebe a
marca de seu pastor na orelha para que outros pastores reconheçam a quem elas perten-
cem e não se misturem. Quando Davi fala que Deus é o Senhor e seu Pastor, ele estava
com essas verdades em mente. Qual escravo decidiria servir para sempre o seu senhor se
este não fosse muito bom? Qual ovelha permaneceria aos cuidados de um pastor descom-
prometido? Davi havia sido marcado por Deus para sempre por Seu bom trato. Ele não co-
nhecia outro que o amasse, cuidasse e se importasse como seu Senhor e Pastor.

“Querida ovelha,
Você é meu tesouro particular. Eu te criei para que fosse meu alvo de afeição, te readquiri
a preço de sangue e preparei para você um bom futuro. Você carrega as marcas da cruz e é

a vida de renúncia que te distinguirá dos demais. Não desanime, tenha bom ânimo, olhe
para mim, eu estou olhando por você.

Aos cuidados do Bom Pastor”
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2  Diaº

“Nada me faltará”
Salmos 23:1b

Distingue-se um bom pastor de um impostor pela situação das ovelhas. Ovelhas
fracas, doentes e inquietas são o espelho de um gerente negligente. Um bom pastor ganha
a confiança de suas ovelhas quando gera bem-estar procurando os melhores pastos, dan-
do de beber em fontes de água limpas, abrigando-as das tempestades, vigiando a seguran-
ça de dia e de noite. Quando Davi afirma que nada lhe faltará, ele estava identificando
Deus como o Bom Pastor que supre todas as suas carências e mitiga todos os seus medos.
Por isso, ele tinha paz em meio ao mundo hostil que vivia, confiança em tempos instáveis,
esperança e alegria em circunstâncias adversas.

“Querida ovelha,
Não se inquiete por aflição alguma. Apenas deixe-me sabê-las e eu me revelarei a você.
Quanto mais me conhecer, mais confiará em mim e conseguirá descansar plenamente.

Tenho vigiado os seus passos e te destinado meu Reino. Enquanto caminhar aqui provejo
forças ao seu corpo, alimento para sua alma e vida ao seu espírito.

Aos cuidados do Bom Pastor”
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3  Diaº

“Ele me faz repousar em pastos verdejantes”
Salmos 23:2a

Há 4 condições para as ovelhas conseguirem repousar tranquilas:
1) Elas precisam se sentir seguras, do contrário provocam a debanda de todo o re-

banho ao menor ruído desconhecido. Somente a presença do pastor no redil as tranquili -
za de seus temores e ansiedades.

2) Elas precisam estar em paz umas com as outras. Uma ovelha mais velha vai dis-
putar à força a parte mais nutritiva do pasto ou uma boa sombra. O pastor precisa desfa-
zer a disputa e aliviar a tensão corrigindo a agressividade da “ovelha líder” e dando afeto à
mais fraca, senão o conflito provoca inquietude em todo o rebanho.

3) Elas precisam de proteção contra insetos e parasitas. As ovelhas só descansam
depois do alívio da aplicação da solução oleoginosa preparada pelo pastor para afastar os
irritantes insetos e as desagradáveis parasitas.

4) Por fim, as ovelhas precisam de um pasto nutritivo e livre de ervas venenosas.
Para tanto, o pastor precisa limpar e cultivar o solo antes. Satisfeitas, as ovelhas deitam
para ruminar saudavelmente.

Davi se orgulhava de seu Deus conceder repouso e alimento para seu interior.
Como as ovelhas, ele descansava seguro com a proteção divina, desenvolvia bons relacio-
namentos com todos, recebia alívio de investidas malignas e se saciava em Sua Palavra.

“Querida ovelha,
Deleite-se em minha Palavra. Ela te protegerá dos perigos externos e dos dilemas inter-

nos. Ela criará laços fraternais saudáveis e fortes. Somente ela preencherá o vazio em sua
alma. Eu sempre estarei contigo para te ajudar.

Aos cuidados do Bom Pastor”
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4  Diaº

“Leva-me a águas tranquilas”
Salmos 23:2b

Na realidade climática do Oriente Médio, o pastor tinha pelo menos 3 opções  para
dessedentar as ovelhas: acordar cedo e guiar o rebanho para a relva molhada com o orva-
lho; conduzir as ovelhas a nascentes limpas em lugares íngremes e distantes; ou se esfor-
çar debaixo do sol escaldante para cavar e tirar água de poços ou cisternas escondidas em
cavernas. Davi sabia quão desafiador era saciar a sede das ovelhas , lugar onde a água é es-
cassa, e ainda livrá-las das águas poluídas com verminoses. Na vida cristã,  a Fonte de
Águas Vivas nos é concedida de graça, porque Ele pagou o preço. Bebê-la, ou seja, aceitar
a Sua vontade, é uma forma de recompensar toda energia e esforços empregados por Ele
em favor do descanso da nossa alma.

“Querida ovelha,
Confie na direção do meu Santo Espírito. Mesmo quando for conduzida a situações inicial-
mente difíceis e um tanto desagradáveis, elas têm um sentido certo e um propósito defini-
do. Prosseguir redundará em seu bem e revigorará todo o seu ser. Em mim você encontra-

rá plena satisfação, apenas descanse enquanto Eu trabalho. 
Aos cuidados do Bom Pastor”
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5  Diaº

“Refrigera-me a alma.”
Salmos 23:3a

Num rebanho de ovelhas bem nutridas e saciadas acontece de alguma se deitar
confortavelmente junto a alguma moita e rolar em alguma depressão escondida no solo, e,
de costas, não conseguir se levantar. A lã muito espessa ou o excesso de peso impede que
se levante, tornando-a vulnerável aos ataques de predadores ou levando-a a morte devido
a falha na circulação sanguínea. Ao ver uma ovelha caída, o pastor corre para levantá-la.
Ele se preocupa em eliminar os riscos de morte tosando o pelo, regulando a dieta e fazen-
do rondas ao redor do redil. O mesmo ocorre em nossa vida espiritual. Quando nossa
alma está aflita por qualquer perturbação que queira nos colocar para baixo, nosso Bom
Pastor alegra nossa alma nos fazendo prosseguir de cabeça erguida.

“Querida ovelha,
Tenha bom ânimo. Eu sinto a sua dor e estou ao seu lado. Estou te levantando e alegrando
a sua alma com a minha presença. A minha graça e o meu poder são como um oásis nos

desertos da vida. Como venci, você também vencerá.
Aos cuidados do Bom Pastor”
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6  Diaº

“Guia-me pelas veredas da justiça
por amor do seu nome.”

Salmos 23:3b

Quando Davi era um simples pastor de ovelhas, ele guiava suas ovelhas a diferen-
tes pastos para que elas não tornassem o pasto desgastado e ralo. Ovelhas à sua própria
sorte fazem o mesmo trajeto para o mesmo pasto e em consequência disso ficam desnutri-
das e fracas. Como ovelhas de Jesus, desejamos sinceramente que o Bom Pastor nos con-
duza, entretanto nosso interior resiste às suaves e amorosas orientações do Seu Santo Es-
pírito. Aceitar Sua condução implica em negar a nós mesmos e atender o que Ele nos dis-
ser. Seremos levados a um novo patamar em nosso relacionamento com Deus e conosco
mesmos.

“Querida ovelha,
Estou te chamando a dar um passo de fé. Ainda que considere meus caminhos misterio-

sos, andar nele te fará crescer e ampliará sua visão. Não confie em seu coração, entregue-
o a mim. Eu o examino, santifico, consolo e alinho à minha vontade. A paz será o árbitro

em seu coração.
Aos cuidados do Bom Pastor”
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7  Diaº

“Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo”

Salmos 23:4a

No verão, o pastor leva suas ovelhas para o alto das montanhas. Lá é onde estão os
melhores pastos, e também é onde pastor e ovelha desenvolvem maior intimidade por es-
tarem a sós. Mas, a rota para chegar ao alto é justamente o vale ao redor dos montes. Por
mais íngremes, escuras e perigosas que sejam as encostas dos montes, são o acesso para o
refrigério das fontes de água. Momentos de tristeza, decepções, desânimo, frustração e
dor, surpreendentemente podem ser estradas que nos conduzem ao Altíssimo, num novo
patamar em nosso relacionamento espiritual. A medida que caminhamos no meio do caos
das emoções, recebemos consolo e refrigério da fonte de força e coragem que é o Senhor.

“Querida ovelha,
Não te deixarei morrer nesse vale. Não prometi que sempre estarei com você? Segure em
minha mão. Atravessaremos juntos esses momentos de grande aflição e dor. Sua confian-
ça em mim não só será uma bênção para a sua vida, mas também irá encorajar e inspirar

outros que estão passando pela mesma situação.
Aos cuidados do Bom Pastor”
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8  Diaº

“A tua vara… me consola”
Salmos 23:4b

A vara, ou bordão, é uma extensão do braço direito do pastor e ele a utiliza para
dar segurança ao rebanho, como também para disciplinar e examinar. Ao perceber um
predador rondando suas ovelhas, o pastor usa a vara como arma, lançando-a com destre-
za e precisão no alvo. Essa mesma técnica é utilizada para alertar ovelhas que se distanci-
am do rebanho para comer ervas venenosas ou beber água suja. A vara também é utiliza-
da para contar e examinar as ovelhas. Quando as ovelhas passavam sob a vara, as mãos
habilidosas do pastor descobria quaisquer feridas ou lesões debaixo da abundante lã. A
vara ilustra a Palavra de Deus que nos livra de perigos e nos examina a ponto de penetrar
a divisão da alma e do espírito.

“Querida ovelha,
Não temas os perigos ao redor, muito menos os impulsos carnais do seu coração. Estou
acampado ao seu redor para te proteger de dia e de noite e para te santificar. Não confie

em sua força de vontade e disciplina, mas na minha infalível mão ao seu favor.
Aos cuidados do Bom Pastor”
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9  Diaº

“O teu cajado me consola”
Salmos 23:4b

O cajado simboliza o trato suave e consolador do Espírito Santo. Nenhum outro
instrumento identifica melhor o pastor de ovelhas que o cajado e tem pelo menos 3 fun-
ções:

1) Comunhão. O pastor utiliza a ponta curva do cajado, na forma de um gancho,
para ajudar a levantar cordeirinhos recém-nascidos e levá-los à mãe, também o usa para
aproximar dele ovelhas mais velhas ou tímidas e examiná-las detalhadamente. O Consola-
dor trabalha dessa mesma forma conosco, nos aproximando de Deus e tornando a comu-
nhão entre irmãos em Cristo mais pessoal e calorosa.

2) Direção. Com a ponta do cajado o pastor pressiona o flanco da ovelha para guiá-
la ao caminho certo. E durante a caminhada, o pastor toca a ponta do cajado no dorso da
ovelha que gosta para caminharem juntos, como se estivessem de mãos dadas. Por vezes,
sentimos o toque do Espírito Santo nos dando discernimento da situação, de forma a nos
afastarmos do mal e nos apegarmos a Ele.

3) Socorro. O pastor utiliza a ponta curva do cajado para salvar ovelhas de situa-
ções que elas não conseguem sair sozinhas, como quando ficam presas em espinheiros,
ou quando caem na água ou em buracos. Todas as vezes que nos metemos em situações
que consideramos sem saída, o Espírito Santo vem e nos tira de lá.

“Querida ovelha,
Está perto o dia em que estaremos juntos para sempre. Até que esse dia chegue, o Espírito

Santo estará te consolando com o meu amor e estará te ligando a mim em santificação.
Enquanto espera, mantenha a esperança.

Aos cuidados do Bom Pastor”
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10  Diaº

“Preparas uma mesa perante mim
na presença dos meus inimigos”

Salmos 23:5a

Os pastores têm entre si o costume de chamar “mesa” as pastagens abundantes lo-
calizadas nos topos dos montes. Um lugar assim, no entanto, é de difícil acesso, o pasto
natural pode esconder ervas venenosas, as fontes podem estar poluídas e atrair pequenos
predadores. O pastor, então, tem o trabalho de investigar o local antes de levar o rebanho
até lá. Cada erva daninha é arduamente arrancada, as fontes de águas são abertas e purifi-
cadas, e uma segurança atenta é montada em todo perímetro. Depois de preparar tudo, o
pastor traz as ovelhas para usufruírem da farta mesa. O sacrifício que nosso Bom Pastor
Jesus se dispôs a pagar para nos ver bem alimentados de Sua Palavra e crescendo em gra-
ça e em sabedoria foi incalculável.

“Querida ovelha,
Estou te chamando a um relacionamento mais profundo comigo. Quero que você vença as
escarpas deste mundo egoísta conhecendo mais um aspecto do meu amor. Meu deleite é

que desfrute da vida nova, livre, reta, forte e bundante que preparei para você.
Aos cuidados do Bom Pastor”
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11  Diaº
“Unges a minha cabeça com óleo”

Salmos 23:5b

As ovelhas sofrem com ataques de enxames de insetos e sarna no verão. Moscas e
maruins tentam depositar seus ovos no focinho e orelhas da ovelha – as partes mais úmi-
das. Uma vez que conseguem, as larvas provocam irritação, inflamações e feridas graves.
O pastor precisa aplicar diariamente e com muito cuidado uma mistura de óleo com espe-
ciarias na cabeça do animal para proteger e curar as ovelhas atacadas pelas larvas de inse-
tos. No caso da proliferação contagiosa da sarna, todo o rebanho precisa ser mergulhado
num tanque com essa mistura de óleo. O poder e unção do Espírito Santo são comparados
ao óleo, que precisa ser derramado sobre nossa mente diariamente para permanecermos
protegidos contra os ataques do maligno e disseminação de contendas entre irmãos em
Cristo.

“Querida ovelha,
Apresente quaisquer perturbações a mim, pois à medida que o fizer receberá maior por-

ção de graça e do meu poder vivificante. A sua contínua busca à minha presença te ajuda-
rá a ter reservas espirituais para reagir com serenidade e sabedoria no calor das aflições.

Seus traços de personalidade refletirão o meu gozo, contentamento, amor, paciência,
mansidão e paz. 

Aos cuidados do Bom Pastor”
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12  Diaº

“O meu cálice transborda.”
Salmos 23:5c

Um cálice transbordante foi a maneira que Davi achou para ilustrar a alegria real
que Deus lhe proporcionava. O retorno da Arca da Aliança para Israel foi o evento mais
marcante  de alegria  incontida,  afinal,  ela  representava a  presença de Deus.  A  alegria
transbordante da presença de Deus o manteve aquecido em dias frios, tornando-o um ho-
mem saudavelmente estável. Era esse o trabalho do pastor, cuidar da saúde de suas ove-
lhas para sustentá-las em qualquer estação. No verão as refrescava em fontes de água pe-
renes e no inverno rigoroso as aquecia com uma porção de bebida forte. O Bom Pastor
nos despertará a buscá-lo até transbordarmos de Sua plenitude.

“Querida ovelha,
Tenho provido meios para você enfrentar qualquer circunstância. Você só encontrará ale-
gria perene e satisfação total em mim. Sua fé será provada, tentações e aflições virão, mas

lembre-se que te abençoarei em meio às provações e sofrimentos. Eu estou contigo.
Aos cuidados do Bom Pastor”
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13  Diaº

“Certamente que a bondade e a misericórdia
me seguirão todos os dias da minha vida” Salmos 23:6a

Davi foi um colecionador de vitórias. Foi em seu reinado que todos os inimigos de
Israel foram subjugados e o império começou a expandir. Davi sabia que era Deus agindo
por trás de cada bênção em sua vida. À sua direita estava a bondade do Senhor e à sua es-
querda o seguia a misericórdia. Tal como ovelhas, que caminham guiadas e ladeadas pelos
cuidados do pastor, enquanto avançamos com Cristo, precisamos reconhecer, em sincera
adoração e gratidão, os feitos do Senhor em nosso favor.

“Querida ovelha,
Ao lembrar do passado perceba a minha mão de misericórdia te guiando até aqui. O futu-

ro que temos à frente estará coroado com a minha glória. Os seus tempos estão em mi-
nhas mãos, apenas olhe para mim.

Aos cuidados do Bom Pastor”
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14  Diaº

“E habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre.”
Salmos 23:6b

Depois de se satisfazer nos campos abundantes e se refrigerar nas fontes de águas
limpas, a ovelha contava com um lugar seguro e confortável para se abrigar das tempesta-
des e do inverno. Davi encontrava esse lugar em Deus. Ele sabia que o Senhor não habita-
va em templos feito por mãos humanas, por isso O elegeu como o seu lar, a sua esperança
eterna. Ainda chegará o dia em que não veremos templos, pois Deus e Jesus serão o tem-
plo da Jerusalém celestial. Davi, então, realizará o desejo de habitar nEle e com Ele para
sempre.

“Querida ovelha,
Por baixo de ti estão os meus braços eternos para te amparar. Repouse neles. A sua força
se renovará e a sua esperança não será frustrada. A nossa jornada juntos não tem fim e

sempre será galardoada. Não esqueça que você está
Aos cuidados do Bom Pastor”
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SEJAM BEM-VINDOS AO         

Jardim da Gratidão
“Quero trazer à memória o que pode me dar esperança.”

(Lm 3:21)

Um jardim muitas vezes inexplorado é o da gratidão. Em nossa comunhão com
Deus, fazemos pedidos, louvamos a Deus e também sentimos a necessidade de agradecer.
No entanto, acontece de resumirmos com um “muito obrigado por tudo” e esquecermos
das bênçãos recebidas no percurso até a vitória almejada. Descobrimos um precioso te-
souro quando focamos nossa mente nos feitos do Senhor por nós. Ainda que não consiga-
mos retribuir na mesma infinita medida, podemos demonstrar gratidão com ações de gra-
ças e espalhar graça ao redor.

