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1ª semana 

Fevereiro 

 
Quarta-feira, 18 
 
Hoje é quarta-feira de cinzas e marca o início da Quaresma. No Brasil, também é "o 
dia depois" do carnaval, um tempo em que a beleza e criatividade das fantasias e 
desfiles também são uma válvula de escape para folias, bebedeiras e promiscuidade. 
Na quarta-feira de cinzas, muitas pessoas migram para as igrejas como um sinal de 
arrependimento por aquilo que se passou (especialmente por tudo o que foi feito 
durante o carnaval!).  Contudo, que este período possa ser para nós não só o início 
de um tempo pessoal de nos afastarmos das coisas que dificultam a nossa relação 
com Cristo, mas também uma preparação e expectativa por aquilo que está por vir. 
 
Medite em Hebreus 12: 1-13 e reflita sobre o que você precisa deixar de lado ou se 
envolver durante este período para ajudar a se focar no sacrifício de Cristo. 
 

 

Quinta-feira, 19 
Perdão infinito! Oceano de amor, 
Repleto da graça do bom Salvador, 
Tão livre, tão vasto, qual ondas do mar, 
Minha alma redime,  
Vem sobre mim rolar. 

 
Enquanto o Congresso Internacional “Sem Limites: O Mundo Redimindo” se 
aproxima, durante estas próximas sete semanas da Quaresma iremos explorar os 
versos da música “Perdão infinito”, escrito por William Booth. (Em alguns dos 
domingos vamos nos concentrar na leitura de eventos que levaram à morte e 
ressurreição de Jesus). Mesmo que o Fundador tenha escrito essas palavras em 1893, 
o significado ainda é relevante hoje, pois descreve aspectos da nossa jornada 
espiritual de arrependimento por meio da libertação do pecado, salvação, rendição, 
compromisso e santidade de vida sem limites em Cristo! 

http://www.salvationarmy.org/csld/lent


 

 

 
Considere o que as palavras "sem limites" significam para você. Pergunte a Deus em 
que áreas de sua vida Ele quer que você seja “sem limite”! 
 

 
Sexta-feira, 20 – Perdão infinito! Oceano de amor 
“Sem fronteira” e “infinito” são algumas definições de sem limites. Em Efésios 3:14-
19, Paulo tenta nos ajudar a compreender a vastidão, o comprimento, a 
profundidade e a  altura do amor infinito de Cristo, embora Ele também menciona 
que esse amor nunca pode ser totalmente conhecido. Como você pode explicar algo 
que não tem fim? No entanto, essa é a realidade do amor que Deus tem para cada 
um de nós, esse amor sem limites. 
 
"Maravilhoso amor, oh que sacrifício. O Filho de Deus dado por mim... para que eu 
pudesse viver" (Graham Kendrick). Passe alguns momentos em silêncio, 
concentrando-se no ponteiro dos segundos de um relógio. Imagine que cada 
movimento represente um fluxo incessante do amor de Deus para você; para a 
humanidade. Delicie-se com o fato de que o amor de Deus não tem limite. 
 
Sábado, 21 – Repleto da graça do bom Salvador 
Um simples ato de misericórdia mostrado ao ex-prisioneiro amargurado Jean Valjean, 
no livro Les Miserables, de Victor Hugo, influenciou o resto de sua vida. Quando ele 
rouba prataria valiosa do Bispo Myriel, que lhe deu abrigo durante a noite, o homem 
de Deus diz à polícia que deu ao seu convidado aquele tesouro como um presente. 
Maravilhado pela misericórdia mostrada a ele, Valjean torna-se um homem 
arrependido, procurando demonstrar aos outros a mesma compaixão que recebeu. 
 
Senhor, obrigado por teres morrido por nós, quando ainda éramos pecadores 
(Romanos 5:8). Ajude-nos a viver na abundância desta misericórdia e mostrar a 
mesma compaixão com os outros. Amém. 
 

Domingo, 22 –  
 

 Tão livre, tão vasto, qual ondas do mar.  
          Minha alma redime,  
          Vem sobre mim rolar. 
 

O General John Gowans colocou em palavras a bela imagem de pessoas de todas as 
raças, gênero e estatus social fazendo parte do reino de Deus, no cântico Do oeste e 
do leste milhares virão. Que possamos ser lembrados neste dia que a salvação e a 
plenitude da infinita misericórdia de Cristo estão disponíveis para cada homem, 
mulher e criança sobre a face da terra. 
 



 

 

Ore por membros da sua família, amigos ou colegas que hoje estão precisando da 
salvação, libertação e riqueza encontradas em Cristo. Talvez você possa usar as 
palavras de Efésios 3:14-19 ao orar. 
 
 

2ª semana 
 

Meus erros são tantos que dentro de mim  
Eu choro em tristeza e mágoas sem fim;  
Meu pranto não salva, mas esse grande mar  
Minha alma transforma 
Se sobre mim rolar. 

 

 

 Segunda-feira, 23 - Meus erros são tantos que dentro de mim  
O pecado pode ser explicado como viver uma vida independente de Deus, 
consequentemente, desobedecendo suas ordens. Em seu livro O Deus Pródigo, 
baseado na história do filho pródigo, o autor Timothy Keller reflete sobre o irmão 
mais velho e escreve: "Embora o filho mais velho tenha ficado em casa, ele estava, na 
verdade, mais distante e alienado do pai do que seu irmão, porque ele era cego à sua 
verdadeira condição". Ele queria controlar o pai com sua conduta, mas quando sua 
obediência moral não foi reconhecida e as coisas não seguiram o seu caminho, seus 
verdadeiros motivos tornaram-se plenamente conhecidos. Ele não estava lá para 
agradar  seu pai, recusando o convite para fazer parte do banquete de boas-vindas. 
Ele só queria agradar a si mesmo. 
 