O Devocional do Jardim da Gratidão está organizado assim: 1) leitura bíblica base-
ada no livro de Provérbios, onde encontramos verdadeiros tesouros para colocarmos em
prática em todas as áreas de nossa vida; 2) Orar por...: Depois de fazermos cada pedido é
importante lembrarmos de agradecer a Deus detalhando pelo quê somos gratos, por isso
vamos integrar os motivos de oração ao motivo de gratidão; 3) ações de graças: Além de
registrar o motivo pelo qual somos gratos, teremos sugestões baseadas nas “As 5 Lingua-
gens de Amor”, de Gary Chapman, para demonstrar nossa gratidão a Deus e ao próximo.

Deus nos abencoe nessa jornada!

105



Dia 1
Gratidão pelo relacionamento com Deus

“O temor do Senhor é o princípio do conhecimento,
mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina.”

Provérbios 1:7

“Amo os que me amam, e quem me procura me encontra.”
Provérbios 8:17

Ao adentrar o Jardim da Gratidão, vamos trazer à memória a primeira experiência
que tivemos com Deus. Sabe aquele momento inesquecível em que passou a temê-lo? É
justamente este o nosso foco: ter o Senhor como o centro da nossa vida. Desde que Jesus
entrou em nossa história, passamos a ter experiências que nos levam a novas dimensões
de confiança e fé em Deus, além disso elas têm o propósito de nos tornar semelhantes a
Ele. Dentro de todo o processo, Ele nos deixa bem clara a sua vontade. E uma delas é a de
que ajamos com a mesma generosidade, graça, liberalidade e misericórdia com as quais
Ele age conosco (observe os requisitos que fazem um jardim florescer em Isaías 58). Nos-
sas boas intenções e palavras de gratidão podem se tornar em atos de amor que transmi-
tam a glória dEle a outros. Reserve um tempo de qualidade com o Senhor e abra seu es-
pírito para cumprir a vontade dEle como forma de gratidão.

Ação de Graças
Registre a sua primeira experiência com Deus

e reserve um tempo diário de qualidade com Ele.
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Dia 2
Gratidão pelos pais

 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“Ouça, meu filho,
a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe.”

Provérbios 1:8

“Não mude de lugar os antigos marcos
que limitam as propriedades

e que foram colocados por seus antepassados.”
Provérbios 22:28

 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O amor que foi gerado nos pais por seus filhos é o que mais se aproxima da exten-
são do amor de Deus. Ainda que alguns de nós não tenhamos tido o privilégio de receber
os cuidados de pais biológicos, o Pai Celestial não nos deixa sem instrução, carinho e cui-
dados, e ainda providencia tutores e pais espirituais para nos guiar. Eles são os instrumen-
tos utilizados por Deus para burilar as arestas mais agudas do nosso coração, tornando
nosso valor inestimável.  Mais do que ninguém eles nos conheceram na forma bruta e
acompanharam nosso progresso, afinal foram eles que nos ajudaram a fixar marcos desde
a infância para não corrermos o risco de perdermos nossa identidade. Eles se alegram em
ver o brilho que deixaram em nós. Nada mais natural que honrá-los com atos de gratidão
que pode ser bem simples como um socorro com as tecnologias.

Ações de Graças:
Lembre do momento em que o cuidado de seus pais foi marcante em sua vida,
escreva os detalhes e expresse sua gratidão a eles oferecendo ajuda constante.
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Dia 3
Gratidão pelos líderes espirituais

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

“O coração ansioso deprime o homem,
mas uma palavra bondosa o anima.”

Provérbios 12:25
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Por Sua bondade, Deus nos deu líderes espirituais para não seguirmos o que acha-
mos que é certo, mas a vontade de Deus. Os pais, o cônjuge, o líder religioso, são alguns
dos líderes espirituais que nos abrem os olhos, que nos ensinam, que se preocupam não
só com suas próprias almas, mas também com a nossa. Sobre eles repousa a enorme res-
ponsabilidade de nos comunicar as palavras de Deus. E é por meio dela que não perdemos
o céu de vista. Quantos sermões anotamos? Quanta luz foi lançada nos recônditos mais es-
curos de nosso coração? Não obstante tamanho cuidado conosco, a vida espiritual deles
pode se tornar bastante solitária se esquecermos de demonstrar nossa gratidão. Eles pre-
cisam saber que nos importamos tanto quanto se importam conosco. Mantê-los em nos-
sas orações, testemunhar do que Deus operou em nós por meio da vida deles, dar apoio e
palavras de encorajamento é um bom começo. Certamente, cultivar uma amizade sincera
com líderes espirituais serão de maior valia para ambos na caminhada da fé.

Ações de Graças
Escreva um versículo com as palavras de fé

que seu líder espiritual te direcionou num momento importante.
Transmita sinceras palavras de encorajamento e apoio a ele.
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Dia 4
Gratidão pela saúde

“Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos.”
Provérbios 3:8

O provérbio de hoje é a conclusão de uma receita do versículo anterior por Salo-
mão para a saúde do corpo, da alma e do espírito:

1. Não seja sábio aos próprios olhos;
2. Tema ao Senhor e
3. Evite o mal.
Com a prescrição em mãos, nos colocamos sob os cuidados de quem tem poder

para curar e dar vida abundante. A dose diária de misericórdia é uma prova disso e tam-
bém motivo de expressarmos gratidão ao Senhor.

Ações de Graças
Lembre de uma cura realizada por Jesus.

Aproveite para separar um dia para cuidar de você (checkup, estética...)
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Dia 5
Gratidão pelo sustento financeiro

“9Honre o Senhor com todos os seus recursos
e com os primeiros frutos de todas as suas plantações;

10os seus celeiros ficarão plenamente cheios,
e os seus barris transbordarão de vinho.”

Provérbios 3:9-10;

“8Mantém longe de mim a falsidade e a mentira;
Não me dês nem pobreza nem riqueza;
dá-me apenas o alimento necessário.

9Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria:
‘Quem é o Senhor? ’

Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar,
desonrando assim o nome do meu Deus.”

Provérbios 30:8-9

Um dos nomes pelo qual o Senhor é conhecido na Bíblia é como “O Deus da Provi-
dência”. Não foram poucas as vezes que Ele se revelou pessoalmente como o provedor.
Tão maravilhoso quanto celebrar a multiplicação de poucos pães, é reconfortante ver a
porção exata da necessidade atendida. O Deus que cuida dos lírios do campo, também nos
usa como canal de provisão em seu Reino. É o resgate da demonstração de amor da igreja
primitiva, no qual Deus move o coração dos seus servos para que não haja falta de nada.
Crer no Deus da Providência significa não andar por vista para ser um portador de mila-
gres.

Ações de Graças
Escreva a história de uma grande provisão feita por Deus em sua vida.

Selecione alimentos e objetos para doação.
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Dia 6

Gratidão pela presença do Espírito Santo

“Se acatarem a minha repreensão,
eu lhes darei um espírito de sabedoria 
e lhes revelarei os meus pensamentos.” 

Provérbios 1:23

Não cessamos de agradecer pela morada do Espírito Santo dentro do nosso cora-
ção para tornar conhecido nosso secreto diante de Deus e revelar a nós os segredos divi-
nos. Ele trabalha para nos humilharmos e arrependermos de nossas maldades e ao aceitar
Seu conselho somos transformados à semelhança de Cristo. Enquanto estivermos aqui,
estaremos em obras, mas não interditados para manifestar a Sua presença. Ao abrir seu
espírito ao Espírito do Senhor, permitirá que Ele complete Sua obra de perfeição em Seu
interior.

Ações de Graças
Registre tudo o que o Senhor lhe falar hoje
e escolha um louvor inspirado para cantar.
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Dia 7

Gratidão por um dia perfeito

“A vereda do justo é como a luz da alvorada,
que brilha cada vez mais até à plena claridade do dia.”

Provérbios 4:18
 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Como você descreve o seu dia perfeito? Talvez um dia simples, mas cheio da graça
de Deus, ou um evento grandioso que marca com alegrias todos os outros dias? Para Salo-
mão, um dia perfeito começa com o raiar da presença do Senhor na vida de uma pessoa e
à medida que ela avança na caminhada da fé mais esclarecida fica a respeito dEle. No fim
das contas, um dia perfeito será coroado com a presença, bondade e cuidado de Deus.

 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Ações de Graças
Rememore um dia especial e planeje algo novo.
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Dia 8

Gratidão pelo seu [futuro] cônjuge

“Seja bendita a sua fonte! Alegre-se com a esposa da sua juventude.”
Provérbios 5:18

“O caminho do abutre no céu,
o caminho da serpente sobre a rocha,

o caminho do navio em alto mar,
e o caminho do homem com uma moça.”

Provérbios 30:19

Provamos da bondade de Deus em todas as áreas de nossa vida, mas uma que o
Senhor destaca como sendo boa é a de o homem viver em companhia. Por isso, Ele prepa-
rou alguém para nos ajudar a encontrar o equilíbrio, a dividir cargas, a compartilhar emo-
ções, a nos conhecermos melhor e também a aumentarmos o nosso amor por Ele. O amor
conjugal é o mais íntimo que o homem experimenta, por isso foi usado para representar o
perfeito amor entre Cristo e a igreja. Por causa de Jesus, experimentamos o Seu perfeito
amor que durará por toda a eternidade.

Ações de Graças
Relembre a história de como conheceu seu cônjuge

e os momentos mais especiais.
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Dia 9

Gratidão pelo trabalho

“6Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio!
7Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante,

8e ainda assim armazena as suas provisões no verão 
e na época da colheita ajunta o seu alimento.”

Provérbios 6:6-8

Deus nos concedeu talentos, dons e capacidade para criar e fazer coisas que além
de nos fazer feliz também ajudam a nossa comunidade. Superar nossos limites recompen-
sam todo o trabalho duro, além de trazer a boa sensação de ser útil o trabalho é honroso.
O modo como o Senhor pediu aos israelitas para agradecê-Lo pela boa colheita partilhan-
do 10% com os mais pobres e necessitados num grande culto festivo. Num mundo mes-
quinho, Deus nos ensina a prosperar praticando a liberalidade e generosidade.

Ações de Graças
Registre uma data ou ponto alto em seu trabalho.

Faça uma lista de coisas que gosta de fazer
e analise formas de melhorar as que não gosta.
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Dia 10

Gratidão pelos anos de vida

Provérbios 9:11

Saber que os nossos anos de vida foram escritos por Deus antes de sequer existir-
mos nos dão uma ideia da grandiosidade do nosso propósito. A jornada que Deus prepa-
rou para nossa vida aqui é parte de um plano muito maior. Temos oportunidade para cres-
cer e amadurecer na fé em situações difíceis, meios de aumentar a sabedoria em circuns-
tâncias negativas, motivos de nos alegrar mesmo quando dizem não haver esperança e um
caminho para nos achegarmos mais a Ele em cada etapa da vida. Colocar os anos de vida
na perspectiva da eternidade nos ajudam a valorizar cada momento ao lado de Deus.

Ações de Graças
Selecione suas fotos antigas e registre as melhores histórias.
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Dia 11

Gratidão pelor uma grande realização

“O que o ímpio teme lhe acontecerá;
o que os justos desejam lhes será concedido.”

Provérbios 10:24

“O anseio satisfeito agrada a alma,
mas o tolo detesta afastar-se do mal.”

Provérbios 13:19

Não pensamos em outra  coisa  senão agradecer quando realizamos um sonho.
Tudo começa com um desejo sussurrado ao Senhor, que, em resposta a oração nos conduz
e impulsiona a lutar pela concretização. A superação dos obstáculos em prol do alvo alme-
jado nos mantém vivos e motivados. E então, Deus se importando e trabalhando em nosso
favor, nos surpreende com algo maior do que imaginamos. Encontramos o verdadeiro
sentido das grandes realizações na glorificação do nome dEle e em torná-Lo conhecido.
Afinal, você consegue lembrar de uma conquista na qual não tenha a assinatura de Deus?

Ações de Graças
Escreva e cole algo referente ao seu grande sonho realizado

e permita-se gerar novos sonhos.
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Dia 12

Gratidão pelos seus bons governantes

“Pela bênção dos justos a cidade é exaltada,
mas pela boca dos ímpios é destruída.”

Provérbios 11:11

O povo de Israel viveu altos e baixos em sua história política. Seu ponto mais alto
foi quando seus líderes serviam ao Senhor. No entanto, quando perderam a autonomia e
passaram a ser governados por líderes que não conheciam Deus nem sua história, pessoas
como Daniel, Ester, Neemias, tiveram a oportunidade de tornar o nome do Senhor conhe-
cido e atrair as bênçãos divinas para o governo que os dominava. Tal como Israel, pode-
mos ser cidadãos ativos na história política de nosso país, estado e cidade visando a ex-
pansão do Reino de Deus. Interceder pelos nossos líderes políticos, orar pela paz, dar bom
testemunho, ajudar aos necessitados é um bom começo.

Ações de Graças
Apoie uma causa em sua igreja, bairro ou rua.
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Dia 13

Gratidão pelor um bom conselho recebido

“31A boca do justo produz sabedoria,
mas a língua perversa será extirpada.

32Os lábios do justo sabem o que é próprio, 
mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade.”

Provérbios 10:31-32

Os conselhos que recebemos podem se tornar princípios que vamos levar para a
vida inteira. A Bíblia é a principal fonte que norteia nossa vida, o livro de Provérbios, en -
tão, contém uma lista de preciosos conselhos que dão o brilho em nosso caminhar. As li-
ções de vida que adquirimos ao aplicá-los em nossa vida são o que torna a nossa história
especial.

Ações de Graças
Anote os bons conselhos que são importantes para você

e pense numa maneira amorosa de transmiti-los a alguém.
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Dia 14

Gratidão por um animal especial

“O justo cuida bem dos seus rebanhos,
mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis.”

Provérbios 12:10

Quando Jesus falou sobre o zelo de Deus por seus filhos, ele lembrou de como
Deus cuida dos pequenos pardais. Esses passarinhos não são muito valorizados pelos ho-
mens e ainda assim recebem sustento diário do Criador – imagine como Ele cuida da co-
roa de Sua criação! Esse mesmo princípio destinado até aos animais mais desprezíveis
deve ser seguido por aqueles que confiam nos cuidados do Pai.

Ações de Graças
Lembre de uma história divertida com algum animal envolvido.
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Dia 15

Gratidão pela sua família

“A mulher sábia edifica a sua casa, 
mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua.”

Provérbios 14:1

Depois da construção da casa, é hora de edificar o lar. O primeiro item a ser levan-
tado é o altar ao Senhor. A partir dEle todos os outros relacionamentos são solidificados. É
Ele que nos dá as ferramentas necessárias para nos comprometer na obra diária e desafia-
dora que é estreitar laços com amor, perdão, paciência, bondade e respeito. Acabamos
descobrindo o significado do amor incondicional e o quanto vale a pena lutar sem desistir.

Ações de Graças
Rememore um momento especial junto com sua família.

Organize um culto doméstico,
deixe cada um participar da programação e ao final saboreiem um lanche favorito.
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Dia 16

Gratidão pela florescência onde estamos

“A casa dos ímpios será destruída,
mas a tenda dos justos florescerá.”

Provérbios 14:11

O versículo de hoje resume em 1 palavra uma promessa linda para quem foi justi-
ficado por Jesus: florescer. Essa palavra-promessa faz oposição à destruição dos ímpios.
Isso significa que o significado de florescer é bem mais amplo que crescer e prosperar, é
também permanecer firme e em segurança. Deus é especialista em operar milagres em
terrenos improváveis. Ele vai te fazer florescer aí onde você está em todos os belos senti-
dos da palavra.

Ações de Graças
 Escreva os detalhes de um dia em que Deus te usou de forma especial.

Cultive flores nativas e se dedique ao cuidado delas.
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Dia 17

Gratidão pelos dias ruins

“Mesmo no riso o coração pode sofrer, 
e a alegria pode terminar em tristeza.”

Provérbios 14:13

Mesmo sendo difícil identificar o benefício advindo de situações ruins, Paulo nos
dá a certeza que tudo está cooperando para nosso bem. A gratidão por dias marcantes
chega a ser espontânea, mas encontramos muitos motivos para agradecer quando as coi-
sas dão errado: um apoio de um amigo verdadeiro, uma palavra de encorajamento, um
pedido de perdão, uma segunda chance, uma nova forma de ver a vida, um jeito de ama-
durecer e crescer na fé. Os dias ruins escondem um tesouro que define o que realmente é
importante para nossa vida.

Ações de Graças
Identifique o bem que recebeu do Senhor ao passar por um momento difícil

e conte seu testemunho para alguém.
Escreva versículos e frases encorajadores e exponha-os num local visível.
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Dia 18

Gratidão pelor uma pequena alegria do cotidiano

“13A alegria do coração transparece no rosto,
mas o coração angustiado oprime o espírito.
16É melhor ter pouco com o temor do Senhor

do que grande riqueza com inquietação.”
Provérbios 15:13,16

Apreciar as pequenas coisas do cotidiano torna grandiosa a experiência da vida. É
sublime perceber que não precisamos de muito para ser feliz, que encontramos motivos
para sorrir nas coisas simples. Percebemos a importância de não desprezar as pequenas
coisas ao vermos como Deus olha para coisas (e pessoas) desprezíveis e dá o potencial que
nunca imaginaríamos. O pó da terra, uma vara, uma pedrinha, uma botija de azeite, uma
aboboreira, 5 pães e 2 peixinhos… Ele também nos usa para seus grandiosos propósitos e
tem prazer nisso. E nós podemos fazer o mesmo, constatar que as pequenas coisas, na
verdade, são grandes.

Ações de Graças
Monte sua própria lista de pequenas alegrias.
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Dia 19

Gratidão por um projeto especial que participou ou projetou

“Os planos fracassam por falta de conselho,
mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros.”

Provérbios 15:22

Um projeto – pessoal, profissional, conjugal, familiar, religioso ou comunitário –
oxigenam nossa vida. Para algumas pessoas, a sensação de ver o plano traçado se concre-
tizando é tão empolgante quanto a ajuda que outras prestam para o plano dar certo. A for-
ça motriz para conseguirmos chegar até o fim é o Conselheiro e a própria Sabedoria. Por
isso, confie a Deus os projetos que tiver em mente e comece a trabalhar com o que tem.
Ele guia nosso coração para motivá-lo e amadurecê-lo.

Ações de Graças
Com as realizações de um projeto de sucesso em mente,

trace novos planos a curto e longo prazo e apresente-os ao Senhor.
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Dia 20
Gratidão porque Ele mantém o controle sobre tudo

“1Ao homem pertencem os planos do coração,
mas do Senhor vem a resposta da língua.

2Todos os caminhos do homem lhe parecem puros,
mas o Senhor avalia o espírito.

3Consagre ao Senhor tudo o que você faz,
e os seus planos serão bem-sucedidos.
4O Senhor faz tudo com um propósito;

até os ímpios para o dia do castigo.
5O Senhor detesta os orgulhosos de coração.

Sem dúvida serão punidos.
6Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado;

com o temor do Senhor o homem evita o mal.
7Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor,

ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele.
8É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça.

9Em seu coração o homem planeja o seu caminho,
mas o Senhor determina os seus passos.”

Provérbios 16:1-9

Às vezes estamos tão sobrecarregados de preocupação e medo, que esquecemos o
estilo de vida sossegado que o Senhor nos prepara dia após dia. Pela misericórdia de Deus,
Ele sopra sobre nós a Sua paz, para lembrarmos que precisamos nos aquietar. Nosso cora-
ção e mente trabalharão melhor se priorizarmos a coisa mais importante: parar para ou-
vir Deus falar. Talvez seja preciso tirar um dia inteiro de solitude espiritual, ou rever a dis-
ciplina da busca diária a Deus. Afinal, é aos pés do Senhor que lançamos ansiedades e re-
cebemos exatamente o que precisamos.

 Ações de Graças
Lembre de momentos tranquilos e escolha um dia de solitude.
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Dia 21

Gratidão por um(a) ancião(ã) em especial

“O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor,
e se obtém mediante uma vida justa.”

Provérbios 16:31

Numa entrevista, Billy Graham revelou as diferentes maneiras como o amor de
Deus  o impactava a medida que envelhecia. Ele já não possuía aquele vigor da juventude,
mas o amor de Deus estava mais forte que nunca. Ainda há outros anciãos que não são tão
famosos quanto Billy Graham, mas onde constatamos a mesma atitude. Eles transbordam
sabedoria e nos inspiram a imitá-los. Eles são anjos que Deus nos ensinou a considerar.
Permitir que a nossa conduta seja melhorada pelo amor e sabedoria deles é a principal
forma de demonstrar gratidão.

Ações de Graças
Registre palavras ou atos sábios dessa pessoa

e demonstre sua gratidão prestando ajuda ou enviando presentes.
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Dia 22

Gratidão por um(a) amigo(a)

“O amigo ama em todos os momentos;
é um irmão na adversidade.”

Provérbios 17:17

“Assim como o ferro afia o ferro,
o homem afia o seu companheiro.”

Provérbios 27:17

Um amigo presenteado por Deus é uma ferramenta que melhora o que há dentro
de nós ao redirecionar nosso olhar de nós mesmos para o outro. Deus usa nossos amigos
para confortar a alma, compartilhar as cargas, trazer leveza e também para termos uma
noção do tipo de relacionamento íntimo que Ele deseja ter conosco. Afinal, os amigos de
Deus são as melhores pessoas para se ter como amigo.

Ações de Graças
Escreva momentos especiais que tiveram e programe uma surpresa divertida.
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Dia 23

Gratidão pelo bom futuro que Ele preparou

“17Não inveje os pecadores em seu coração;
melhor será que tema sempre ao Senhor.

18Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você,
e a sua esperança não falhará.”

Provérbios 23:17-18

“Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma;
se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, 

e a sua esperança não vai decepcioná-lo.”
Provérbios 24:14

Ultimamente o Senhor tem falado muito sobre ter esperança e bom ânimo. Os
versículos do devocional de hoje não só afirmam que haverá um bom futuro para quem
tem esperança como também nos ensina como essa esperança se concretizará. O bom fu-
turo que Deus tem preparado para nós está condicionado a 2 escolhas que fazemos no
presente: temer ao Senhor e buscar a sabedoria.

Ter Jesus como Senhor e Salvador pessoal é o 1º passo para temer a Deus. Por
meio de Jesus, recebemos o Espírito do Senhor que nos impulsiona a buscar a sabedoria
em Sua Palavra. Submetidos e obedecendo à Sua vontade, que inclui a escolha de amar
como Ele nos ama, Ele nos prepara e executa os Seus bons planos ao nosso respeito.

Ações de Graças
Identifique as palavras que o Senhor tem te falado

e o que você pode fazer hoje para se preparar para o que Ele fará em sua vida.
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Dia 24

Gratidão pelas Boas Novas de salvação

“13Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles
que o enviam; ele revigora o ânimo de seus senhores.

25Como água fresca para a garganta sedenta
é a boa notícia que chega de uma terra distante.”

Provérbios 25:13,25

Sabe o quanto uma palavra é poderosa? Quando ela percorre os séculos e perma-
nece tão viva e verdadeira quanto no início de sua propagação. Assim é a palavra da salva-
ção de Deus. Ela nos alcançou e mudou toda nossa perspectiva de vida. Poder difundi-la e
compartilhá-la com liberdade e pelo poder do Espírito Santo em nosso país é um verda-
deiro privilégio.

Ações de Graças 
Escreva o seu testemunho de conversão.

Escolha uma pessoa para interceder e anunciar a salvação em Jesus.
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Dia 25

Gratidão pelo perdão recebido

“Quem esconde os seus pecados não prospera, 
mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia.”

Provérbios 28:13

Depois de reunir várias palavras de sábios da história mundial sobre como perdo-
ar,  um autor desconhecido citou as palavras de Jesus Cristo quando estava pendurado
numa cruz (Lc 23:34). A atitude de Jesus não só sobrepujou as palavras bonitas sobre per-
dão, como também nos envolve em Seu amor sacrificial para agirmos do mesmo modo e
diariamente.

Ações de Graças
Faça uma autoanálise para saber a quem precisa perdoar ou pedir perdão.

Anote o modo e a sensação de perdoar ou de receber o perdão.
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Dia 26

Gratidão por uma graça concedida

“Quem leva o homem direito pelo mau caminho 
cairá ele mesmo na armadilha que preparou,

mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa.”
Provérbios 28:10

Quero compartilhar para o devocional de hoje uma experiência pessoal. Tenho
uma dívida de gratidão eterna com Deus, porque eu e minhas irmãs não nasceríamos se
Ele não tivesse realizado um milagre no útero infantil de minha mãe. Quando relatei esse
testemunho numa classe de Escola Bíblica infantil, uma das crianças falou: “Isso te faz um
pessoa especial!”. Deus concede a cada ser humano uma graça que prova o quanto somos
especiais para Ele. Apesar de não merecermos nada de bom, Deus, graciosamente, nos
trata como se o merecêssemos.

Ações de Graças
Mantenha o contentamento e a gratidão pelo bem que o Senhor te concedeu

e analise como está usando esse bem hoje.
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Dia 27

Gratidão pela correção

“A vara da correção dá sabedoria,
mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe.”

Provérbios 29:15

Quem diria  que um dia  iríamos  agradecer  pela  disciplina aplicada por  nossos
pais? No momento da dor, vergonha e frustração, gememos e choramos. Mas, depois de
corrigidos e de (re-)contruído o caráter, ficamos gratos por ter passado por aquele tipo de
aflição. Sempre que necessário, o Senhor vai nos corrigir da mesma forma, e a Bíblia afir-
ma que essa é uma prova de que Ele nos ama! Por mais que tenhamos em mente fazer o
certo e tomar as melhores escolhas, Deus vai corrigir-nos para o nosso bem.

Ações de Graças
Escreva seus sentimentos (bons ou ruins) quando passou pela correção do Senhor, pais ou
líderes, e também considere o que a obediência te trouxe de positivo. Compartilhe sua ex-

periência com uma pessoa mais nova para ajudá-la.
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Dia 28

Gratidão pelas virtudes que mais admira nas pessoas

“Uma esposa exemplar;
feliz quem a encontrar!

É muito mais valiosa que os rubis. […]”
Provérbios 31:10

(complete a leitura até o versículo 31)

Uma certa ilustração conta que numa fila, as pessoas estavam munidas com 2 mo-
chilas, uma colocada à frente e outra nas costas. Todas as virtudes eram colocadas na mo-
chila da frente, e os defeitos eram jogados na mochila de trás. De forma que, as pessoas só
viam os defeitos de quem estava à sua frente e as suas próprias virtudes. Como filhos de
Deus,  sabemos que Ele  vê  ambas mochilas,  é  Ele  quem nos concede virtudes  únicas,
quem nos ajuda a tratar dos defeitos e ainda transforma a postura de como olhamos para
nós mesmos e para o outro. Somos chamados a sair dessa fila, a olhar e tratar de nós mes-
mos e do outro com o mesmo amor com que fomos alcançados.

Ações de Graças
Enumere as virtudes que admira nas pessoas,

em você e escolha uma virtude para desenvolvê-la melhor.
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Dia 29

Gratidão pela fidelidade

“O fiel será ricamente abençoado”
Provérbios 28:20a

Se você chegou até aqui, contando e agradecendo por pelo menos 29 bênçãos num
período de crise como este, preciso te falar que Deus te concederá mais de Suas ricas bên-
çãos. A fidelidade inabalável do Senhor, mesmo quando vacilamos, nos torna mais devota-
dos a Ele. E é pela perseverança em andar com Deus que alcançaremos muito mais do que
imaginamos.

Ações de Graças
Escreva momentos de demonstrações de amor a você

e retribua com uma amizade fiel e sincera.
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Dia 30

Gratidão pela

“Quem subiu aos céus e desceu?
Quem ajuntou nas mãos os ventos? 

Quem embrulhou as águas em sua capa? 
Quem fixou todos os limites da terra? 

Qual é o seu nome, e o nome do seu filho? 
Conte-me, se você sabe! 

Cada palavra de Deus é comprovadamente pura; 
ele é um escudo para quem nele se refugia.”

Provérbios 30:4-5

“Senhor, adentramos em tua presença com ações de graças e louvores por nos dar
esperança em meio ao caos. Temos nos tornados mais devotados a ti, mais amáveis e ale-
gres, tudo graças ao teu amor, perdão e reconciliação, bênçãos imerecidas, que amadure-
cem nossa fé. Graças te damos pelos tesouros contidos em Tua palavra, que iluminam
nossa vida, nos sustentam e nos ensinam a viver sabiamente. Muito obrigado por nos gui-
ar pelo Jardim da Gratidão e nos aproximar de ti. Amém!”

Ações de Graças
Celebre a Deus com música, dança e o que mais achar oportuno em sua celebração.
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Oficina de Virtudes

Discorreremos sobre o trecho mais conhecido de Provérbios – o último livro usado

nas meditações do devocional do Jardim da Gratidão. Vamos montar uma “Oficina de Vir-

tudes” e nos inspirar na vida de mulheres da Bíblia que foram exemplos reais da mulher

virtuosa de Provérbios 31.
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1  Diaº

O processo

“Uma esposa exemplar; feliz quem a encontrar!” Pv 31:10a

Você já viu um garimpo e o modo como as pedras preciosas são encontradas e la-
pidadas? O resultado final é lindo, mas o processo todo é suado! Encontramos na Bíblia
várias mulheres que são verdadeiras pedras preciosas que foram trabalhadas pelos instru-
mentos da fé, esperança e amor (1Co 13:13). Foram esses instrumentos que moldaram o
caráter de Rebeca (Gn 24), ela se tornou uma moça diligente, corajosa e trabalhadeira; foi
encontrada e consolou o coração enlutado de um príncipe. Na maior parte das vezes, nos-
so olhar é atraído para o brilho das pedras preciosas, e esquecemos de observar a dureza
do processo até elas chegarem ao resultado final. A mensagem de Deus para você hoje é
que Ele te encontrou, te fez Seu tesouro pessoal (Êx 19:5) e está trabalhando para que você
resplandeça como astro no mundo. Ele precisa remover algumas lascas, lapidar e polir,
enquanto isso, precisamos ficar firmes na fé, pois o longo processo resultará na manifes-
tação da glória dEle em nossas vidas.
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2  Diaº

Prova de fogo

“É muito mais valiosa que os rubis.”
Pv 31:10b

Dois dos processos para provar o valor de uma pedra ou um metal, a prova da lixa
e do fogo, trazem uma lição para nós. O diamante, por exemplo, se diferencia das demais
pedras por ser resistente a trincas e arranhões de uma lixa. O ouro depois de passar por
altas temperaturas, se torna ainda mais puro. Rute provou seu valor ao passar e sair das
piores intempéries da vida mais pura, sem trincas ou arranhões. Depois de perder seu es-
poso, seu sustento financeiro, renunciar viver em seu país, sem seus parentes e seus hábi-
tos, aceitar trabalhar como uma respigadeira (pessoa que cata as sobras de espigas caídas
na época da colheita), se submeter a uma nova cultura e língua, foi chamada pelos israeli-
tas de mulher virtuosa. O amor que havia em seu coração por Deus e pelo próximo lhe
deu resistência às mais duras provas da vida e a tornou singular. O amor de Deus cresce
em você e te torna mais valiosa que diamantes ou ouro refinado, mais forte e resistente a
qualquer prova que tiver de passar.
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3  Diaº

A Pedra Fundamental

“Seu marido tem plena confiança nela”
Pv 31:11a

As edificações confiáveis utilizam um fundamento seguro, alinhado e sólido, onde
é posta a pedra fundamental que dá sustentação e estabilidade para se levantar casas ou
prédios. Ainda que nem todas as mulheres sejam engenheiras, a mulher sábia se empe-
nha na edificação do lar. Ana foi uma mulher assim, ela colocou Deus como a pedra fun-
damental de seu lar e edificou nEle a sua família. O resultado dessa atitude encontramos
em todo o livro de 1 Samuel: marido plenamente satisfeito, primogênito usado para glória
de Deus e lar preenchido com filhos abençoados. A pedra fundamental deve estar escon-
dida no âmago do lar, pois é ela que confere à família felicidade, tranquilidade e estabili-
dade. É na Rocha Eterna que você pode confiar o projeto mais importante de sua vida que
é a sua família. Sua confiança em Deus te tornará uma mulher confiável.
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4  Diaº

O Tesouro Escondido

“e nunca lhe falta coisa alguma.”
Pv 31:11b

Naturalmente, nosso coração busca e se consome pelos tesouros terrenos, mas a
Bíblia traça uma rota diferente para uma caça ao tesouro escondido aos olhos humanos
(Mt 6:19-21; Lc 6:45). Diferente das aflições causadas pelas riquezas terrenas, as celestiais
é o lar onde nosso coração descobre que sempre deveria estar. Lembram da Sunamita? Ela
era uma mulher bem casada e rica (2 Reis 4:8-37; 8:1-6). Por muito tempo pensou que não
teria filhos, mas o Senhor a fez mãe; por algumas horas seu filho esteve morto, mas foi
ressuscitado pelo poder de Deus; por alguns anos ela precisou se ausentar de sua casa e
terras para ser poupada da fome, ao voltar, sua herdade havia sido invadida, mas, provi-
dencialmente, o rei a quem ela foi clamar já sabia de toda sua história de milagres e devol-
veu tudo o que lhe pertencia. Essa mulher zelava por tudo que possuía, mas ela provou
que sua maior riqueza era a escondida em Deus, e Ele proveu tudo de forma que nada lhe
faltasse. Você tem em suas mãos a Bíblia que funciona como seu mapa e manual para des-
cobrir, acumular e zelar pelos tesouros eternos (na verdade, ela é em si mesma um tesou-
ro de inestimável valor), a escolha diária daquilo que seu coração busca vai determinar a
natureza do seu depósito interior.
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5  Diaº

Um colar de pérolas

“Ela só lhe faz o bem, e nunca o mal,
todos os dias da sua vida.”