Passe algum tempo em silêncio. Pergunte a Deus "onde há pecado em minha vida?" 
ou mesmo "em que circunstâncias tenho sido meu próprio Salvador?”. Esteja atento 
ao que Ele diz e como revela isso para você. Qual é a sua resposta? 
 
Terça-feira, 24 - Meus erros são tantos que dentro de mim  
A história do filho pródigo (Lucas 15: 11-32) representa um momento claro de 
consciência pessoal do pecado e o consequente reconhecimento da necessidade de 
perdão e da misericórdia de Deus. "Caindo em si, ele disse: ‘Quantos empregados de 
meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome!" (v 17). “Pai, pequei 
contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho” (v 21) . Este 
momento de definição é como uma luz que acende dentro de nós, tirando a 
escuridão, dando-nos clareza espiritual para ver nossos erros e o desejo de nos 
arrependermos, consequentemente fixando os nossos olhos no Deus único e 
verdadeiro, para que possamos ser acolhidos por Ele. 
 
Senhor, perdão pelas vezes em que eu tenho corrido para longe de Ti. Obrigado por 
me ajudares a perceber que posso sempre voltar para Ti. Abra meus olhos para ver 



 

 

que eu também preciso do Teu perdão. Mantenha-me humilde. Mantenha-me perto 
da Tua cruz, eu oro. Amém. 
 

Quarta-feira, 25 - Eu choro em tristeza e mágoas sem fim;  
Você já fez alguma coisa do qual lamentou profundamente? Pedro veementemente 
não negou apenas uma, mas três vezes, todas as acusações que aqueles ao seu redor 
faziam sobre ele conhecer Jesus, Seu amigo e mestre (Lucas 22: 54-62) . O erro deste 
discípulo foi a rejeição pública de Cristo; negando-O por causa da aflição e perigo que 
sentiu. Confrontado com a realidade de sua própria mentira, ele foi embora e 
"chorou amargamente" (v.62). A atitude de Pedro muitas vezes pode ser 
desaprovada, mas talvez este sentimento de remorso, por um pecado muito difícil de 
suportar, por qualquer motivo que seja, ainda pode ser uma realidade para você 
hoje? 
 
Senhor, eu trago meus pecados a Ti, os pecados que não posso contar. Quero ser 
lavado em Tua fonte. Salvador eu trago tudo a ti; a carga é muito grande para mim. 
(Frances Havergal ) 

 
Quinta-feira, 26 – Meu pranto não salva... 
Não podemos voltar no tempo para mudar o que devíamos ou não devíamos ter feito 
ou dito, nós somos responsáveis por nossas ações, sendo que cada ação tem uma 
consequência.  Às vezes a gente pode sentir como a letra da canção da banda de rock 
irlandesa U2: "Está preso numa fase, e agora não consegue sair dela". Depois da sua 
ressurreição, Jesus deu a Pedro uma outra chance de reafirmar o seu amor por Ele 
"Você me ama mais do que estes?", perguntou ele (João 21:15). Independente do 
que temos feito e por mais difíceis que as coisas possam ser, devemos ser 
incentivados a continuar a nossa caminhada de fé, pois, como Pedro, também 
podemos ser resgatados a partir do que fizemos de errado. 
 
Alegrem-nos em fé com o salmista hoje: “Coloquei toda minha esperança no Senhor; 
ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de 
destruição, de um atoleiro de lama; pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me 
num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso 
Deus.” (Salmo 40) 
 

Sexta-feira, 27 - …mas esse grande mar 
Em Êxodo 12:13 o sangue derramado pelo animal na Páscoa era a cura divina para 
salvar as vidas de todos os primogênitos das famílias israelitas.  Jesus é, conforme 
descrito em 1 Coríntios 5:7, o cordeiro pascal que foi sacrificado. Ele é o Salvador, o 
sacrifício final para a salvação e o perdão dos pecados da humanidade, através do 
derramamento do Seu sangue carmesim. Mesmo que o preço tenha sido pago, 
infelizmente muitas vezes um dos desafios que enfrentamos em nossa caminhada 



 

 

com Cristo é a de perdoar e ser perdoado. Sentimos a necessidade de nos 
agarrarmos ao passado, tornando-se, assim, tão difícil de abrir mão do que temos 
feito ou do que foi feito contra nós. Salvação em Jesus Cristo traz libertação para o 
crente do poder do pecado. 
 
Que pecado você está segurando? Embora talvez você não possa se sentir digno de 
ser chamado filho ou filha de Deus, deixe o sangue vermelho de Jesus restaurá-lo 
hoje.  

Jesus pagou tudo, tudo a Ele devo. O pecado deixou uma mancha vermelha. 
Ele a lavou, e alvo me tornou. (Jesus paid it all - Hall and Grape ) 

 
Sábado, 28 - Minha alma transforma se sobre mim rolar. 
A beleza do ministério de Jesus é que os pecadores - aqueles que se considerava que  
estivessem vivendo em contradição com a Lei e que eram culpados de pecados de 
conhecimento público - eram seus companheiros diários (Marcos 2:15). Quem 
imaginaria que eles seriam atraídos a Jesus? Quem poderia esperar que Jesus Se 
aproximaria deles? No entanto, foi isso que Ele fez. Identificando-Se com eles, sabia 
que estavam à procura de um Salvador, e aqueles que foram condenados por Seu 
ensinamento experimentaram nova vida nEle . 
 