Pv 31:12

Lembra de Jesus falando sobre não se dar pérolas aos porcos (Mt 7:6)? Essas pala-
vras ilustram bem o casamento de Nabal e Abigail  (1 Sm 25). A Bíblia descreve Nabal
como um homem rico, rude e mau que ostentava a pérola que era Abigail. Enquanto foi
casada com ele, Abigail agiu como a pérola, cobriu o que lhe causava dor e sofrimento
com camadas de bondade para vencer o mal com o bem (Rm 12:21). Ela não ignorava seus
problemas, não revidou nem procurou se vingar, antes, colocou sua esperança no Senhor
e agiu com a nobreza interior que é peculiar das mulheres preciosas para Deus (1 Pd 3:3-
6). Davi ouviu a sábia intercessão de Abigail quando caminhava para vingar-se de Nabal,
deixando-o nas mãos de Deus. Ao ficar viúva, Abigail foi amparada pelo futuro rei de Isra-
el. Quando você coloca sua esperança em Deus, ela não será frustrada, quando você valo-
riza a beleza interior, sua benignidade vence o mal.
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6  Diaº

O espírito do trabalho

“Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos.” 
Pv 31:13

Hoje temos a comodidade de comprar roupas prontas e nos tempos bíblicos as
mulheres passavam de geração a geração um inteligente e interessante processo manual
para a confecção de suas próprias roupas. Dentre as etapas, estavam a escolha do fio, que
podia ser vegetal, o linho fino, ou de pelos de animal; a tecelagem e a coloração com tintu-
ras extraídas de insetos, flores, sementes, troncos de árvores e até moluscos; e por fim, a
modelagem e a costura com fuso e rocas. No final, todo o trabalho era recompensado com
a criação de peças únicas, nenhuma mulher se preocupava em estar vestida igual à outra.
O que diferenciava o trabalho feito pela mulher virtuosa do trabalho feito pelas demais es-
tava no espírito dela, ela trabalhava com prazer e se tornava profissional no que fazia.
Uma equipe de tecelãs capazes foram selecionadas dentre todo arraial de Israel e escolhi-
das para atenderem o cliente que era o Criador de todas as coisas e o Deus delas (Êx 35:25-
26). Elas conseguiram fazer com as próprias mãos exatamente o que Deus havia revelado
a Moisés, e os tecidos de pelos de cabra e de linho fino nas cores azul, roxo e vermelho co -
briram o Tabernáculo. Talvez você não leve jeito para costuras, mas se o que faz é com
amor (1 Co 16:14), por fé (Rm 14:23), e de todo coração para Deus (Cl 3:23), Ele honra o tra-
balho de suas mãos e o usa para a glória do nome dEle.
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7  Diaº

Percorrendo milhas

“Como os navios mercantes,
ela traz de longe as suas provisões.”

Pv 31:14

A Rainha de Sabá é um exemplo dessa mulher que busca provisões de longe. Ela
decidiu enfrentar mais de 1800km, numa viagem desconfortável e longa que envolvia mui-
ta poeira e meios de transportes limitados. Seu intuito? Ver a maior riqueza da qual ouvira
falar: um homem considerado o mais sábio de todos os tempos (1 Rs 10). Todas suas ex-
pectativas sobre a sabedoria de Salomão foram superadas, todas suas perguntas difíceis
foram resolvidas por ele com sabedoria, ele lhe deu além de tudo o que ela havia deseja-
do, pedido ou imaginado ver. Ela e Salomão trocaram presentes, mas nada superava a sa-
bedoria que ela adquiriu com a exitosa viagem. A atitude da Rainha de Sabá nos mostra
que às vezes será necessário ir em busca de mais sabedoria e que valerá muito a pena todo
esforço empenhado. O quanto você está disposta a percorrer para se prover de todas as ri-
quezas que Deus tem para você? Você pode começar pedindo a Deus por sabedoria (Tg
1:5) e não se contentando em só ouvir ou ler a Bíblia, mas indo além, praticando e com-
partilhando o que tem aprendido.
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8  Diaº

O tesouro que ninguém quer perder

“Antes de clarear o dia
ela se levanta prepara comida para todos os de casa,

e dá tarefas as suas servas.”
Pv 31:15

O planejamento diário da mulher virtuosa envolvia os serviços do lar na lista de
prioridades e a administração do tempo era o segredo de seu sucesso. Ela usava o máximo
da luz do dia para realizar suas atividades priorizando sua casa, por isso se esforçava em
acordar cedo. Todas nós usamos a riqueza que é o tempo, a questão é se o fazemos de
modo produtivo, sem ansiedades ou desperdícios. Sara era uma esposa exemplar, gover-
nanta talentosa do seu lar, que até serviu pães a anjos (Gn 18:6; Hb 13:1). Ela esperou um
filho por cerca de 60 anos,  nesse ínterim, suas esperanças quase esmoreceram e o seu
plano de conceber por meio de sua serva Hagar não deu certo. Somente o plano de Deus,
que envolvia abençoar todas as famílias da terra a partir da sua família, manteve sua espe-
rança firme. Quando você declara total dependência do Senhor, ele renova suas forças,
suas esperanças e o seu tempo. Aprendemos a ajustar nosso tempo ao tempo determinado
por Deus para cada coisa (Ec 3:1), a aquietar quando Ele nos pede para esperar (Sl 46:10), a
levantar quando Ele nos ordena e a agradecer quando Ele não autoriza fazermos algo.
Mantenha a esperança firme em quem tem o controle do tempo e cuida de seu lar.
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9  Diaº

A mão na massa

“Ela avalia um campo e o compra;
com o que ganha planta uma vinha.” 

Pv 31:16

A maior e mais antiga vinha do mundo, Versoaln, fica na Itália. A pequena semen-
te que foi plantada e cultivada há 360 anos, se estende hoje por uma área de 350m² e é
apreciada por muitas pessoas nas colheitas anuais. Grandes projetos começam pequenos,
passam por intempéries e só obtêm sucesso pela paciência, perseverança e fé no lucro a
longo prazo. A Sulamita de Cantares, aprendeu com a agricultura de vinhas a cultivar
amor e colher alegrias. Ela nunca imaginaria que depois de trabalhar duro debaixo do sol
seria coroada com o amor do rei. O seu melhor, ainda que seja pouco aos seu olhos será
recompensado pelo Senhor e o que Ele faz dura para sempre. Por isso, continue, um pou-
quinho de cada vez, não desistindo diante das dificuldades, aprendendo com os erros,
buscando melhorar sempre. Boas colheitas exige não só boa semente numa boa terra,
mas também a dedicação de quem cultiva.

145



10  Diaº

A Entrega

“Entrega-se com vontade ao seu trabalho;
seus braços são fortes e vigorosos.”

Pv 31:17

Na Bíblia encontramos várias mulheres que se surpreenderam com o fato de ter
alcançado graça aos olhos de alguém importante. Elas tinham algo em comum: se entre-
gavam com vontade à causa em que acreditavam. Ester foi uma delas, ela trabalhou por 1
ano em cuidados físicos, por 3 dias esteve empenhada num sério propósito espiritual e
bravamente arriscou a própria vida por 2 vezes para salvar a vida de seu povo (Et 5:2; 8:4).
Ela não trabalhou para obter a graça, afinal graça não se compra, a motivação de todo seu
trabalho era a fé em Deus. Você pode fazer como Ester e muitas outras mulheres virtuo-
sas, buscar na Fonte Inesgotável a força e o vigor que precisa para lutar pelo que crê e pelo
que ama. O favor de Deus se manifestará em tempo oportuno, apenas tenha fé.

146



11  Diaº

Oportunidades vestidas de púrpura

“Administra bem o seu comércio lucrativo”
Pv 31:18a

“Ela faz vestes de linho e as vende,
e fornece cintos aos comerciantes.”

Pv 31:24

O trabalho de Lídia de vender a preciosa púrpura na beira do rio lhe dava acesso a
muitas pessoas (At 16:13-15,40). Seu interesse ali era o comércio, entretanto, Deus captou
a sua atenção para algo mais valioso que o seu produto anunciado por Paulo e sua comiti-
va: o plano de salvação de Deus. Lídia reconhecia uma boa oportunidade quando encon-
trava uma, e não deixava escapar. Ela creu em Jesus, foi batizada e, passou a irradiar as
boas-novas de onde estava, começando por sua casa. As  oportunidades que Deus nos dá,
não se apresentam da forma clara que imaginamos, elas geralmente vêm vestidas de tra-
balho (Cl 4:5). Procure dar o seu máximo no trabalho, talento, dom, que o Senhor te deu e
não se desanime. Busque por sabedoria, mais conhecimento sobre Jesus, e lembre de
sempre compartilhar o que recebeu, quanto mais o fizer, mais você irá receber.
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12  Diaº

Luz nas trevas

“e a sua lâmpada fica acesa durante a noite.”
Pv 31:18b 

A parábola das 5 virgens prudentes, preparadas e vigilantes são exemplo de como
essa verdade de Provérbios 31:18b pode ser aplicada (Mt 25:1-13). Enquanto elas dormiam,
suas lâmpadas estavam acesas e o azeite sendo consumido pelo fogo. Quando chegou o
momento de agir, elas não se preocuparam e entraram nas bodas cheias de luz. O azeite
extra, o conselho às outras 5 virgens, a prontidão para a tarefa executada em tempo hábil,
advinham da sabedoria que elas possuíam. A presença do Espírito Santo é como essa lâm-
pada que fica acesa enquanto buscamos Sua sabedoria nas Sagradas Escrituras, na oração,
na comunhão com os irmãos, na vida de renúncia e santidade. A Luz interior é o sinal que
você possui a presença do Senhor, a busca contínua é o sinal de que estará em prontidão
mesmo se a jornada se estender mais do que você esperava e a noite se alongar. Você tem
a Luz de Cristo. Nenhuma outra pessoa poderá irradiá-la por você, não será fácil mantê-la
brilhando nesse mundo de trevas densas, mas há uma recompensa eterna para quem O
busca. O Senhor vê as suas lágrimas e Ele prometeu enxugá-las (Ap 21:4).
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13  Diaº

Feito à Mão

“Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca.
Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres.”

Pv 31:19,20  

Não sei se você é fã de trabalhos manuais como eu, é certo que a tecnologia é uma
mão na roda, mas, produzir algo com as próprias mãos é muito prazeroso. Foi assim que
Deus nos criou, com as próprias mãos (Sl 139:13, 15 e 16), e Ele também nos deu o privilé-
gio de criar. As suas habilidades podem estar concentradas em áreas diferentes da mulher
de Provérbios 31:19, afinal usamos as mãos para a maior parte do trabalho que produzi-
mos. Por exemplo, considere a obra de arte que é servir uma mesa com refeição saborosa,
ou ainda o primor que é escrever palavras singelas e encorajadoras capazes de levantar o
ânimo de outras pessoas, e também organizar ambientes de forma a ficarem mais funcio-
nais, facilitando a vida. Outra forma digna de usar as mãos para o bem e que nos trazem
imenso prazer é ajudar a quem precisa. Tabita, conhecida como Dorcas, era uma mulher
desse feitio, usava suas mãos para praticar boas obras (Atos 9:36-42). Ela costurava lindos
vestidos para doar às viúvas, contribuía financeiramente com os mais pobres e praticava
boas obras. Ela era muito querida em sua comunidade, pelo seu bom testemunho todos
que a conheciam suplicaram por sua vida quando veio a óbito. Deus lhe deu a graça de
ressuscitar e viver por mais anos felizes na terra. Valorize a forma como Deus te criou,
agradeça a Ele pela dádiva da vida e pela beleza que suas mãos é capaz de criar.
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14  Diaº

Um pouco de lã e de fé

“Não receia a neve por seus familiares,
pois todos eles vestem agasalhos.

Faz cobertas para a sua cama”
Pv 31:21, 22a

A mulher de Provérbios 31 não tinha o controle para amenizar as baixas tempera-
turas de onde morava, mas ela contornava a situação com agasalhos de lãs e edredons.
Quando o inverno da vida chegou na casa da mulher cananeia, ela usou o que tinha, fé,
perseverança e humildade, e ganhou o milagre e a admiração de Jesus mesmo não sendo
uma israelita (Mt 15:21-28; Mc 7:24-30). Com um pouco de lã a mulher de Provérbios 31
ensina a nos prepararmos para aquilo que não podemos mudar, mas que podemos contor-
nar; e com sua fé a mulher cananeia nos mostra que gastar energia buscando soluções
para o problema é o que dá resultado. Não tente controlar a situação, nem se deixar para-
lisar pelo medo ou se consumir pelo problema que te cerca, antes, ore a respeito, pesquise
maneiras úteis de como resolver a situação, converse e peça ajuda. Você vai vencer tem-
pos difíceis, os receios e a sensação de impotência usando o que Deus colocou em suas
mãos.
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15  Diaº

Vestes reais

“Veste-se de linho fino e de púrpura.”
Pv 31:22b

Um dos maiores estilistas da alta costura, Elie Saab, faz roupas únicas mesmo re-
petindo o modelo em vários vestidos, seus vestidos são bordados à mão e o valor de uma
peça passa casa dos 5 dígitos. O ponto alto dos seus desfiles é o vestido de noiva que fecha
a sua coleção exuberante. Em seu casamento com o rei, a princesa dos Salmos 45, exibiu
um belíssimo vestido todo bordado e ornado com ouro exclusivamente costurado por al-
gum estilista ainda mais extravagante que Elie Saab. Já a mulher de Provérbios 31 era sua
própria estilista de alta costura, ela se vestia conforme as virtudes que havia em seu cora-
ção. É importante salientar que o valor das suas vestes nunca superou a riqueza de seu es-
pírito dócil e tranquilo (1 Pd 3:3-4). Como princesas do Reino e representantes de Cristo,
precisamos combinar as vestes do interior com as do exterior. A nossa imagem revela nos-
sa condição espiritual e vice-versa, se elas não estiverem alinhadas seremos uma versão
distorcida de tudo aquilo que o Senhor projetou em nós. Ganhamos as vestes espirituais e
por causa delas podemos refletir beleza, singularidade, graça e a glória do Senhor em nos-
sas vestes materiais, até o dia em que seremos conduzidas aos céus com as vestes eternas
(Ap 3:5).
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16  Diaº

O motor propulsor

“Seu marido é respeitado na porta da cidade,
onde toma assento entre as autoridades da sua terra.”

Pv 31:23

O texto de Provérbios 31:10-31 é de autoria de uma mulher, para orientar seu filho.
Cada virtude ali é um tesouro que a mulher cristã pode obter, inclusive o contido no versí-
culo 23. Ele aborda sobre as qualidades do homem, porque a mulher tem parte nisso.
Lembra  da frase:  “por  trás  de um grande homem está  sempre uma grande mulher”?
Aplica-se aqui. A boa esposa impulsiona e apoia o esposo a ir mais longe com seu bom
exemplo e boas atitudes. Paulo colocou esse item como um critério para a escolha de líde-
res espirituais, afinal é na família onde o ministério começa (1 Tm 3:2-5). A bela e virtuosa
Acsa casou-se com Otniel, um homem valoroso, corajoso e juiz em Israel (Js 15:13-19 e Jz
1:9-15). Uma mulher que se dispõe a lutar por água no inverno ou verão em sua herança
demonstra estar disposta a lutar pela sua família. Considere o jugo igual e o amor renova-
do, eles serão o motor propulsor na luta pela edificação de sua casa.

152



17  Diaº

Fé para vencer

“Reveste-se de força e dignidade;
sorri diante do futuro.”

Pv 31:25

Sun Tzu, em seu famoso livro “A Arte da Guerra”, escreveu que para ser vitorioso é
necessário ver o que não está visível. Muito antes do livro ser escrito, a Bíblia nos revela
que pela fé vemos o invisível e realizamos o impossível. Débora encarou uma guerra de
perto, mas por divina revelação, ela já havia visto que Israel sairia vitorioso (Jz 4 e 5).
Quando ela canta que se levantou, não foi somente seu corpo, mas sua atitude, revestida
de força, coragem e fé, reanimou os líderes, a garra dos guerreiros e a moral de toda na-
ção de Israel. Quando você abre os olhos pela manhã, a mão direita do Senhor é quem te
levanta para fazê-la vitoriosa (Is 41:13). Ao abrir o guarda-roupa, o Espírito Santo te reves-
te com coragem e ousadia. Quando abre a porta, o Senhor Jesus te acompanha para en-
frentar e vencer o novo dia. Com os olhos da fé você conseguirá ver o que Débora viu, po-
derá sorrir diante do que está por vir e cantará vitoriosa por causa da vitória garantida por
Jesus.
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18  Diaº

Leitura em voz alta

“Fala com sabedoria e ensina com amor.”
Pv 31:26

Qual aprendizado você agradece por ter adquirido? Eu agradeço por ter aprendido
a ler. Quantos mundos se descortinam com uma simples leitura, não só de livros, mas de
culturas, situações, pessoas… Através dela conseguimos considerar diferentes pontos de
vista, obter equilíbrio, moderação e sabedoria. Foi assim que uma mulher de Abel-Bete-
Maaca foi considerada sábia (2 Sm 20). O exército do rei estava entrincheirado ao redor de
sua cidade, pronto para destruí-la. Ela havia crescido ali, conhecia o modo como seu povo
vivia e havia absorvido seus saberes, não fazia sentido o estado de sítio. Sua voz foi ouvida
ainda depois de mais de 3000 anos, não só porque ressoou alta e firme, sua sabedoria ain-
da nos ensina sobre o amor às raízes, à paz e à conciliação antes de uma guerra estourar.
Temos lido e aprendido com as mulheres da Bíblia, com a poderosa e eficaz palavra de
Deus, para também transmitir com a mesma graça e inspiração o que guardamos no cora-
ção. Valorize seu momento de meditação na Palavra, enriqueça a sua leitura bíblica diária
com aplicações práticas durante o dia e ore pedindo ao Senhor para usar seus lábios com
a sabedoria do Alto para impactar essa geração.
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19  Diaº

Milagres em casa

“Cuida dos negócios de sua casa
e não dá lugar à preguiça.”

Pv 31:27

Havia uma viúva dos tempos de Eliseu que aplicou essas verdades em seu lar (2 Rs
4:1-7). Seu esposo frequentava a Escola de Profetas de Eliseu, mas faleceu e deixou dívidas
altas, como a viúva não tinha como pagar, os credores pediram seus 2 filhos como escra-
vos. Sua história evidencia 5 modos de lidar com os relacionamentos em meio a crise.

1) Deus (2 Rs 4:1) → Ela foi até o homem de Deus, Eliseu, para resolver sua deman-
da. Deus é a 1ª pessoa a quem devemos recorrer.

2) Sua vida (2 Rs 4:2) → O profeta perguntou o que ela tinha em casa, e ela respon-
deu que tinha uma botija de azeite. A presença do Espírito Santo no interior, a fé, são indí-
cios de que milagres podem acontecer.

3) Vizinhos (2 Rs 4:3) → O homem de Deus pediu que ela fosse a todos seus vizi -
nhos pedir vasos emprestados, isso significa que ela tinha uma boa relação com todos
eles. Estabelecer boas relações em nossa comunidade é um requisito essencial de todo
cristão.

4) Família (2 Rs 4:4) → A 2ª orientação do profeta foi que ela colocasse os filhos
para dentro e fechasse a porta de sua casa, para então encher todos os vasos com a botija
de azeite que tinha. Para o milagre acontecer, precisamos fechar a porta da nossa casa
para o pecado, o diabo e o mundo.

5) Líderes espirituais (2 Rs 4:5) → A viúva seguiu todas orientações de Eliseu à risca
e depois que milagrosamente todos os vasos estavam cheios, ela voltou a ele para dar o re-
latório e tornar a ouvi-lo. Eliseu lhe falou que podia pagar a dívida com o azeite e viver do
que sobrasse. Precisamos estar debaixo da bênção dos nossos líderes espirituais, não agir
de forma independente, mas considerá-los e sermos gratas.
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20  Diaº

O Porta-joias

“A beleza é enganosa, e a formosura é passageira;
mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada.”

Pv 31:30

Uma amiga e irmã em Cristo, muito amável, ex-prostituta, abandonou o culto ao
corpo e às paixões, pelo culto a Deus. Por algum tempo, as belas formas de seu corpo atra-
íram homens, mas agora a sua beleza cheia do Espírito Santo atrai muitas pessoas a Jesus.
Raabe também era uma prostituta que não se fiou na superfluidade da beleza aparente,
ela considerou as grandezas e maravilhas que o Deus dos israelitas operava e O temeu. Ela
foi a única em sua cidade a decidir por segui-Lo, todos os outros tiveram o tipo de temor
que classificava Deus como um inimigo a ser combatido. Raabe estava acostumada a atrair
os homens, mas dessa vez Deus a atraiu e a salvou, junto a sua família, da destruição imi-
nente. Raabe foi elogiada pelo escritor de Hebreus 11:31, e nós também o fazemos, con-
forme Provérbios 31:30b. A minha amiga e Raabe descobriram em Cristo a fonte da verda-
deira beleza, são lembradas por isto, mais admirável ainda foi que a decisão delas em ser-
vir a Deus levou muitas pessoas a Jesus. Agora pense nos salvos como preciosidades que o
Senhor expõe em Seu porta-joias. São pessoas como eu e você, que são trabalhadas pelo
Espírito Santo e que só são usadas por Ele. Observe que Ele não está olhando suas falhas
ou defeitos, mas te atraindo, salvando, transformando com Sua graça e te fazendo única e
admirável aos Seus olhos. A sua beleza está irradiando a Sua presença a todos ao seu re-
dor, deixe-se ser usada por Ele e para Ele (Rm 11:36).
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21  Diaº

A Condecoração

“Que ela receba a recompensa merecida,
e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade.”

Pv 31:31

Baraque e Débora entoaram uma canção em comemoração à vitória sobre os ca-
naneus citando o nome de uma mulher. Diferente das outras guerras, nas quais o capitão
recebia as honras pela vitória, desta vez uma dona de casa que serviu leite, em vez de
água, foi notabilizada e considerada a mais bendita dentre as que habitam em tendas por
sua bravura, coragem e proeza em abater o inimigo de Israel (Jz 5:24). Jael, esposa do que-
neu Héber, lutou ao lado povo de Deus e foi merecidamente recompensada. Da mesma
forma, o Senhor condecora lutadoras em favor do bem, do Reino e da proclamação do
Evangelho. Por esse motivo, enfrentamos batalhas que começam em nosso pensamento, e
a depender do que permitimos prevalecer isso definirá sentimentos e atitudes de vitória.
Use as 3 poderosas ferramentas que Deus te deu: fé, esperança e amor, para vencer e rece-
ber as recompensas que abrangem o mundo físico e espiritual (Mc 10:29-30). Quando sua
vitória chegar não virá por sua própria força nem de seus próprios lábios, mas sim do Se-
nhor e ninguém poderá tirá-la.
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22  Diaº

Provada e aprovada

“Seus filhos se levantam e a elogiam;
seu marido também a elogia, dizendo:

Muitas mulheres são exemplares,
mas você a todas supera.”

Pv 31:28-29

Depois do pecado, as filhas de Eva precisaram redescobrir sua verdadeira essên-
cia. Por Sua bondade e amor, Deus reeditou a história de Eva, quando Maria concebeu o
homem que veio para salvar o mundo. Por causa de Jesus, a feminilidade da mulher não
só foi restaurada como também valorizada. Agora você é tesouro particular do Senhor (Êx
19:5) e quanto mais cultiva o fruto do Espírito, mais virtudes vão se revelando. Crer em to-
das essas verdades te ajuda na hora em que for provada pelos elogios (Pv 27:21). Maria
passou no teste, ela manteve a simplicidade, humildade, discrição e foi fiel até o fim. Não
é de se admirar que a mulher bendita entre todas as mulheres ainda experimentou a dis-
pensação da Lei, da graça e do Espírito? Sua vida deu provas que seu anseio era cumprir
toda a vontade de Deus para sua vida. E o versículo de hoje nos lembra que nossa família é
a primeira a denunciar ou testemunhar da nossa conduta. Considere o que eles aprovam
em você e dê ao Senhor toda a glória.
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SEJAM BEM-VINDOS AO         

Jardim da Intimidade

As 4 estações do ano são ilustrações das diferentes fases em nossa jornada de fé.
Diferentes fases não significam que nossa comunhão com Deus enfrentará baixas, Ele
sempre estará lá por nós, elas nos dão diferentes níveis de experiências que servem para
aprofundar nossa intimidade com o Senhor. A jornada não acontece bem como imagina-
mos, mas avança na justa medida da vontade de Deus para nós e desenvolve em nós a na-
tureza divina. 

Chegamos  ao  aconchegante  Jardim  da  Intimidade.  Nos  devocionais  anteriores
abordamos diferentes etapas da oração embasadas em livros poéticos da Bíblia, no Devo-
cional Jardim da Intimidade vamos mergulhar nos livros de Jó e Eclesiastes para explorar
um tema que é o mais desejado por nós: o ouvir Deus falar. O Devocional Jardim da Inti-
midade em 1º de julho. Ele está organizado assim: 1)Leitura bíblica de versículos dos li -
vros de Jó e Eclesiastes; 2) Seção "Ouvindo...": Vamos dispensar tempo em nossas orações
para ouvir as palavras de Deus em situações específicas de nossas vidas; 3) Meditação so-
bre ter intimidade com Deus parando para ouvi-Lo. Para esse devocional usei textos bíbli-
cos nos livros de Jó e Eclesiastes, e me inspirei em 2 livros cristãos: “O Segredo de Deus”,
do Dr. Henry Cloud e “Mananciais do Deserto”, de Lettie Cowman.

Nos devocionais do Jardim anteriores abordamos diferentes etapas da oração em-
basadas nos livros poéticos da Bíblia, neste Devocional Jardim da Intimidade vamos mer-
gulhar em Jó e Eclesiastes e explorar um tema que é o mais desejado por nós, mas pouco
compreendido: o ouvir Deus falar.
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Como ouvir a Deus?
Em seu livro “O Segredo de Deus”, o Dr. Henry Cloud compartilha o primeiro se-

gredo para ouvir a Deus. Segundo ele somente é necessário buscar a Deus em oração:
“simplesmente peça-Lhe para se mostrar a você e o faça com fé nEle. Se fizer isso, de cora-
ção, você vai encontrá-lo.”. Essa não é uma fórmula, a intimidade com Deus não é alcança-
da desse modo. Esse segredo diz respeito a um relacionamento vivo e bilateral, no qual
você se comunica com Deus e Deus se comunica com você por meio de Sua Palavra, do Es-
pírito Santo, de pessoas usadas por Ele e por outros meios incomuns. Os modos e a forma
como Ele se comunica com você são variados, por isso seus sentidos devem estar aguça-
dos e atentos. Nossa oração não estará completa se não o ouvirmos falar. Se esperarmos
ouvi-Lo Ele falará conosco e quando Ele falar precisaremos estar dispostos a “ouvi-Lo” →
obedecê-Lo, nos submetermos, aceitarmos e crermos no que Ele diz.

Como Deus fala?
Voz no Interior
Espírito Santo (ouvimos a voz audível do Espírito Santo, Seu sussurro, temos so-

nhos espirituais…)
Meditação na  Bíblia  (entendemos  a  orientação,  a  vontade  expressa  de Deus  e

como aplicá-la em nossa vida por meio da meditação pessoal da Bíblia)
Voz Exterior
Pessoas usadas por Deus (elas nos transmitem as Palavras de Deus em pregações,

livros, devocionais, reuniões de adoração, ensino, conversas, canções, revelações, profeci-
as…)

Sem voz (Sentimos paz, um toque, uma testificação pessoal no qual discernimos a
voz e a vontade de Deus, a presença de Deus se manifesta, vemos sinais...)

Bíblia (Tudo o que Deus falar sempre estará de acordo à Bíblia e quanto mais co-
nhecer a Bíblia mais perto de Deus ficará)

A quem Deus fala?
À Sua criação, isso inclui tudo o que existe, mas principalmente aos homens com

quem Deus deseja se relacionar.
O que Deus fala?

As palavras de Deus dão vida, edificam, consolam, exortam, confrontam, revelam
a si e a nós mesmos… Em resposta às nossas orações Ele diz sim, não, espere e Ele tam-
bém fica em silêncio (o silêncio de Deus fala).

Deus nos abencoe nessa jornada!
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Dia 1

Ouvindo o que Deus fala quando me calo

Jó 38:4; Ec 3:11
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Quando aquietamos nossa alma, aguçamos nossos sentidos para ouvir a voz de
Deus, todo nosso ser é aquecido por Sua doce presença. A Bíblia relata Jó invocando res-
postas do Senhor, mas somente depois que ele se calou, o Senhor lhe respondeu (Jó 31:40;
38:1). Jó desabafou tudo o que sentia e o que pensava para Deus, e, finalmente, quando
cessaram suas palavras, a hora de Deus falar chegou. Experimente ir ainda mais fundo em
seu relacionamento com Deus, separando uma parte de sua oração só para ouvir Deus fa-
lar. Na oração você lança suas ansiedades ao Senhor, conta segredos e temores, intercede,
louva, agradece, mas você deve lembrar também que o Espírito Santo é educado e não vai
te interromper. Ele vai esperar a vez dEle falar. Se você se distrair com elementos ao seu
redor ou se levantar da oração antes de ouvir a voz do Senhor, vai perder a intimidade que
Ele deseja ter com você. Eleve ao Senhor o seu coração, e aguarde ouvir a Sua voz em si-
lêncio. Ele vai falar com você e ao ouvi-Lo, alçará níveis mais profundos em sua relação
com Deus, consigo mesmo e com os outros.
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Dia 2

Ouvindo Deus

Jó 26:14; Ec 5:1-2
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

A sua disposição em ouvir a Deus é o primeiro passo para a verdadeira intimidade
com o Senhor, mas para adentrar a esse santo jardim você vai precisar da chave. Hebreus
11:6 revela que a fé em Deus é o segredo para se aproximar dEle e desenvolver uma rela-
ção real, viva e contínua com o Senhor. A chave da fé vai afastar a dúvida e a impaciência
quando se sentir vulnerável ao esperar o Senhor falar com você; vai te ajudar a perseverar
quando não entender nada ou quando as coisas estiverem feias; vai te dar acesso às bên-
çãos celestiais, como a humildade, que te faz ver quem você é e quem Deus é. Quando
você crê no que leu ou ouviu sobre Deus, sobre o plano de salvação por meio de Jesus e so-
bre a obra transformadora do Espírito Santo, a sua fé nasce e cresce à medida em que se
dispõe a ouvir, obedecer e anunciar o que Ele te diz na Bíblia, por meio do Espírito Santo
intimamente ou por meio de pessoas que Ele usa para falar diretamente contigo. Você
será marcado para sempre por cada palavra que Deus disser e será desafiado a andar por
fé e alçar os altos caminhos de Deus.
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Dia 3

Ouvindo com atenção o que Deus fala

Jó 33:14-18, 36:10-11
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

A vontade de Deus para nós é que tenhamos intimidade com Ele, como um pai
tem com seu filho, como um esposo tem com sua esposa. A Bíblia usou essas ilustrações
justamente para entendermos isso. Esse também é o nosso maior desejo. Lá no íntimo
todo ser humano sente falta da comunhão perdida no Jardim do Éden. Apesar, de nossas
fracassadas maneiras de suprir esse vazio, o Senhor continua falando com a humanidade.
Às vezes, não percebemos a voz do Senhor porque não conhecemos ainda a voz dEle, ou-
tras vezes por causa de pecados não confessados, também por ficarmos distraídos com os
afazeres, ou até porque já sabemos o que é melhor para nós mesmos e rejeitamos a dire-
ção divina. Em contrapartida, quando fazemos como Samuel: “Fala, Senhor, que o teu ser-
vo ouve” (1 Sm 3:10), quando retiramos o impedimento pecaminoso, quando nos humilha-
mos a ponto de obedecê-Lo e priorizá-Lo, experimentamos um pedacinho do céu. Somos
regenerados, renovados, verdadeiramente supridos e aquecidos com Sua presença. Obser-
ve se há algo te impedindo de ouvir a voz de Deus, e corrija com a ajuda do Espírito Santo
o que for necessário. É importante também que não idealize o modo ou a hora de Deus fa-
lar, Ele usa modos e meios peculiares, de modo que você entenda a mensagem e saiba que
é Ele falando.
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Dia 4

Ouvindo a poderosa voz de Deus

Jó 37:5, 38:1, 40:6
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Por mais que temamos e nos protejamos das tempestades, elas atingem a todos
nós. Algumas delas são causadas por nós mesmos, outras, por circunstâncias alheia a nós,
e, por mais estranho que pareça, Deus nos faz passar pela tempestade para que no meio
do estrondo dos trovões, ouçamos a Sua voz. Foi assim com Jó (leia os versículos do dia),
com Jonas (Jn 1:4), com os discípulos de Jesus (Mc 4:35-41), com Paulo (At 27-28). As tem-
pestades os atingiram por razões diferentes, mas no final a lição foi a mesma: a tempesta-
de trouxe maior intimidade com Deus. A confiança e segurança são postas à prova, se elas
estiverem em pessoas, coisas, circunstâncias, e não na fé enraizada na Rocha (Mt 7:24-27),
que é Cristo, certamente desmoronaremos. Mas, se o seu bem-estar e segurança depen-
dem da única pessoa que não muda, não sofre sombra, nem variação (Tg 1:17), então você
receberá poder e força sobrenaturais para suportar firmemente, perceberá a presença
real de Deus, entenderá que a tempestade é somente uma parte do propósito maior que
Deus deseja que alcance, extrairá coisas boas das piores situações, será protegido, cuidado
e preservado por Deus, receberá amor, paz, como também livramento e intervenção para
a mudança de cenário, seus valores e sentimentos passarão a ter a perspectiva da eterni-
dade, Deus falará com você de forma específica e sobrenatural para receber a orientação e
encorajamento que precisa, e por fim, sua esperança será renovada com o novo amanhã
que Deus tem preparado. É fácil passar pela tempestade? Não. Sempre sofremos algum
prejuízo, mas, por outro lado, quando a enfrentamos com Deus nunca haverá perda total,
antes haverá ganhos que a calmaria jamais nos proporcionaria.