Lave as mãos com sabão e, ao fazê-lo, peça a Jesus para purificá-lo. Enxague o sabão 
com água, agradecendo-Lhe por Sua presença em sua vida. Ao se encontrar com 
Jesus hoje, em tudo o que fizer, deixe as águas limpas do Seu amor e perdão rolarem 
sobre a sua vida.  
 

 

Março 

 

Domingo, 1 – Jesus é ungido em Betânia (João 12:1-5) 

“Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos 
mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com 
Ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre 
os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do 
perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma 
objeção: ‘Por que este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 
trezentos denários’.” 
 
Somos como Maria, adorando Jesus com tudo o que temos e, ao assim fazer, arriscando nos 
expor aos comentários daqueles que nos rodeiam? 
 

 



 

 

3ª semana 
 

De gênio inconstante e fortes paixões, 
Cativo me sinto de mil tentações, 

Mas salvo me encontro se a graça, sem par, 
Das ondas divinas, minha alma inundar. 

 
 

Segunda-feira, 2 - De gênio inconstante... (My tempers are fitful) 
Supermercados parecem ser um dos locais ideais onde crianças muitas vezes gostam de fazer 
birra, para a grande vergonha dos seus pais! Felizmente, fazer uma cena quando as coisas não 
acontecem do nosso jeito é algo que a maioria de nós deixamos de fazer na media em que 
amadurecemos...não é?! Uma pessoa com um temperamento inconstante ofende-se facilmente 
e provoca tensão nas situações ao seu redor. Provérbios 15:18 adverte que “O homem irritável 
provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão". Ficar bravo não é 
necessariamente errado, mas é importante aprender como fazer isso e como falar, 
concentrando-se nos motivos corretos e resultados desejados e mantendo um senso de 
controle. 
 
Senhor, ajuda -nos a estarmos prontos para ouvir, sermos tardios para falar e tardios para nos 

irar (Tiago 1:19 ). Amém. 

 

Terça-feira, 3 - …e fortes paixões... (My passions are strong) 
Qual é a sua paixão? A palavra paixão muitas vezes pode ter um impacto positivo ou negativo. É 
importante desejarmos as coisas que são inspiradas pela fé, que Deus tem colocado dentro de 
nós e sentir um forte zelo e vontade de vivê-las, quer seja uma área de ministério, um 
chamado, um grupo de pessoas, a Sua Palavra. O rei Davi muitas vezes expressou sua paixão 
por Deus através da música. "O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio; o meu escudo e 
o meu poderoso salvador." (2 Samuel 22:3). Mas sabemos que há paixões que podem privar-
nos de qualquer senso de autocontrole e levar-nos ao pecado. Embora Davi tenha sido um 
grande conquistador militar, houve momentos em que ele não conseguiu conquistar a si 
mesmo. Ele permitiu que a paixão por Bate-Seba (2 Samuel 11: 2-4) tomasse conta dele, o que 
teve consequências desastrosas. 

 
Minhas paixões, meu trabalhar, 
Aspirações ,entrego tudo a Ti, 

Para servir-Te, glorificar-Te com meu viver. 
 (William Himes) 

 
Quarta-feira, 4 – ...Cativo me sinto... (They bind my poor soul) 
Deus não nos criou para sermos escravizados. Pelo contrário, em 1 Coríntios 10:13 Paulo 
escreveu que Ele é fiel para oferecer força na proporção das nossas tentações e providenciar 



 

 

uma saída. Portanto, quais são as coisas que tentam nos tornar cativos e das quais precisamos 
estar constantemente cientes? Em primeiro lugar, o diabo traz oposição; por isso, devemos 
resistir a ele, submetendo-nos continuamente a Deus (Tiago 4: 7). Nós mesmos somos pessoas 
quebradas e, às vezes, podemos ser o nosso pior inimigo; mas as estruturas, os reinos e os 
poderes do mundo em que vivemos também podem se opor ao plano redentor de Deus para a 
humanidade. 
 
“Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o Reino, o 
poder e a glória, para sempre. Amém.” 
 

Quinta-feira, 5 – ...de mil tentações (They force me to wrong;) 
 
Em Romanos 7:14-25 Paulo descreve claramente a luta da humanidade com o pecado. Por que 
fazemos as coisas das quais tão desesperadamente queremos nos afastar? Por que as mentiras, 
a corrupção, a pobreza, a escravidão e a doença parecem prevalecer no mundo em torno de 
nós? Quem nos livrará de nossa pecaminosidade e das situações que nos sujeitam à morte? 
"Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor!" (v.25 ). 
 
Senhor, às vezes, sinto-me preso neste ciclo de pecado, fracasso e falta de esperança. Por favor, 
ajuda-me a viver na liberdade que Tu tens para oferecer. Amém. 
 

Sexta-feira, 6 - Mas salvo me encontro se a graça, sem par... (Beneath thy blest billows 

deliverance I see) 
 
Ser livre significa ser liberto de algo que aprisiona, que faz mal, de um inimigo. Em nossa vida 
espiritual, com a ajuda do Espírito Santo, podemos ser libertos das coisas que nos impedem de 
viver uma vida livre em Cristo. Há três “Rs” que podem ser úteis.  O primeiro é Reconhecer o 
pecado, aquilo que fizemos de errado, e nos arrependermos, confessando nossos pecados a 
Deus (1 João 1:9). O segundo é Renunciar às coisas más que temos deixado tomar conta de nós 
(Efésios 4:27 ) e finalmente, Rejeitar nossos pecados, afastando-nos de tudo que fere o nosso 
relacionamento com Deus, de modo que não tenhamos mais nenhuma associação com elas . À 
medida que nos livramos dessas coisas, há mais espaço para a presença de Deus em nós. 
 
Passe tempo com o Senhor. Declare em voz alta a Ele as coisas das quais você precisa se 
arrepender, renunciar e rejeitar. Faça isso diariamente. Sua graça basta. 
 

 

Sábado, 7 - ...Das ondas divinas, minha alma inundar (O come, mighty ocean, and roll over 

me!) 
Eu nasci na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, o que talvez explique o meu amor 
por praias! Um dia, ao contemplar a força das ondas quebrando na areia e tentando 
compreender a imensidão do oceano, que se estendia muito mais além do que eu podia ver, a 



 

 

intensidade da natureza que eu estava admirando me fez pensar no paradoxo da minha própria 
(in) significância. As palavras do Salmo 103 sobre a realidade de Deus capturaram mais uma vez 
o meu coração: "O Senhor é compassivo e misericordioso, mui paciente e cheio de amor." (v.8) 
 
Senhor, nós Te agradecemos pela beleza do Teu amor e pela liberdade e vida encontrados em Ti. 
Ajuda-nos a compreendê-los mais e mais a cada dia. Que possamos estar abertos para receber 
esse amor, permitindo que ele nos conforte e guie. Amém. 
 

Domingo, 8 - Jesus purifica o templo (Marcos 11:15-17)  

“Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam 
comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam 
pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, 
dizendo: ‘Não está escrito: “A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos”? 
‘Mas vocês fizeram dela um ‘covil de ladrões.’.” 
 

Jesus, eu Te declaro que Senhor do meu corpo, mente e alma. Que a minha vida seja um lugar 
onde a Tua presença habita. Purifica-me, eu oro. Amém. 

 

 
 
 
 
4ª semana 

 
Cansado e abatido, no inútil viver, 

Na luta que enfrento, o mal quer vencer, 
Mas grande esperança encontro, enfim, 
Se o mar forte e puro rolar sobre mim. 

 

Segunda-feira, 9 – Cansado e abatido...( Now tossed with temptation) 
Quando pensamos que estamos pegando o jeito das coisas na nossa caminhada de fé, outro 
momento de teste vem que pode nos derrubar se não estivermos atentos. Ser tentado faz parte 
da nossa condição humana e, pelo poder do Espírito Santo, podemos resistir a ela e não pecar.  
"...Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, 
quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam 
suportar" (1 Coríntios 10:13). Ele sabe para onde está nos conduzindo e, melhor ainda, a vitória 
já foi ganha (Colossenses 2:15) e a autoridade sobre a tentação também é nossa, baseada em 
nossa união com Jesus (Efésios 1: 17-23). A questão é, será que faremos uso das armas divinas 
ou vamos nos deixar ser derrubados vez após vez? 
 

Há vitória aqui, sim vitória aqui. 



 

 

Nenhum perigo nenhum inimigo pode me vencer. 
Há vitória aqui, sim, vitória aqui. 

Com Cristo em mim, eu venço, sim. 
Há vitória aqui! 

 

 

Terça-feira, 10 – ...no inútil viver... (then haunted with fears) 
Um artigo recente no jornal The Independent tratando do medo, questionou se já houve um 
momento na história moderna no qual tantas pessoas têm medo de tantas coisas. Doenças, 
terrorismo, mudanças ambientais, a instabilidade financeira e o aumento da solidão são 
algumas das razões sugeridas. O problema com o medo é que ele pode atingir proporções sem 
precedentes, controlando-nos e levando-nos a um lugar de estagnação, que é o que o inimigo 
quer. Em meio a essas incertezas, as palavras sempre reconfortantes "Não temas", encontradas 
em toda a Bíblia, contém a verdade que o medo não precisa prevalecer contra nós. 
 
Renda a Deus o seu medo de fazer a coisa errada, de não ter dinheiro suficiente, de 
não conseguir um emprego, das doenças que tomam conta do corpo. Confie que Ele está com 
você, que você não precisa ter medo, pois Ele é o seu Deus, e Ele está fortalecendo e ajudando 
você com Sua mão vitoriosa (Isaías 41:10). 
 

 

Quarta-feira, 11 – ...Na luta que enfrento... (My life has been joyless) 
Às vezes, as coisas nas quais colocamos todos os nossos esforços podem ser as mesmas coisas 
que nos impedem de experimentar a liberdade sem limites e a alegria encontradas em Cristo. 
Em Mateus 19:16-26, Jesus sabia que, para o jovem rico, dinheiro era a coisa que o impedia de 
encontrar uma vida de serviço e sentido no Reino  de Deus. "Ele foi embora triste, porque tinha 
muitas riquezas" ( v.22 ). 
 
Pergunte a Deus quais são as coisas na sua vida que precisam ser rendidas para que você possa 
experimentar vida e vida em abundância (João 10:10). 
 

Quinta-feira, 12 – ...o mal quer vencer... (useless for years;) 
"Que grande inutilidade...Nada faz sentido!" é o versículo de abertura de Eclesiastes 1:2.  As 
coisas passageiras deste mundo, mencionadas no restante do capítulo, revelam ainda mais 
claramente o trabalho permanente de Deus, ao qual nada pode ser acrescentado. Sua 
soberania absoluta nos leva a um sentimento de reverência humilde e temor diante dEle. 
Podemos muito bem estar em um relacionamento com Jesus, ir à igreja, ler as nossas Bíblias e 
orar, mas estamos simplesmente adicionando-O às coisas que fazemos ou estamos vivendo 
nossas vidas completamente centradas em torno dEle permitindo que o Espírito Santo 
preencha o vazio de rotina e frustração, deixando Deus definir a agenda? 
 