165



Dia 5

Ouvindo a inspiração divina

Jó 32:8
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Você tem separado um tempo especial para ouvir a voz do Senhor, tem acesso ao
santo jardim usando a chave da fé, tem aguçado seus sentidos para conhecer e ouvir a voz
de Deus até nas tempestades, mas às vezes acontece de ficar em dúvida se foi mesmo Deus
quem falou, se foi coisa de sua cabeça, ou se alguém foi mesmo usado por Deus ou falou
de si mesmo. O discernimento espiritual é imprescindível para você identificar a voz de
Deus. Houve alguns casos na Bíblia em que homens e mulheres pediram provas a Deus
para ter certeza de que era Ele falando, e, no fim, Deus os fez conhecer Sua voz e aperfei -
çoou a fé deles para fazerem algo completamente novo. Foi assim com Moisés (Êx 3), Gi-
deão (Jz 6) e Pedro (At 10:9-16). Ao ouvi-Lo e obter as provas de que precisavam, eles tive-
ram que seguir pela fé, vendo o invisível. Seu espírito, revivificado pelo sacrifício de Jesus,
está pronto a andar no Espírito pela fé (Gl 5:16; Is 28:26) – isso significa menos de você,
mais de Deus por sua renúncia, submissão, obediência e dedicação. O Espírito Santo se
comunica com o seu espírito com uma testificação pessoal que te dá a certeza que é Deus
falando, e a Bíblia legitima cada palavra do que foi dito. Lembra da famosa frase: “A Bíblia
é o único livro em que o leitor lê na companhia do autor.”? O Espírito Santo te ajuda a en-
tender o texto sagrado e a discernir Sua voz. Quanto mais se dedicar na leitura e estudo da
Bíblia, em passar tempo com o Senhor em oração, mais facilmente vai identificar e reco-
nhecer a voz dEle. Quanto mais você inspirar o maravilhoso sopro divino, mais será inspi-
rado pela Palavra, voz e amor de Deus.
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Dia 6

Ouvindo a voz de Deus e não a da Serpente

Jó 4:12-21
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Não são estranhos os sonhos, murmúrios e vultos que Elifaz ouviu e viu? As coisas
de Deus trazem paz, e não perturbações e terror. O Jardim do Éden era um lugar de vida e
comunhão com Deus, mas a Serpente (que é o diabo) entrou lá para distorcer as palavras
de Deus e enganar Eva. Você está no Jardim da Intimidade, mas deve adotar a postura de
combate e vigilância para resistir ao diabo e fugir de tentações, filtrando tudo o que ouve,
afinal ainda não estamos no céu. Não devemos subestimar a batalha espiritual que é trava-
da todos os dias contra a alma de quem decide servir a Deus - e a batalha mais intensa
ocorre na mente. Pensamentos ruins distorcendo o tempo, leis e vontade de Deus, dene-
grindo pessoas e até a nós mesmos, precisam ser  confrontados com a Bíblia e rebatidos
imediatamente, senão descem ao coração e corrompem sentimentos e geram más atitu-
des. Lembre que os pensamentos de Deus são mais altos e você pode encher sua mente
com eles – pensamentos puros, agradáveis, verdadeiros, honestos, justos, amáveis, virtuo-
sos, de boa fama, louváveis (Fp 4:8), para seus sentimentos e atitudes serem igualmente
elevados. Eva se deixou levar pelas palavras enganosas da Serpente, mas Jesus nos ensi-
nou que as palavras de Deus vencem a batalha contra o enganador, por serem fortes, fieis,
inabaláveis, verdadeiras e eternas (Mt 4:1-11; Ef 6:17). Por isso é tão importante que seu
devocional seja diário e constante. A oração e a leitura da Bíblia te sensibilizará a ouvir o
Espírito Santo te dizendo como se livrar dos terrores, perturbações, da tentação e como
resistir bravamente contra o mal.

167



Dia 7

Ouvindo a Deus e calando as outras vozes

Jó 2:11-13; 19:2-6,29

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Passado o primeiro choque de quando Elifaz, Bildade e Zofar mal reconheceram
Jó, a dor pela situação do amigo cedeu lugar à preocupação consigo mesmos. Se algo tão
terrível havia se abatido a um homem fiel como Jó, o quê, pois, sobreviria a eles? Então,
começaram a acusar  Jó,  conforme o entendimento que dispunham de que penitentes
prosperam e pecadores recebem aquele tipo de castigo. Quando não entendemos o quê e
o por quê de Deus permitir determinadas circunstâncias, o melhor a fazermos é clamar a
Deus e esperar a Sua resposta. O tempo da espera já não é confortável e se formos moles-
tados, caluniados ou se fizerem mau juízo de nós precisaremos nos distanciar dessas vo-
zes senão ou nos afundaremos ou acreditaremos nelas, e teremos dificuldades em ouvir as
palavras de graça e poder que Deus tem a nos dizer. A firmeza com que Jó tratou seus ami-
gos e a falta de argumentos deles os fizeram calar. Somente depois de Deus falar a Jó, os
três amigos perceberam a falta que haviam cometido por julgarem ignorando os misterio-
sos caminhos do Senho, receberam a repreensão do Senhor e pediram perdão a Jó. Por
mais que conheçamos ao Senhor, ainda não somos autoridade para emitir juízos. Da mes-
ma forma que o Senhor perdoa nossa ignorância, Jó orou por seus amigos e teve o seu ca-
tiveiro mudado a partir dali.
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Dia 8

Ouvindo Deus em todo o tempo

Jó 2:10; Ec 3:2-8, 8:5

Em Eclesiastes 3, identificamos facilmente o tempo em que estamos, o difícil é
aceitar o mau tempo. A boa notícia está contida na promessa de Jesus de estar conosco em
todo o tempo, ela nos garante que podemos passar por todas as estações extraindo o me-
lhor de cada uma delas (Mt 28:20). Enquanto as fases da vida vão se alternando também
vão nos mudando, nos melhorando, nos aproximando mais de Deus, se mantivermos os
olhos fixos em Jesus. Foi o segredo de Davi para atravessá-las. O cordeirinho do Salmos 23
só tinha coisas boas a relatar, mesmo se passasse pelo vale da sombra da morte, porque
ele estava olhando para o seu Pastor, tinha Sua presença, usufruía de Seus cuidados, pro-
teção e provisão. Em cada estação da vida o Senhor tem algo novo a te ensinar, a te falar,
pois Ele quer que nos achegar mais a Ele. Então, quando a temperatura estiver caindo, em
vez de temer a frieza, olhe para Ele, busque-O em fervente oração e se alegre com as ma-
neiras surpreendentes como Deus aquece teu dia.
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Dia 9

Ouvindo a voz de Deus no inverno

Jó 1:13-19, 2:7-8, 42:10-17; Ec 11:8, 9:7-10
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
 O inverno para alguns é a estação da tristeza sobre tristeza, para outros, no entan-

to, é a estação da graça sobre graça. As aflições e dificuldades atingem a todos, mas o
modo como cada um reage determina quem experimentará a porção graciosa do Senhor.
O pesquisador Martin Seligman compartilhou 3 reações naturais das pessoas a situações
negativas e o Dr. Henry Cloud as confrontou com as Escrituras:

1) Explicações pessoais: Acontece quando a pessoa pensa que há algo de errado
com ela por causa de um acontecimento ruim que lhe sucedeu. Jabez significa “aquele que
causa dor”, ele recebeu esse nome por causa do sofrimento de sua mãe na hora do parto,
entretanto ele não levou sobre si a dor, antes orou para que o Senhor lhe abençoasse e
Deus lhe respondeu positivamente (1 Cr 4:9,10). 

2) Explicações invasivas: Por causa de uma situação ruim, a pessoa vê a vida com
as lentes do fracasso. Efraim interpretou a sua vida desse modo depois da morte de 2 fi-
lhos (1 Cr 7:20-24). Ele tinha uma filha que construiu 3 cidades, um novo filho lhe nasceu,
sua família tentou consolá-lo, ainda assim ele não conseguia ver o bem e os novos reco-
meços que Deus lhe proporcionou.

3) Qualidade permanente: A pessoa acredita que sua tristeza não terá fim, que não
há mais esperança e que não há possibilidade de a situação reverter. Jó conviveu com es-
ses pensamentos até ouvir a voz de Deus e receber bênçãos em dobro (Jó 42:12).

Não sei como você tem enfrentado os invernos de sua alma, mas se parar para ou-
vir Deus, Ele te dirá que é seu Pai de amor, que tudo coopera para o seu bem e que precisa
crer no bom futuro que Ele tem preparado para você.
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Dia 10

Ouvindo Deus quando estou só

Ec 4:9-12
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Quando se sentir só, entre no Jardim da Intimidade, a presença e voz do Senhor
preenchem a solidão da alma. O seu Deus é o Emanuel, o Deus Conosco (Mt 1:23), que se
faz presente na angústia (Sl 46:1), sente sua dor, para mostrar que é o melhor amigo que
você pode ter. Saiba que a solidão não é permanente, Deus te criou para desfrutar o amor
em comunidade. Mas, enquanto não reconhecer que somente Deus é a companhia que a
sua alma anseia, poderá se sentir só mesmo em meio a multidão. No jardim, Jesus vai te
ensinar a ser manso e humilde de coração (Mt 11:29), a considerar os outros superiores a
você (Fp 3:4), a servir de coração (Mt 20:27), para quando estiver rodeado de pessoas, sen-
tir o elo de comunhão aquecendo seu coração e te tornando parte da família do Reino.
Com a alma aquecida com as pessoas que Deus colocar em sua vida, você vai desejar pas-
sar uns momentos a sós com Deus.
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Dia 11

Ouvindo Deus em tempos de tristeza

Ec 7:3

Seu coração é um jardim que precisa ser constantemente capinado e podado. A
limpeza apesar de ser exaustiva, é necessária. A poda, apesar de ser um sofrimento, preci-
sa acontecer. O cenário desses dois processos não é um dos mais belos, mas precisa ser
feito. A tristeza, embora cause sofrimento num primeiro momento, pode te levar a viver
dias melhores se você se dispor a enfrentá-la. Coisas ruins como sofrimentos, maldades e
ressentimentos, não podem crescer dentro de nós. Precisamos apresentá-las abertamente
ao Senhor e com a ajuda dEle, arrancá-las desde a raiz. Não se assuste quando o Senhor te
podar com alguma provação, pois isso te ajudará a se manter humilde aos pés de Jesus
quando as perseguições, tentações e calúnias vierem para tentar te derrubar. Se o agricul-
tor deixar os galhos das árvores crescerem indiscriminadamente, os ventos e as tempesta-
des podem destruí-las. O que quer que tenha sido cortado de sua vida e te causado sofri-
mento, isso pode melhorar seu coração. Ainda que mexer nas feridas da alma seja um ou-
tro sofrimento, depois de tratá-las com Deus, você vai falar como o rei Ezequias: “Foi para
a minha paz que estive em grande aflição.” (Is 38:17).

172



Dia 12

Ouvindo Deus mesmo quando acredito não merecer estar no Jardim

Jó 7:17-21
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Blaise Pascal meditando sobre as duas verdades que o cristianismo ensina, a de

que existe um Deus que pode ser conhecido pelo homem, mas que a corrupção da nature-
za humana impede que isso aconteça, concluiu que é um perigo o homem conhecer ape-
nas uma delas. A pessoa que busca conhecer a Deus e ignora sua própria miséria se torna
como os filósofos soberbos. A pessoa que se volta a conhecer suas próprias misérias igno-
rando o Redentor, se desespera como os ateus. No entanto, a pessoa que conhece a Jesus,
toma consciência de seus próprios pecados, se entristece e se arrepende por eles, ao mes-
mo tempo que olha para a única pessoa que pode aproximá-la de Deus: Jesus. Adão e Eva,
depois de pecarem no jardim da comunhão com Deus, se envergonharam e se afastaram
de Deus quando conheceram sua nudez (Gn 3:8). No entanto, Deus apontou o caminho da
redenção e restauração (Gn 3:15). A mesma coisa acontece comigo e com você quando pe-
camos, nos achamos indignos de estar na presença de Deus, de receber o Seu amor e de
desfrutar do Jardim da Intimidade. Nesse momento precisamos nos voltar para Jesus, pois
Ele perdoa pecados e nos faz aceitáveis diante de Deus. Lembro da emocionante cena do
retorno de Shug aos braços do Pai Celestial, do filme “A Cor Púrpura”, quando ela foi toca-
da pela canção: “Deus tem algo a dizer” (música cantada no Brasil pelo grupo “Voz da Ver-
dade”, originalmente com o título “Maybe God Is Tryin’ To Tell You Somethin’”). Ela tinha a
mais bela voz do coro da igreja, mas se rebelou contra o seu pai durão e passou a se prosti-
tuir e cantar em cabarés. Ao ouvir as vozes, na igreja ao longe, cantando “Fala, Senhor”,
ela é atraída pela graça, se dirige à pequena congregação cantando aquela canção e recebe
o perdão de seu pai terreno. Se você acredita que não merece estar no Jardim da Intimida-
de, lembre-se que Deus é o Pai de amor. Você pode cantar como Shug: “Fala, Senhor”, para
ouvir Suas palavras de consolo, conforto e graça.
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Dia 13

Ouvindo o silêncio de Deus

Jó 9:11, 12:4, 30:20
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Há dias em que nossas orações parecem bater no bloqueio invisível de um céu de
bronze e voltar sem respostas. Jó sentiu isso. Por mais que insistamos na oração não ouvi-
mos nada. Nosso coração se entristece por achar que Deus não está nos ouvindo, ou que
está negando o que pedimos, ou ainda porque achamos que há algo errado em nós que im-
pede nossas orações de serem ouvidas. Esse é o silêncio de Deus, e Ele exercita nossa hu-
mildade, persistência, paciência e fé no silêncio. A verdade é que o silêncio de Deus fala.
Enquanto esperamos ouvir a voz de Deus, Ele trabalha por nós (Is 64:4). Lembra de Daniel
(Dn 10:12-13)? Ele orou continuamente por 21 dias mesmo sem obter qualquer resposta,
somente depois soube que anjos guerreavam contra o mal para que a resposta lhe fosse
entregue. Enquanto você espera pela sua resposta, anime o seu coração com as surpresas
que o Senhor está preparando em silêncio; não se desanime, antes persista na oração,
pois o Senhor está lutando por você. Continue buscando ouvi-Lo, assim como Daniel e Jó,
Ele virá ao seu encontro com revelações profundas do mundo espiritual.
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Dia 14

 Ouvindo o que Deus fala quando não o vejo

Jó 23:8
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Davi e Jó parecem estar falando do mesmo vale em contextos diferentes (Sl 23:4;
Jó 23:8-9). No vale da sombra da morte, a escuridão parece querer nos devorar, e apesar de
toda angústia, o Senhor nos conforta e nos faz caminhar um passo de cada vez junto às
Suas pegadas. Às vezes acontece de sentirmos Deus tão pertinho que temos a impressão
de que podemos tocá-lo, já outras vezes, parece que estamos sós. A nuvem da aflição enco-
bre nossos olhos de vermos o brilho intenso de sol por cima dela. Independente de não O
sentir, ou de não conseguir vê-Lo, Ele é o Deus que te vê (Gn 16:13), que está ao seu lado te
livrando dos perigos que você não vê. A Palavra dEle é luz para os seus pés (Sl 119:105).
Confie e prossiga caminhando com o Senhor.
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Dia 15

Ouvindo as palavras de encorajamento de Deus

Jó 3:25
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Em meio à dor da perda, mesmo tendo se precavido de todos as maneiras que po-
dia, Jó exclamou: “O que eu temia veio sobre mim; o que eu receava me aconteceu.” (Jó
3:25). Foi como se o mundo tivesse parado e tudo se acabado. Deus mostrou a Jó que a vida
continuava e que aquele era um período a ser cumprido de um propósito maior. A história
de intimidade entre Jó e Deus nos mostra que podemos superar nossos maiores temores e
medos, que acharemos uma nova direção de Deus para prosseguir e que ela será melhor
do que antes. Depois de o que se teme e receia sobrevêm, apenas uma palavra de Deus nos
encoraja a prosseguir e firma a nossa fé para sermos inabaláveis como os montes de Sião
(Sl 125:1).  Em seu momento a sós com Deus você está livre para confessar o que tem
medo, liberdade para pedir encorajamento e estar preparada para modos não convencio-
nais que Ele te aperfeiçoa em amor (1 João 4:17-18).
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Dia 16

Ouvindo a voz da Esperança

Jó 14:7-12, 19:10
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Billy Graham centrava suas pregações na esperança que Cristo dá a respeito do fu-
turo.  Vários presidentes estadunidenses e autoridades do mundo depois de receberem
seus conselhos simples, práticos e cheios de sabedoria, voltavam cheios de esperança e
novas perspectivas de vida. É dele a frase: “Eu li a última página da Bíblia. Tudo vai termi-
nar bem.” A esperança costuma provar seu valor no terreno do impossível quando associ-
ada à fé. Lembra de Abraão? Creu contra a esperança (Rm 4:18) e morreu crendo no futu-
ro glorioso de sua descendência. Jó viu esperança para uma árvore cortada, mas não para
ele, que estava à beira da morte, mas acabou sendo surpreendido com o final de sua vida.
E Salomão completa: “Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas” (Ec 7:8). Ainda
que você não tenha tido um bom começo e que as coisas não tenham corrido bem, há um
bom futuro para você (Pv 23:18). As coisas acabam bem para quem crê em Deus e se ali-
menta da esperança que Ele dá.
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Dia 17

Ouvindo o que é bom

 Jó 34:3-4

Independente da resposta de Deus às nossas orações, ela será sempre boa, perfei-
ta e agradável (Rm 12:2). Nosso melhor amigo pode ter dificuldade em falar uma verdade e
ser honesto sem nos ferir, entretanto, Deus nos trata de modo a entendermos Sua bonda-
de e amor em tudo que permite que aconteça em nossa vida. Entender Seu amor e bonda-
de quando se está enfrentando uma perda pode ser difícil, mas, te asseguro que aí tam-
bém que Deus está agindo para o bem (Rm 8:28). John Mark McMillan, o compositor da
linda canção “Ele me ama” (How He Loves Us), conta que essa música surgiu quando en-
frentou o furacão de emoções após a morte de seu melhor amigo. Depois de alguns anos
de gravada, o grupo de louvor “Jesus Culture” lançou essa mesma canção no YouTube e ela
alcançou o auge com milhares de testemunhos maravilhosos. Deus vai usar sua situação
para a glória dEle. Talvez você ainda não consiga ver algo bom nela agora, mas se durante
o processo você exercitar sua confiança em Deus buscando ouvi-Lo, vai perceber o cuida-
do de Deus nos detalhes da sua vida e vai extrair algo positivo de tudo.  Por mais que pare-
ça questão de sobrevivência o inverno está te preparando para florescer na primavera. Por
isso, deixe sua mente e coração bem nutridos com as palavras animadoras de Deus que
lançam fora a ansiedade e a depressão (Pv 12:25).
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Dia 18