 

 

Espírito Santo, vem e preenche todo o meu ser. Enche-me com os Teus frutos e transforma meus 
talentos em poderosos presentes a serem utilizados para a Tua glória. Tudo o que há em mim, 
Senhor, coloco em Teu altar. 
 

 

Sexta-feira, 13 – Mas grande esperança encontro, enfim,...( I feel something better most 

surely would be) 
Foi Freddie Mercury que escreveu as palavras da música “Deve haver mais pra viver do que 
isso”  (“There must be more to life than this”); e ele estava certo! Como cristãos, devemos viver 
na tensão entre o que temos já atingido em Cristo e aquilo que ainda buscamos e desejamos. 
Em Romanos 8:22-25, Paulo fala sobre este gemido em toda a criação, esperando ansiosamente 
pela redenção dos nossos corpos. Embora já tenhamos sido adotados por Deus, e o Espírito nos 
assegura que somos Seus filhos, no livro A mensagem de Romanos, John Stott escreve que "a 
própria presença do Espírito (esta antecipação da colheita que está por vir) é um lembrete 
constante da incompletude da nossa salvação, ao compartilhamos com a criação a frustração, a 
escravidão da decadência e a dor. Nós gememos, desejando ser revestidos da nossa celeste 
habitação e livre de nossa natureza decaída" (2 Coríntios 5: 4). 
  

 
 

Há muito mais que isto. 
Espírito Santo, sopra em nós. 

Há muito mais que isto. 
Espírito Santo, esperamos por Ti, 

Enche-nos outra vez.  

(Consuming Fire, Tim Hughes) 
 

Sábado, 14 - ...Se o mar forte e puro rolar sobre mim (If once thy pure waters would roll over 

me.) 
Neste quarto verso do cântico há, em alguns aspectos, um apelo, um grito, uma rendição final 
"Diga-me o que fazer para ser puro! Eu tive conflito suficiente e muitas lágrimas derramadas 
por causa dos meus males internos.  A pureza de coração é também o que o Senhor mais deseja 
para nós e exige de nós. Em Ezequiel 36:22-27 Deus disse aos israelitas que os rituais exteriores 
seriam de nenhuma ajuda sem o desejo interior de viver corretamente diante dEle: "... 
Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros; eu os purificarei de todas as suas impurezas e 
de todos os seus ídolos. 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.." ( v.25-26). 
 
Senhor, rendo minha vida a Ti.  Oro por um coração que seja purificado do pecado pelo Espírito 
Santo, habilitado para agradar-Te em tudo o que eu fizer e para amar-Te com tudo o que sou e 
amar meu semelhante como a mim mesmo. Amém. 
 

Domingo, 15 – A traição de Judas (Lucas 22:3-6)  



 

 

“Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos Doze. Judas dirigiu-se aos chefes 
dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar 
Jesus. A proposta muito os alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando 
uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente.” 
 

Quando os poderes do mal fazem o pior, acusam, traem e crucificam Aquele que traz a salvação 
de Deus, Deus usa esse mesmo evento para derrotar esses poderes (Tom Wright). 
 

5ª semana 
 

Oceano divino, detenho o olhar 
Na vida fluente do teu revoltear; 

Às margens chegando, sequioso e sem paz, 
À espera da bênção, não volto atrás. 

 

Segunda-feira, 16 – Oceano divino... (O ocean of mercy,) 
O conceito de misericórdia está em não receber o que merecemos. Em Mateus 18: 23-35, Jesus 
descreve o reino dos céus como um rei que, ao saber que seu servo lhe devia dez mil talentos, 
ordenou que sua família fosse vendida para pagar o montante. Chegando diante de seu senhor, 
implorando pela vida de seus entes queridos, a dívida do servo foi cancelada, pois o rei teve 
pena dele. Ele pôde caminhar em liberdade. Por causa do seu grande amor, Deus tem alegria 
em perdoar-nos quando nos voltamos para Ele, concedendo-nos não apenas uma gota, mas um 
oceano de misericórdia. 
 
Senhor, obrigado porque, mesmo pecando, não sou punido como talvez mereceria ser. Obrigado 
por redimir minha alma da cova e me permitir viver para apreciar a luz da vida. Obrigado 
porque isso me é oferecido uma, duas, três vezes (Jó 33: 27-30). 
 

Terça-feira, 17 – Detenho o olhar (oft longing I’ve stood) 
É importante ansiarmos pela presença de Deus. O salmista declarou: "A minha alma anela, e até 
desfalece, pelos átrios do Senhor; o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus 
vivo” (Salmo 84:2). No entanto, Deus também nos convida a responder a Ele e servir  outros a 
partir desse amor que temos por Ele. Quem veria a pessoa amada do outro lado da rua e ficaria 
parado apenas desejando estar com ela? Certamente ninguém! Caminharia ou, talvez, até 
correria em sua direção; lhe daria um abraço, conversaria, ouviria e planejaria o que fariam em 
conjunto a partir dali. Será que hoje precisamos dar esses passos em direção a Deus? 

 
Como é maravilhoso caminhar com Deus 

Na estrada em que os heróis da fé trilharam; 
Como é maravilhoso ouvi-Lo dizer: 

Não temas, tenha fé, Eu estou lhe guiando!  
(Theodore Kitching) 



 

 

 

Quarta-feira, 18 - Na vida fluente do teu revoltear  (On the brink of thy wonderful, life giving 

flood!) 
Às vezes na nossa caminhada de fé chegamos a um ponto de intersecção em que temos de 
decidir se vamos em frente ou se viramos à esquerda ou à direita. À medida que descobrimos 
os planos de Deus para nossas vidas, através da Sua Palavra e através da oração e comunhão 
com os outros, ganhamos sabedoria e entendimento que nos equipam com as ferramentas 
necessárias para seguir em frente com fé e confiança com a Sua presença nos guiando: "Eu o 
instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o aconselharei e cuidarei de você" 
(Salmo 32: 8).  
 
Senhor, eu não quero só molhar os meus pés na segurança da água rasa. Quero mergulhar em 
Teu ilimitado amor, misericórdia, graça , perdão e alegria. Amém. 

 
Quinta-feira, 19 - Às margens chegando... (Once more I have reached) 
"Mãe, pai, já chegamos?" é a pergunta frequente que os pais ouvem dos seus filhos quando 
viajam. Podemos imaginar Moisés tendo que lidar com interrogatórios semelhantes enquanto 
liderava os israelitas à terra prometida! Se tivessem confiado mais nAquele que lhes estava 
guiando teriam chegado a Canaã muito mais cedo. E nós, para onde vamos? Estamos presos no 
nosso próprio deserto à procura de uma saída ou já chegamos ao ponto em que as nossas 
decisões, ações, escolhas e atitudes refletem o desejo de nos submetermos aos planos de Deus 
e abraçar tudo o que Ele tem reservado para nós? 
 
Leia Deuteronômio 2:1-3, 7. Escreva uma oração de dedicação e compromisso pessoal 
por orientação e coragem para dar os próximos passos em sua jornada com o Senhor. 

 
Sexta-feira, 20 -  ...seguioso e sem paz (this soul cleansing sea,) 
Uma vez participei de uma competição numa floresta que num determinado ponto envolvia 
nadar num pântano lamacento. Nunca havia desejado tanto um banho com água limpa,  como 
desejei naquele momento! Em João 131-17 Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, mas 
Pedro tentou detê-Lo, em virtude disso, seu Mestre respondeu: "Se eu não os lavar, você não 
terá parte comigo" (v.8). A “lavagem” sobre a qual Jesus estava falando era muito mais 
profunda do que a limpeza do corpo. Ele estava falando que Ele é o único caminho para alguém 
ser limpo por dentro. Seu sangue derramado na cruz seria o meio de nós termos nossos 
pecados lavados, trazendo-nos a paz e reconciliação com Deus Pai. 

Salvo estás? Limpo estás 
Pelo sangue de Cristo Jesus? 

Tuas vestes são mais alvas que a luz? 
Foste limpo no sangue eficaz? 

 (Elisha Hoffmann) 
Sábado, 21 - À espera da bênção, não volto atrás. (- I will not go back till it rolls over me.) 



 

 

Quando as coisas pareciam ficar difíceis em sua jornada à Terra Prometida, os israelitas muitas 
vezes se queixavam de ter deixado o Egito. Houve momentos na vida de Elias (1 Reis 19:1-9) e 
de Jonas (Jonas 4:8) em que pediram para morrer em vez de seguir em frente. Olhar para trás 
tirou a vida da mulher de Ló que foi transformada numa estátua de sal (Gênesis 19:26). Em 
todas essas circunstâncias, as pessoas queriam voltar para o que já sabiam, para o que parecia 
mais confortável, mas para situações que não eram necessariamente melhores para eles. O 
passado é história; Deus tinha algo melhor para elas. Já fechamos a porta em alguma coisa que 
ainda temos vontade de abrir novamente para dar uma olhada? 
 
Senhor, eu declaro que eu não vou voltar a ________. Ajude-me a fechar a porta 
para___________ que se interpõe no caminho do meu relacionamento conTigo. Equipa-me com 
Tua armadura para que eu possa ser capaz de prevalecer contra as ciladas do diabo (Efésios 
6:10-18). Amém! 
 

Domingo, 22 - Páscoa (Mateus 26:26-29)  

“Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o, e o deu aos seus discípulos, 
dizendo: ‘Tomem e comam; isto é o meu corpo.’ Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o 
ofereceu aos discípulos, dizendo: ‘Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que 
é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em 
diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com 
vocês no Reino de meu Pai’.” 
 
Este é o meu corpo, dado por você. Trazendo-lhe plenitude e liberdade. Este é o meu sangue 

derramado por você. Trazendo perdão e libertação. (In love for me - Jimmy Owens) 

 

6ª semana 
 

No som retumbante das ondas do mar  
Que atinge o meu ser e o faz exultar, 

Escuto o chamado do grande "Eu Sou", 
Mergulho nas águas e salvo estou! 

 

Segunda-feira, 23 - No som retumbante das ondas do mar... (The tide is now flowing,) 
Em João 7:37-39 Jesus declarou “Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, 
como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva”. Esta foi a promessa de que a 
presença pessoal de Deus viveria dentro e fluiria para fora daquele que crê. Este Espírito não é 
comparado a uma lagoa estática, mas a um rio que flui, movendo-se livremente em seu curso. 
Como cristãos, temos a opção de nos mover com o Espírito ou contra Ele. Precisamos estar 
conscientes para onde Ele flui, como ele está fluindo e o que está acontecendo no processo do 
seu fluxo. Para isso, precisamos estar num relacionamento muito próximo com Ele, para que 
possamos fazer parte do que Ele é está fazendo. 
 