Ouvindo Deus quando não consigo dormir

Jó 7:4

Somos chamados por Deus para a intimidade que a alta madrugada oferece. Jesus
escolheu várias noites para orar enquanto esteve na terra (Mc 1:35; Mt 14:23; Lc 6:12). Esse
não é o horário que escolhemos com muita frequência para um momento a sós com Deus,
mas pode acontecer de perdermos o sono por algum motivo e escolhermos orar. O frio vai
embora com o calor da presença do Senhor, a frustração da insônia cede lugar ao conten-
tamento do propósito com Deus e conseguimos usufruir de maior liberdade com o silên-
cio da noite. Somente você e Deus saberão das guerras vencidas de joelhos nas madruga-
das, da força recebida para enfrentar as incertezas do amanhã e da paz que é dormir com
a calma que revigora a alma.
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Dia 19

Ouvindo a voz que me cura

Jó 2:1-8

Lettie Cowman, missionária norte-americana, registrou em seu diário o conforto
recebido das doces palavras do Senhor quando enfrentou o deserto da doença de seu es-
poso Charles. O diário se tornou no best-seller “Mananciais no Deserto”, com preciosas
mensagens de consolo (uma para cada dia do ano) destinadas a muitos outros que preci-
sam do mesmo consolo (2 Co 1:4). Deus permite que a doença chegue, em alguns casos
Ele traz a cura e em outros não, mas sempre poderemos ouvir a Sua voz que cura nossa
alma do medo da morte, alivia a alma atribulada e revigora o espírito. O consolo bem pre-
sente no dia angústia é uma prova Seu amor eterno e leal (Sl 46:1). O peso de glória gera
em nós a expectativa do novo corpo que o Senhor nos dará (2 Co 4:17). A voz de cura apon-
ta para Seu sacrifício na dura cruz, o lugar de sofrimento e dor se tornou também o lugar
de restauração e esperança de salvação.
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Dia 20

Ouvindo o que Deus fala quando sou provado

Jó 23:10
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Como o ouro precisa passar pelo fogo, a provação prova a genuinidade da nossa fé
e o nosso valor, nos livra das impurezas e nos achega a quem concede os meios de su-
portá-la e de sairmos da prova (1 Co 10:13). No meio da provação, Deus está falando com
você para permanecer fiel, suportar a contrição e ir até o fim. Além das benesses que a
aprovação traz para nossas vidas, ela resultará em louvor, glória e honra a Jesus no dia em
que Ele voltar (1 Pd 1:7). Quando o fogo da provação crepitar, clame por socorro em ora-
ção, ouça e se adéque às palavras de Deus e ofereça esse momento sacrificial para louvor
do Senhor.
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Dia 21

Ouvindo o que Deus disse no passado

Jó 29:4

As lembranças da experiência com Deus na juventude de Jó o deixaram saudosis-
ta. No Antigo Testamento, as cinzas do altar eram tiradas cerimonialmente e levadas para
um lugar limpo distante das moradias dos israelitas (Lv 6:10-11). Elas formavam um mon-
tão e lá permaneciam como memorial do que Deus fez por eles. Todos os dias elas lembra-
vam o perdão, a aceitação e a reconciliação de Deus para eles. Aquelas cinzas não volta-
vam ao altar, pois no altar um novo sacrifício era oferecido a cada novo dia. Manter na
memória o relacionamento que tivemos com Deus no início da nossa fé é importante para
não perdermos de vista o envolvimento com Ele na jornada. Mantenha um diário do que
Deus tem falado e feito, pois sua fé será fortalecida sempre que o pegar para ler. Contudo,
o que Deus está fazendo hoje não pode ser menosprezado, só porque não está na intensi-
dade ou nível que gostaríamos. Deus está fazendo uma coisa nova, que inevitavelmente te
levará para mais perto dEle (Mt 13:52). Não caia na cilada das comparações das estações,
apenas desfrute de cada experiência com Deus e busque intensificar sua comunhão com
Ele.
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Dia 22

Ouvindo a voz que me alegra

Jó 30:15
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Horatio Gates Spafford ao escrever a canção “Sou feliz com Jesus” (cuja versão em
inglês é “It Is Well With My Soul” – tradução livre: tudo vai bem em minh'alma), enfrentava
o pior inverno de sua vida. Suas 4 filhas haviam sido vítimas de um naufrágio. Tudo ao re-
dor pode estar desmoronando, mas ao ouvir o Senhor dizer: “Eu estou contigo”, a alma en-
contra a segurança e alegria que só Deus dá. Sempre que homens e mulheres ouviram es-
sas palavras do Senhor, eles venceram situações desafiadoras cheios do Espírito Santo (Js
1:9; Is 41:10). E não é diferente com você. O Senhor é contigo! O poder, a segurança e a
constância da presença de Deus é o que você precisa para enfrentar esse momento. No
Jardim da Intimidade, o Senhor Jesus cuida da sua alma para que você vença com bom
ânimo as aflições do mundo assim como Ele venceu (João 16:33).
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Dia 23

Ouvindo Deus falar comigo

Jó 15:4,8
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Elifaz, o amigo de Jó, não acreditava que o homem mortal poderia ter um relacio-
namento íntimo com Deus. Ele se dava por satisfeito em obter a salvação de sua alma ser-
vindo a Deus, cumprindo seus deveres e guardando os mandamentos de divinos. Ignorava
o fato que o anseio mais profundo do Senhor é relacionar-se com seus servos até chamá-
los de amigos (João 15:15). Aos amigos de Deus são revelados os segredos e mistérios do
Pai no secreto do Jardim da Intimidade. Tal como Elifaz, muitas pessoas pensam ser im-
possível o Deus Todo Poderoso falar a pecadores mortais, e elas estariam certas se Jesus
não fizesse isso possível. Podemos entrar com confiança na presença de Deus, falar-Lhe e
ouvir as Suas palavras, por causa da reconciliação feita por Jesus (Hb 10:19). Quando a sua
oração é feita em nome de Jesus elas nunca ficarão sem resposta (João 16:26).
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Dia 24

Ouvindo o Espírito Santo

Jó 33:23-24 (1 Co 2:10)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O pastor David Yonggi Cho, ao despertar, costumava saudar o Espírito Santo com
um “Bom dia, Espírito Santo. O que vais operar hoje?”, até que O ouviu dizer: “Paul, nós
vamos fazer isso juntos.”. A partir daquele dia, o pastor passou a ter experiências incríveis
com o Espírito Santo. Todo o processo da oração acontece pela intermediação do Espírito
Santo. Ele torna nossas orações conhecidas diante de Deus e revela as respostas de Deus
para nós (1 Co 2:11-16). Ele é o elo que torna possível nossa conexão com o Pai. É o Espíri-
to Santo quem nos desperta todos os dias para estarmos no Jardim da Intimidade, que nos
livra dos perigos de nos distanciarmos de Deus e que nos explica as palavras divinas – as
registradas na Bíblia e as proferidas direto de Seus lábios. Ao mesmo tempo que o teme-
mos e honramos, somos seus amigos íntimos. Sua unção opera milagres interiores e exte-
riores, de cura, renovo, transformação, força e direção. Ao despertar, lembre de saudar
quem cuidou da sua noite com um: “Bom dia, Espírito Santo. O que vamos operar hoje?”.
Mal posso esperar para ver Ele agir de uma forma linda e sobrenatural em todas as áreas
de sua vida, assim como foi com David Y. Cho.
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Dia 25

Ouvindo a voz da sabedoria

Jó 28:23-28; Ec 9:17
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Conheci uma mulher de oração que mal sabia ler e escrever, ela decorava os versí-
culos que ouvia e, ao falar, todos admiravam suas palavras de sabedoria e fé. A Palavra de
Deus tem esse poder de tornar a pessoa mais culta, gentil e confiante. Isso porque são pa-
lavras benignas e cheias de vida. Uma vez pronunciadas, nos marcam para sempre. Abri-
gue-as primeiramente no coração, depois crie estratégias para decorá-las (decorar de me-
morizar na mente e vale também decorar de enfeitar as páginas da Bíblia, bloquinhos,
post-it, caderno…). Você vai começar a ver a Palavra florescer e frutificar sabedoria, graça
e poder em sua vida, ainda que não tenha estudado nas melhores escolas do mundo.
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Dia 26

Ouvindo quem cuida de mim

Jó 23:6
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O Jardim da Intimidade nos oferece maior liberdade de nos expressar e condições
para ouvirmos toda a verdade que Deus tem a nos revelar. Não precisamos ter vergonha
de nos expor diante do Senhor, afinal, Ele nos vê e conhece como ninguém. Apesar de
nossas imperfeições, o Senhor não nos acusa, nem rejeita, muito menos se opõe a nós.
Antes, Ele nos santifica, nos admoesta com amor, nos reconduz. O trabalho de acusar e se
opor é do diabo, ele quer nos destruir. Deus cuida de você. Quando você precisar de disci-
plina, ele manifesta Seu amor para que você não se perca. Quando requerer respostas, Ele
te fará conhecer o Seu poder e amor de maneira a te deixar sem palavras. Quando carecer
de algo específico, Ele proverá para você. Se você tropeçar, “por baixo de você, ele estende
os braços eternos” (Dt 33:27). Ele está cuidando de você.
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Dia 27

Ouvindo a voz que põe fim às trevas

Jó 28:3
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Nem sempre estamos dispostos a prescrutar os recônditos mais escuros da alma.
Eles costumam ficar tão empoeirados e cheios de bugigangas quanto o cantinho da bagun-
ça da nossa casa. Mas, sua intimidade com Jesus permite que Sua luz, encorajamento e
purificação vasculhe tudo o que está escondido. A escuridão disfarça o orgulho, a religiosi-
dade, pecados disfarçados de boas intenções, como também esconde o potencial do lugar
trabalhado por Jesus. Graças a Deus a chave da ciência está nas mãos de quem realmente
tem o poder da iluminação, salvação e sabedoria (Lc 11:52). Você só precisa se encontrar
com Jesus, no Jardim da Intimidade, para deixar que Ele te ajude a organizar a bagunça in-
terior e a descobrir tesouros escondidos. Não se assuste com a duração da obra e das cons-
tantes reformas. Ruth Graham carregava sua célebre frase consigo: “Desculpe o transtor-
no. Estou em obras.” – e é muito provável que a carregaremos pelo resto das nossas vidas.
A luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito, desfaz as sombras da noite e
revela a misericórdia que se renova a cada dia (Pv 4:18; Lm 3:22-23).
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Dia 28

Ouvindo Deus falar enquanto ando

Jó 31:4

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Eu ainda era muito novinha quando ouvi Deus me falar por meio de um sonho so-
bre Jó 31:4. No sonho, eu via uma criança, andando à frente, numa estrada bem branqui-
nha. Num determinado momento ela se direcionou para a margem e quando voltou, a
lama da margem deixou pegadas na brancura do caminho. Entendi que nossos passos, pa-
lavras e atitudes estão todos registrados, e também que o Senhor nos ajuda a nos manter
no Caminho. Depois do seu momento a sós com Deus, no decorrer das atividades do dia,
Ele continua com você. Aonde você for, ouvirá a Sua voz te guiando. Lembre que o Jardim
da Intimidade está aí, em seu interior. E onde você estiver, Ele prometeu também estar
(Mt 28:20).
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Dia 29

Ouvindo a voz que me formou no ventre

Jó 33:4, 1:20-22; Ec 5:15
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Outro dia, li um depoimento sobre um pai de primeira viagem que afirmou que
seu filho recém-nascido só parou de chorar quando reconheceu a sua voz.  Psicólogos
acreditam que o processo comportamental já se desenvolve na vida uterina, por isso esti-
mulam os pais a conversarem com o bebê ainda na barriga. Esse é um dos motivos de re-
conhecermos e necessitarmos da voz de Deus. Foi o sopro dEle que nos deu a vida, é por
causa dEle que existimos e nos movemos (At 17:28). Apesar de o pecado ter nos afastado
dEle, Deus nos proveu meios para nos adotar e podermos chamá-Lo de “Aba, Pai”. Se cho-
rar, o Senhor te embala nos braços e sussurra ao seu ouvido. A voz dEle acalma e consola
o coração. O Seu Criador não te esquece, é o Pai de amor cujo colo sempre está disponível
(Is 49:15).
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Dia 30

Ouvindo e vendo a Deus

Jó 42:5
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Jó alcançou uma intimidade com Deus que nem ele imaginaria ser possível. Tudo
o que ele conhecia sobre Deus lhe conferiram muita sabedoria, mas faltava-lhe o encontro
pessoal. Homens e mulheres na Bíblia, depois que viram a Deus, foram impactados e mar-
cados para sempre. Moisés teve o rosto transformado (Êx 33:18-23), Isaías teve os lábios
purificados (Is 6:1-7), muitos profetas não suportaram a visão da glória de Deus e caíram
no chão (Ez 1.25-28; Dn 7:9-10), o rosto de Estêvão transcendentalizou (At 6:15; 7:55), a
vida de Paulo nunca mais foi a mesma (At 9:1-20; 2 Co 12:2). Deus deseja ter um encontro
pessoal conosco todo dia, nos fazer ouvi-Lo, vê-Lo, senti-Lo, de várias formas, em diferen-
tes circunstâncias e tempo para que nossa vida seja transformada à sua imagem e seme-
lhança. Aproveite a estação para conhecê-Lo e prossiga em seu relacionamento com Deus
cada vez mais intimamente (Os 6:3). O Jardim da Intimidade com Deus florescerá em lin-
dos testemunhos e experiências únicas.
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Procura da Presença
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Não precipite com a tua boca,
nem o teu coração se apresse

a pronunciar palavra alguma diante de Deus
Porque Deus está nos céus,

e tu sobre a terra;
pelo que sejam poucas as tuas palavras

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Penetra silenciosamente no Jardim da Intimidade
Lá estão as bênçãos esperando em ti ser derramadas

A pura essência do néctar em flor a ser aspirada
Acalma a tua alma, para ouvi-Lo

Aumenta o anseio
Espera que Ele falará contigo

no tempo e de maneiras peculiares
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Quando silenciares teu ser
Ouvirá o mavioso som de Sua voz

Apenas
Chega mais perto e contempla

Não se apresses a sair de Sua presença
Avance ante o véu rasgado

e o secreto do santuário onde Ele te espera
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O medo, a dúvida e o receio
te perguntarão, sem interesse pela resposta,

pobre ou terrível, que lhe deres:
trouxeste a chave?

Paráfrase que produzi a partir de uma das minhas
poesias preferidas de Carlos Drummond de Andra-
de, “Procura da Poesia”, nosso tema e a citação em
Eclesiastes 5:2.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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As Chaves do Jardim

Estamos chegando ao fim do nosso devocional do Jardim. Nesta conclusão estão
reunidas as principais chaves para a oração e intimidade com Deus, para relembrarmos
toda nossa jornada até aqui. Deus abençoe e…

 continue firme … !
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1  Diaº

As Chaves do Jardim

“Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence,
uma grande riqueza de salvação,

sabedoria e conhecimento;
o temor do Senhor é a chave desse tesouro.”

Isaías 33:6

Você provavelmente já viu, mas talvez não saiba que aquele armário onde se guar-
dam chaves se chama claviculário. Pois, então, sejam bem-vindos ao claviculário do Jar-
dim da Oração. Ele contém nada mais que os principais ensinos de cada estação dos devo-
cionais do Jardim. As chaves do Jardim tanto dão acesso a um nível de intimidade cada vez
mais profundo com Deus como também selam o nosso coração e mente contra algo ruim
que venha prejudicar nossa comunhão com Deus. As chaves são tão úteis e ao mesmo
tempo tão simples, elas protegem e dão acesso a segredos que só desfrutam quem as têm.
A Bíblia nos conta que os que temem ao Senhor têm a chave do tesouro da “grande riqueza
de salvação, sabedoria e conhecimento” (Is 33:6). Se você teme a Deus, tem acesso ao cla-
viculário do Jardim da comunhão com Deus. Na jornada com o Senhor, você voltará diver-
sas vezes a ele para ir ainda mais longe na posse de mais uma chave poderosa concedida
pelo Senhor.
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2  º Dia

A Porta do Jardim Secreto

“Como é estreita a porta,
e apertado o caminho que leva à vida!

São poucos os que a encontram.”
Mateus 7:14

No filme “O Jardim Secreto” a misteriosa porta que dá acesso a um jardim encan-
tado só aparecia em momentos específicos. Tão importante quanto obter a chave certa, é
encontrar a porta que dá acesso a uma vida abundante. Jesus afirmou que são poucos que
a encontram, Paulo afirmou que ela foi um “mistério que esteve oculto dos séculos e das
gerações” (Cl 1.26), mas que agora está revelada aos santos. Este segredo é “Cristo em vós”
(v. 27). Jesus é a porta (Jo 10:7,9) – Ele mesmo disse que só temos acesso ao Pai por meio
dEle mesmo (Jo 14:6). Ao aceitá-lo como nosso tudo, descobrimos que o verdadeiro tesou-
ro é Ele mesmo, qualquer outro acesso às coisas comuns e terrenas perde a importância.
Ainda que a porta seja estreita e que tenhamos de renunciar a empecilhos que considerá-
vamos como valiosos, a nossa firme decisão de entrar por Ela será recompensada com au-
xílio do Alto para irmos até o fim.
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3  º Dia

O Guia do Jardim

“A graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus

e a comunhão do Espírito Santo
sejam com todos vocês.”