 

 

 

Terça-feira, 24 – ...das ondas do mar... (I’m touching the wave) 
Ser capaz de fluir com uma onda, significa que você tem que estar na água! Isso significa que 
você deixou a segurança da praia e decidiu se lançar ao desconhecido. Chegar a este ponto 
requer um abandono das coisas que você quer, uma visão mais clara de onde você está indo e 
uma profunda confiança nAquele que você está seguindo. E o Senhor  fará você crescer e 
transbordar em amor (1 Tessalonicenses 3:12) à medida em que você surfa as ondas e toma 
posse de todas as oportunidades que Ele tem para você no Seu vasto oceano de amor. 
 
Ore para que uma onda de santidade passe pelo Exército de Salvação. Ore para que 
“livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com 
perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador 

da nossa fé.” (Hebreus 12:1,2) 

 
Quarta-feira, 25 – ...Que atinge o meu ser e o faz exultar... (My faith’s growing bolder) 
Em Atos 27, o navio em que Paulo estava viajando a Roma foi pego numa tempestade de vários 
dias "... finalmente perdemos toda a esperança de salvamento" (v.20). Paulo, no entanto, 
compartilhou com todos a bordo que um anjo de Deus lhe disse que ninguém seria prejudicado 
(v.24) e encorajou-os , ‘...assim, tenham ânimo, senhores! Creio em Deus que acontecerá do 
modo como me foi dito’.”(v.25). Ele confiou no que foi revelado a ele e teve a fé e ousadia de 
acreditar, apesar das águas furiosas ao seu redor. 
 
Quais situações estão acontecendo em nossas vidas e ao nosso redor que nos levam a erguer o 
nosso escudo da fé hoje? (Efésios 6:16) 

 
Quinta-feira, 26 – Escuto o chamado do grande “Eu Sou” ((I hear the loud call of the Mighty to 

Save;) 
Hebreus 11 é uma passagem distintiva sobre a fé em ação, com uma lista de pessoas normais e 
imperfeitas que Deus chamou, equipou e usou. Comumente conhecidos como heróis da fé, eles 
ouviram a voz do Pai, obedeceram e "mergulharam". As coisas eram muitas vezes difíceis, eles 
sacrificaram muito, mas a sua fé em Deus era o que lhes estimulava. Eles viveram uma vida de 
obediência e santidade. 
 
Agradeça a Deus pelas pessoas que têm sido exemplos de heróis da fé em sua vida 

 
Sexta-feira, 27 – Mergulho nas águas (I plunge ’neath the waters they roll over me.) 
Na noite da passagem de ano, muitas pessoas no Brasil praticam a superstição de se banharem 
no mar, na esperança de que a água salgada irá purificá-las das coisas más que aconteceram ao 
longo do ano e purificá-las para o Ano Novo que está prestes a começar. 
Quando finalmente vemos o amor e a beleza de Deus, somos lavados internamente quando 
mergulhamos em seu oceano ilimitado de amor.  Essas águas do amor de Deus trazem vida 



 

 

onde havia morte; cura, onde havia dor; liberdade onde havia escravidão.  Uma vez que você 
experimenta esse tipo de vida, nunca mais irá querer voltar atrás. 
 
Oh!  O profundo amor de Jesus, vasto, imensurável, sem limites, libertador... rolando como um 

oceano sobre mim! (Samuel Francis) 

 

Sábado, 28 – E salvo estou!  (delivered I’ll be) 

As palavras afirmativas salvo estou sinalizam uma confiança mais profunda mediante a fé em 
Jesus e quem somos diante dEle. "Perante Ele somos livres da culpa e Ele nos tem oferecido não 
apenas liberdade do pecado mas também o poder para realizar  Sua vontade”. (Campanha 
Global de Oração 24-7 novembro 2014). 

 
Senhor, sabemos que onde está o Teu, ali há liberdade (2 Coríntios 3:17). Que 
possamos caminhar nessa liberdade diariamente. Que possamos ajudar outros que 
ainda vivem em cativeiro para descobrir esta mesma liberdade. Amém. 
 

Domingo, 29 – Domingo de Ramos (João 12:12-15)  

“No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava 
chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: 
‘Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor!

 
Bendito é o Rei de Israel!’. 

 
Jesus conseguiu 

um jumentinho e montou nele, como está escrito: ‘Não tenha medo, ó cidade de Sião; eis que o 
seu rei vem, montado num jumentinho’.” 
 
Ande em majestade! Em humildade ande em direção àTua morte; ó Cristo, Teus triunfos se 
iniciarão, sobre a morte e o pecado. (Henry Milman) 
 

7ª semana 
Agora, aleluia, com Deus viverei!  
Meus dias ao santo serviço darei,  

Pois é sem limite o sangue remidor  
Que emana de Cristo Jesus, o Salvador. 

 

Segunda-feira, 30 - Agora, aleluia (And now, hallelujah!) 
Este verso final é um testemunho ao trabalho sem limites da graça de Deus, de Seu amor e 
salvação por nós e sua disponibilidade para o mundo. Podemos experimentar não somente a 
redenção dos nossos pecados, mas a vitória sobre eles e o poder do Espírito Santo sobre a 
tentação, juntamente com a liberdade que só vem dEle. Aleluia! "Portanto, se alguém está em 
Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!" (2 
Coríntios 5:17) 
 
Escreva ou desenhe num pedaço de papel momentos-chave relacionados com a sua história de 
salvação sem limites, como uma oração de agradecimento a Deus. 