2 Coríntios 13:14

O 24º capítulo de Gênesis nos conta a história de como Eliezer, o servo de Abraão
(Gn 15:2-3), escolheu e guiou uma noiva para Isaque. O Espírito Santo é esse amigo e guia
para a noiva de Cristo. Como Rebeca, podemos confiar 100% no que o Amigo do Noivo diz
e faz porque suas palavras expressam a exata vontade de Deus para nós. Depois que entra-
mos pela porta da salvação que é Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós a fim de
nos guiar até Deus em santificação, pureza e plenitude de conhecimento. Diariamente,
Ele perfuma o jardim com Sua presença e nos guia a lugares altos. A bênção apostólica en-
che o nosso coração de alegria, porque ela nos lembra o que Deus nos concede hoje e
sempre. Sua comunhão com Deus é assegurada pelo Espírito Santo, legitimada pela graça
de Jesus e pelo amor de Deus. E nada poderá tirar esse presente de você.
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4  º Dia

A Chave da Fé

“Respondeu Jesus:
Tenham fé em Deus.”

Marcos 11:22

Um passo de fé em direção à comunhão com Deus e os ferrolhos dos temores e da
dúvida que mantinham o coração trancado para Deus se abrem. O interior se transforma à
iluminação divina. Tudo porque decidimos crer ao ouvirmos a palavra de Deus. A fé nos
coloca diante de grandes desafios, mas ela abre portas, nos faz andar com segurança na
presença de Deus, por causa dela crescemos e nos firmamos nEle. Esta não é a simples fé
na vida, num pensamento positivo, ou em imaginações, é a fiel e poderosa fé no Deus de
toda graça que realiza o impossível. Intensifique seu período de oração, leitura bíblica e
contato com pessoas cheias de fé. Você vai ver sua vida espiritual crescer e equilibrar to-
das as demais áreas de sua vida. Tudo por causa da fé em Deus.
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5  º Dia

As Chaves do Inferno e da Morte

“Sou aquele que vive.
Estive morto mas agora estou vivo para todo o sempre!

E tenho as chaves da morte e do Hades.”
Apocalipse 1:18

Deus nos criou para a vida eterna desde que estivéssemos em Sua presença, em
consequência pelo pecado a separação, chamada morte, veio. A morte nos choca, ficaría-
mos totalmente impotentes diante dela se não fosse por Jesus. Mas, Jesus acalma o nosso
coração ao dizer que é aquele que vive para todo o sempre e que tem o poder de nos dar a
vida eterna. As chaves do inferno e da morte nas mãos certas, nas mãos do Salvador do
mundo, nos oferece uma segunda chance de acessar ao jardim da comunhão com Deus e
receber a vida que Ele destinou desde o início para nós. Porque Jesus vive e tem em suas
mãos o poder de dar vida não precisaremos mais sair do jardim. Porque Ele vive cremos
no amanhã.
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6  º Dia

A Chave da Oração

“Eu lhe darei as chaves do Reino dos céus;
o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus,

e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus.”
Mateus 16:19

Você já deve ter ouvido a frase: “a oração é a chave da vitória”. Qualquer ser huma-
no pode orar a Deus, mas as chaves do Reino dos céus são concedidas somente a quem já
recebeu pela fé Jesus como salvador e o Espírito Santo como guia. A vitória da oração con-
siste justamente no fato de podermos voltar ao jardim para o encontro com Deus. O en-
contro do Criador com sua criação, do Remidor com o pecador, do Pai com seu filho, essa
é a maior vitória conquistada por Jesus. Além de podermos falar com Deus e ouvi-lo falar,
Jesus ainda nos concedeu poder para ligar ou desligar qualquer coisa aqui na terra e lá no
céu segundo a vontade divina. O contato com Deus e o poder outorgado pela oração é a
chave da nossa vitória.
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7  º Dia

A Chave do Perdão

“Suportem-se uns aos outros 
e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. 

Perdoem como o Senhor lhes perdoou.” 
Colossenses 3:13

A chave do perdão dá acesso à vida. Em contrapartida, a falta de perdão abre a
porta para todo tipo de males no corpo, na alma e na vida espiritual. Quem está diante da
porta para a vida, com a chave do perdão em punho, às vezes há uma dificuldade enorme
em se encontrar a fechadura – talvez ela seja pequena demais, ou a escuridão atrapalha de
ser encontrada. Como cristãos, perdoados pelo Senhor Jesus, sabemos que devemos per-
doar, temos a chave em nossas mãos, mas enquanto não destravarmos a porta, as bênçãos
de lá de dentro permanecem retidas. A palavra de Deus lança luz em nossas atitudes e cor-
rige a nossa visão, mas a atitude em perdoar é nossa. Uma vez que abrimos a porta da
vida, nos livramos de um peso que não fomos feitas para carregar e para trás o deixamos.
Paulo nos aconselha a suportar tudo, a perdoar as queixas que temos, a fazermos igual o
Senhor fez conosco, abrir um caminho maravilhoso de graça através do perdão.
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8  º Dia

A Chave da Humildade

“Humilhai-vos,
pois, debaixo da potente mão de Deus, 

para que, a seu tempo, vos exalte,
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, 

porque ele tem cuidado de vós.” 
1 Pedro 5:6,7

Sabe quando você tem em mãos um molho de chaves e tenta abrir a porta com
uma chave parecida com a certa, tenta, de novo e de novo até perceber que cometeu um
engano? É mais ou menos assim com o orgulho. A baixa autoestima, autopiedade e preo-
cupação com o que os outros pensam a respeito de si mesmo são características do orgu-
lho que se disfarça de humildade. Os olhos da verdadeira humildade se voltam de dentro
de nós mesmos para Cristo. Reconhecer quem somos e quem Deus é, o que pensa e o que
faz por nós é a chave certa que abre a porta para lugares altos. A bondade e graça de Deus
sempre encontra um coração humilde e sincero. Assim que a chave do orgulho for identi-
ficada, você pode retirá-la do molho de chaves do jardim. Confesse ao Senhor como os
sentimentos orgulhosos que geram ansiedade em você e descanse na paz que Ele dá.
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9  º Dia

A Chave da Sabedoria

“Ai de vocês, peritos na lei, 
porque se apoderaram da chave do conhecimento. 

Vocês mesmos não entraram 
e impediram os que estavam prestes a entrar!” 

Lucas 11:52

Na época de Jesus, os fariseus faziam questão de se mostrarem sábios e mestres
das coisas de Deus. Entretanto, seus ensinos eram cheios de regras distantes da essência
da Lei do Senhor, que é o amor. Eles rejeitaram a inspiração, revelação e poder do Espírito
Santo, para interpretar as Escrituras conforme suas próprias tradições religiosas. O mes-
mo pode acontecer com o nosso devocional se nos assenhorarmos dele. A presunção con-
funde disciplina espiritual com fórmula espiritual, e isso sufoca a graça, liberdade e leve-
za da comunhão espiritual. Antes de tudo a comunhão com Deus é relacionamento, que,
uma vez foi rompido, mas foi restaurado pelo Senhor Jesus, e é por Ele e com Ele que to -
das as coisas acontecem. A nossa parte é responder positivamente aos impulsos do Espíri-
to Santo, permanecendo aos pés de Jesus, onde toda a fonte de sabedoria e conhecimento
se encontram.
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10  Diaº

Portas Fechadas e a Sala de Espera

“Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi;
o que ele abrir ninguém conseguirá fechar,

e o que ele fechar ninguém conseguirá abrir.”
Isaías 22:22

Sabe quando estamos numa transição de estações e ficamos um pouco confusos
com a instabilidade do tempo e com as variações de temperatura? Esse período de transi-
ção é o período de espera para a entrada de uma nova fase. Às vezes, até estamos prepara-
dos para entrar num novo tempo, mas, o Senhor nos deixa na sala de espera. Apesar de a
espera não ser lá muito agradável, ela é muito útil para nos aperfeiçoarmos em Cristo. En-
quanto esperamos que as portas se abram, deixamos o Espírito Santo nos preparar interi-
ormente para as mudanças que estão acontecendo exteriormente, somos transformados
para parecermos mais com Jesus e glorificar o nome dEle, não só quando entrarmos na
porta que Ele abrir, mas também exaltar o nome de a Jesus durante a espera. Mesmo
quando você não entende como funciona o grande propósito em que está inserido, conti-
nue fiel ao Senhor. Espera e descansa nEle, afinal somente Ele tem o poder de abrir a por-
ta que você tanto anseia.
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11  Diaº

As Chaves da Santidade

“Esforcem-se para viver em paz com todos
e para serem santos; 

sem santidade ninguém verá o Senhor.” 
Hebreus 12:14

O acesso para a santidade contém 2 fechaduras. O Espírito Santo detém 1 das cha-
ves e nos concede a outra. Ele expõe e nos convence do pecado, nós nos arrependemos e
confessamos. Ele nos impulsiona e dá poder para andarmos no espírito, nós escolhemos
nos separar do pecado e mudamos de atitude. O trabalho em conjunto, efetuado em nosso
interior, nos coloca no Lugar Santo, diante de Deus e nos prepara para vivermos com Ele
para sempre. A santidade é expressão da bondade de Deus, afinal o pecado nos destrói. A
extensão de Sua bondade alcança nossa luta pela santidade e nos dá vitória nessa batalha.
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12  Diaº

A Chave da Obediência

“5Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
6que, embora sendo Deus,

não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; 
7mas esvaziou-se a si mesmo, 

vindo a ser servo, 
tornando-se semelhante aos homens. 

8E, sendo encontrado em forma humana, 
humilhou-se a si mesmo 

e foi obediente até a morte, e morte de cruz!”
Filipenses 2:5-8

A chave da obediência a Deus está em esvaziar-se de si mesmo. Um copo já cheio
de convicções e vontades próprias não consegue conter o precioso tesouro que o Senhor
deseja nos encher. A desobediência nos tirou do jardim, mas Deus refez o caminho para a
Sua presença. Escolher se derramar diante de Deus, se render em completa submissão e
aceitar ser um bom servo é a atitude de Jesus que precisamos imitar. Quando decidimos
obedecer, o Senhor vem em nosso favor para cumprirmos a vontade dEle e nos encher de
Seu Santo Espírito.
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13  Diaº

A Chave da Renúncia

“Jesus dizia a todos:
‘Se alguém quiser acompanhar-me, 

negue-se a si mesmo, 
tome diariamente a sua cruz 

e siga-me’.” 
Lucas 9:23

A chave da renúncia nos dá acesso ao melhor de Deus, o que na maioria das vezes
é diferente da definição que damos para “o melhor”; nos dá certeza da presença de Cristo
na caminhada da fé, ainda que nem sempre vejamos aonde estamos pisando; nos prova
que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que ela não seja considerada a
mais popular. O Reino de Deus é diferente de qualquer reino da terra, na verdade ele desa-
fia e contraria o que consideramos valioso quando a dimensão da eternidade é revelada.
Quem decide crer e buscar tesouros que não podem ser capturado em fotografias, por
exemplo, por serem espirituais, precisa se desapegar das ideologias terrenas. Por isso, há
uma porta a ser aberta com a chave da renúncia. Para abri-la precisamos cumprir a trípli-
ce ordem ensinada por Jesus: negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-Lo. Isso implica
em dizermos não para o que consideramos ser melhor para nós, em entregar nossa lista
de planejamentos a Deus e aceitar sofrer pelo Seu nome todos os dias. Não é fácil andar
na dimensão do Reino enquanto se vive nesta dimensão terrena, mas a presença e os pre-
sentes divinos são ternos alentos do que o futuro com Deus nos aguarda.
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14  Diaº

A Chave da Intimidade

“O Senhor confia os seus segredos aos que o temem,
e os leva a conhecer a sua aliança.”

Salmos 25:14

Deus não desejava fazer nada sem que o seu amigo Abraão soubesse (Gn 18:17).
Comunicar o futuro, segredar anseios, ensinar Sua Lei, são algumas das coisas maravilho-
sas que somente um Deus de amor faz. Ele nos conhece por dentro e por fora, sabe de
nossas limitações e também do nosso potencial, é infinitamente superior a nós, mas con-
fia Seus segredos a nós e deseja que façamos o mesmo com Ele. Com todo temor e reve-
rência, podemos abrir nosso coração sem temer ser recriminado ou envergonhado. O Se-
nhor mais do que ninguém no mundo cuidará dele. A chave da intimidade é a puro amor,
que nasceu primeiro no coração do Senhor e é intensificado no nosso a cada dia que pas-
samos no jardim da comunhão com Ele.
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15  Diaº

A Chave para Relacionamentos Saudáveis

“Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz”
Provérbios 11:17a

O homem não foi feito para viver só, mas basta se juntar a outro para surgir confli-
tos. Graças a Deus a vida não se resume a desentendimentos, mágoas e egoísmo. O Senhor
nos faz experimentar de Sua benignidade num grau tão elevado que sobeja para usá-lo em
nossos relacionamentos. Pelo bem vamos vencendo o mal, afinal a recompensa pela com-
preensão, generosidade e gestos de bondade provam seu valor ante aos estragos causados
pela indiferença e solidão. Relacionar-se dessa forma é um esforço sacrificial que no fim
prova beneficiar mais a nós mesmos que à pessoa que direcionamos nosso afeto. Indepen-
dente de rusgas que queiram macular o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor,
busque fazer o bem que recebe do Senhor todos os dias.
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16  Diaº

A Chave da Solitude

“Mas quando você orar,
vá para seu quarto,

feche a porta e ore a seu Pai,
que está no secreto.

Então seu Pai,
que vê no secreto,
o recompensará.”

Mateus 6:6

A principal diferença da solitude para a solidão é que na solitude você se dispõe a
estar a sós para ter contato com Deus. Na solidão do seu secreto, a maviosa presença de
Deus inunda seus vazios, mitiga suas dores e anima sua alma. Quando a solidão quer nos
sufocar de tristeza podemos clamar pela presença do eterno Deus e recebermos a recom-
pensa que só a presença dEle proporciona. A solitude é uma chave revestida de despreten-
são e ao mesmo tempo interesse. Despretensão de se mostrar espiritual para os outros e
um vívido interesse em ter um relacionamento profundo com Deus. Com essa chave em
mãos o jardim secreto da comunhão com Deus florescerá e também produzirá frutos.
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17  Diaº

A Chave da Adoração

“25Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus;
os outros presos os ouviam.

26De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados.
Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram.”

Atos 16:25,26

A adoração é a chave da libertação. Paulo e Silas estavam com os pés presos, mas
suas almas e espíritos estavam livres. A adoração não podia ser impedida e a ministração
deles operou a abertura de todas as portas, soltura de todas as correntes dos presos e sal-
vação do carcereiro e de sua família. Os salvos em Jesus têm livre acesso à presença do Se-
nhor, e diante dEle louvores e canções fluem do coração. A presença do Senhor é tão ma-
ravilhosa que as circunstâncias terrenas de terror, tristeza ou aflições são transformadas
em alegria e salvação. Se o seu espírito é livre no Senhor, permita que as coisas que te ro -
deiam sejam transformadas em bênção pelo poder da sua adoração ao Senhor.
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18  Diaº

A Chave da Perseverança

“É perseverando que vocês obterão a vida.” Lucas 21:19

Cultivar um jardim da comunhão com Deus é a base e também o ponto de partida
para fazermos qualquer coisa para Deus, entretanto é algo que exige de nós uma firme de-
cisão de perseverar. Um jardim sofre tempestades e períodos de seca, mas a firme decisão
de quem cuida dele permite que as flores voltem a desabrochar. Em nossa comunhão com
Deus sofreremos reveses  do mundo,  tudo para nos  afastar  da  presença de Deus,  mas
como Paulo falou: nada pode nos separar do Senhor (Rm 8:38-39). Vamos ficar firmes, jun-
tos e perseverantes na oração e comunhão, nosso jardim com Deus voltará a florescer e
frutificar, mesmo com muitos embates.
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19  º Dia

A Chave para o Coração

“Acima de tudo, guarde o seu coração,
pois dele depende toda a sua vida.”

Provérbios 4:23

Gosto de uma ilustração contada por Joshua Harris, intitulada: “O Guardião da
Fonte”. Ele conta a história de como uma cidade era próspera enquanto manteve um idoso
apaixonado por cuidar da nascente do rio e todo o seu entorno. Entretanto, com o passar
dos anos, exoneraram o pobre homem e como resultado a cidade adoeceu com a poluição
do rio. Assim como o guardião da fonte mantinha as águas do rio puras, assim o nosso co-
ração precisa do Espírito Santo para manter nosso coração limpo e saudável. Se a chave
para o seu coração está nas mãos do Senhor, Ele trabalhará para que suas decisões, ações,
reações, sentimentos, pensamentos e palavras estejam de acordo à Sua vontade. Salomão
alerta que sua vida depende disso. Esse trabalho diário, feito em conjunto com o Espírito
Santo, mantendo os hábitos de ler a Palavra de Deus, orar e jejuar, deixam seu jardim, que
é o seu coração, bem guardado.
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20  º Dia

A Chave da Gratidão

“Em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco.”

1 Tessalonicenses 5:18

A chave da gratidão veio por último em nosso devocional, mas Paulo nos alerta
que ela é para ser usada sempre. A porta da alegria sempre se abre quando somos gratos.
A gratidão nos sensibiliza para a operação de Deus ao nosso redor, e com a prática diária
começamos até a vermos como as coisas ruins cooperam para o nosso bem.

Pessoalmente, sou muito grata a Deus por me direcionar nesse projeto lindo que é
o Jardim da Oração. Em cada estação fui marcada por Deus com algo novo e especial. A
você que chegou até aqui, minha gratidão. Só tenho a agradecer a Deus por nos inclinar
no cultivo de um relacionamento profundo, real e sincero com Ele.
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Material gratuito
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