 

 

 

Terça-feira, 31 – com Deus viverei! (the rest of my days) 
O Salmo 90 menciona o aspecto do tempo e como dias e anos podem passar rapidamente. É 
por isso que no versículo 12 o salmista escreve: "Ensina-nos a contar os nossos dias..." –  
considerando a brevidade da vida e a certeza e rapidez da morte - e continua " ... para que o 
nosso coração alcance sabedoria." Que possamos nos dedicar a sabiamente buscar a fé, 
humildade e vida santa. Nós temos uma vida para viver, como a estamos vivendo, como vamos 
continuar a vivê-la? 
 
“Dias e horas eu Te dou; Tudo, tudo quanto sou.” Amém. 

 
 

Abril 

 

Quarta-feira, 1 - Meus dias ao santo serviço darei (Shall gladly be spent in promoting 

His praise) 
O nome de Deus é glorificado no mundo através do testemunho das nossas vidas. 
Uma vez que fomos salvos e temos rendido nossas vidas a Ele, começamos uma 
caminhada de santidade, procurando refletir, com a ajuda do Espírito Santo, Cristo 
em nós. A presença de Jesus em nós nos transforma ao vivermos nEle e atuarmos 
através dEle. Servimos a Deus quando vivemos vidas de integridade. Servimos a Deus 
quando o fruto do Espírito amadurecel dentro de nós. Servimos a Deus quando o 
nosso amor por Ele é focado nos outros.  
 
Senhor, capacita-nos a viver pelo Teu Espírito para que, quando as pessoas olharem 
para nós, possam ver a Ti. Amém. 

 
Quinta-feira, 2 – Pois é sem limite (Who opened His bosom to pour out this sea) 
Isaías 40 descreve a proteção de Deus para o seu povo e os versículos 9-31 exaltam 
Sua grandeza. Enquanto o glorioso Senhor vem como um rei e um ajudante 
generoso, Ele também vem como um pastor gentil: "Como pastor ele cuida do seu 
rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo; conduz com cuidado 
as ovelhas que amamentam suas crias" (v.11). O coração pastoral de Deus está 
aberto para aceitar, nutrir e cuidar do seu rebanho. 
 
Senhor, obrigado pelo amor que Tu derramaste por nós tão abnegadamente naquela 
cruz tantos anos atrás. Oramos por um conhecimento renovado desse mesmo amor 
hoje. Amém. 

 
Sexta-feira Santa, 3  – O sangue remidor  (Of boundless salvation) 



 

 

Quando criança, lembro-me de me sentir frustrada com o fato de que Judas traiu 
Jesus, que o discípulos O abandonaram e que Ele morreu sozinho. Eu questionava 
por que Ele não evitou todo o sofrimento e não salvou a Si mesmo. Eu estava certa 
de que Ele poderia ter feito isso! Talvez a dificuldade em compreender o porquê, foi 
devido à Sua morte ter sido uma demonstração de um amor que está fora deste 
mundo e porque Sua experiência de morte foi a chave para a salvação da 
humanidade (João 3:16). Se Ele não tivesse morrido, os nossos pecados não teriam 
sido pagos, o que, consequentemente, não fazia parte do plano de Deus para a Sua 
criação. 
 

Então, pregado numa rude cruz. 
Eles mataram o homem que não tinha o que perder. 

E, quando, finalmente, tiraram o que de bom grado Ele deu, 
Ele morreu. 

Mas poderiam mantê-lo na sepultura? Não, eles não podiam! 
(Eles não podiam - Sandi Patty ) 

 

Sábado, 4 – Que emana de Cristo (for you) 
Nos evangelhos, lemos de encontros maravilhosos que Jesus teve com todos os 
diferentes tipos de pessoas, cada um deles revelando qualidades de Sua natureza. Ele 
sempre deu atenção àqueles que pareciam estar observando pelo lado de fora. Ele 
chamou um cobrador de impostos, desprezado, a descer de uma árvore, e comeu em 
sua casa. Ele falou com uma mulher adúltera num poço. Mesmo em Seus momentos 
finais, a interação de Jesus com o ladrão que estava na na cruz ao Seu lado foi uma 
demonstração do Seu amor e de Sua atenção. 
 
Quem são as pessoas “desprezadas” da nossa sociedade? Estamos conscientes de que 
a salvação sem limites de Deus está disponível para elas também? 

 

Domingo de Páscoa, 5 – o Salvador (and for me) 
Jesus tinha estado com os discípulos por algum tempo quando Ele lhes perguntou 
"Quem vocês dizem que eu sou?" (Mateus 16:15). Talvez se Ele tivesse sido mais 
explícito sobre quem Ele era, eles não teriam acreditado, além do mais, Sua 
mensagem não era sobre Si mesmo, mas era focada no reino de Deus. Pedro 
respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo" (v.16), por causa essa resposta, 
Jesus chamou-o de “abençoado”, reconhecendo que sua revelação pessoal sobre 
Jesus veio do próprio Pai ( v.17 ). Naquela manhã de ressurreição, em Mateus 28 : 1-
10, quando as mulheres correram para contar aos outros sobre o túmulo vazio, Jesus 
chegou perto e se encontrou com elas, "Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os 
pés e o adoraram”(v.9). Reconheceram quem Ele era. Jesus inicialmente deixou os 
discípulos decidirem por si próprios quem Ele era. Ele pede o mesmo de nós hoje. 
 



 

 

Tu és o meu Senhor, meu Cristo  
A Ti sacrifico a minha vida.  

És o foco e a direção, o sentido da minha vida. 
Meu Senhor e Cristo! 

(Yvonne Field) 
 

 

 


