


Dia 1 

Com amor, Jesus  
 
Se você já Me conhece, sabe o segredo para experimentar a 
vida plenamente. Sou muito mais que um personagem 
histórico que existiu há dois mil anos. Vivi e morri naquela 
época, é verdade, mas também ressuscitei e sou tão vivo e 
ativo hoje como quando estava na Terra. E porque vivo, você 
pode ter vida e amor de verdade, agora e para sempre, em um 
mundo sem limites e eterno. Não há dor que Eu não possa 
sanar, tristeza que Eu não possa converter em alegria, 
necessidade além da Minha capacidade de prover e vazio que 
Eu não seja capaz de preencher. 
 
Estou vivo hoje em todo coração que Me recebe. Sou ativo e 
trabalho. Sempre que Me dão uma oportunidade, renovo, 
restauro, embelezo e melhoro as coisas. Deixe-Me viver em 
você!  



Dia 2 

Amada — 
 Não por grandes feitos ou conquistas 
 Não por minhas realizações e fama 
 Não pelos meus momentos de êxito, 

 Quando sou forte e cheia de fé 
 Não por meus avanços corajosos 

 Ou quando ignoro a noite, pois espero a manhã 
  

Amada — 
 Pelo que sou, hoje, agora 

 Tropeçando enquanto tateio pelo caminho 
 Um coração de sonhos, temores e os muros que construí 

 Começo coisas que não termino, subo e desço tantas vezes 
 Uma vida sem acabamento, ainda bruta 

 Uma pecadora resgatada, perdida e encontrada. 
 

Evelyn Sichrovsky 



Dia 3 

A ressurreição de Jesus foi a primeira fase da nova criação de 
Deus, um novo tipo de existência — um corpo humano foi 
transformado pelo poder de Deus e deixou de ser afetado 
pela morte, degradação e corrupção. Isso foi algo inédito! 
“Sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, 
já não morre; a morte não mais tem domínio sobre Ele.”  
 
Na qualidade de cristãos e como parte da nova criação de 
Deus, podemos esperar com antecipação pelo momento em 
que, quando da volta de Cristo, Deus ressuscitará nossos 
corpos. (Romanos 6:9, 1 Tessalonicenses 4:16–17; 1 Coríntios 
15:51–52). 



Dia 4 

Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi 
sepultado, e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E 
foi visto por Cefas, e depois pelos Doze. Depois foi visto, uma 
vez, por mais de quinhentos irmãos.” (1 Coríntios 15:3–6) 
 
Como aquelas primeiras testemunhas, somos tomados pelo 
assombro. Como um corpo sem vida, machucado daquela 
forma, deitado em uma tumba fria e escura poderia 
ressuscitar? O milagre da ressurreição de Cristo desafia a 
ordem natural e está para lá da compreensão humana.  
 
Contudo, o milagre não termina aí. Como C. S. Lewis (1898–
1963) escreveu: “Jesus abriu à força uma porta trancada 
desde a morte do primeiro homem. Enfrentou e derrotou o 
rei da morte. Desde então, tudo se tornou diferente.” 



Dia 5 

Sabemos que todas as Palavras de Jesus são verdadeiras 
porque Jesus morreu por nossos pecados e depois 
ressuscitou. Sim, temos a salvação, a vida eterna; o Espírito 
Santo habita em nós; temos a promessa de resposta à oração, 
e de que se Lhe pedirmos, Ele vai nos guiar e orientar. Foi 
construída uma ponte entre nós e Deus. Somos Seus filhos, 
com Ele viveremos para sempre. 
 
A ressurreição nos dá a garantia da salvação, as forças de 
uma vida cheia de Cristo e a honra de vivermos com Deus 
para sempre. 
 
Regozijemo-nos no verdadeiro significado da Páscoa – ontem, 
hoje e eternamente.  



Dia 6 

A Páscoa não é para ser 
uma lembrança anual, 
mas uma esperança 
viva e diária em nossos 
corações. Assim como o 
Sol surge cada manhã, 
podemos deixar para 
trás a dor e o 
sofrimento que nos 
tomam de golpe, para 
nos levantar e ressurgir 
com fé renovada e 
confiança no eterno 
amor de Deus. 
 
Independentemente da 
nossa situação, das 
mudanças e das 
dificuldades, Ele 
também vive em nós. 
Onde quer que 
estejamos, Seu poder e 
Espírito estão conosco. 
Sob quaisquer 
circunstâncias, em 
qualquer situação, na 
nossa cidade natal ou 
em algum país distante, 
Ele está conosco e agirá 
em nossas vidas tanto 
quanto Lhe deixarmos. 



Dia 7 

Não temos um Jesus pregado a uma cruz. Ele deixou a cruz! 
Temos uma cruz vazia. "Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 
Onde está, ó morte, a tua vitória?" (1 Coríntios 15:55) Não 
temos um Cristo sepultado, mas um Jesus vivo,  que vive em 
nossos corações. 
 
Ressurgiu na vitória, alegria e liberdade, para nunca mais 
morrer, para que pudesse também nos remir, evitando que 
sofrêssemos a agonia da morte do espírito. Que dia de 
regozijo deve ter sido quando Ele ressuscitou e tudo estava 
consumado. Havia vencido e o mundo estava salvo! 



Dia 8 

Este é o milagre da Páscoa: Jesus não permaneceu no túmulo 
e será assim conosco também. Não temos de sofrer no 
Inferno para pagar pelos nossos pecados ou sentir a eterna 
separação de Deus. Ele fez o pagamento por nós e 
ressuscitou para uma nova vida. E esta pode estar dentro de 
nós, dando-nos esperança e paz, pois estamos cheios com o 
Seu amor. 
 



Dia 9 

Existe algo mais maravilhoso que o milagre do perdão e a 
garantia de que todos os seus erros foram perdoados? Esse 
maravilhoso perdão existe para todos nós. Jesus morreu por 
todos nós. Só precisamos aceitar Seu perdão e recebê-lO 
como Salvador. “Se confessarmos os nossos pecados, Ele é 
fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de 
toda injustiça” (1 João 1:9) Essa é a Sua promessa sem 
restrições e imutável para você. 



Dia 10 

Com amor, Jesus 
 
Você precisa de Mim. Precisa do que tenho para dar, da Minha 
força, do Meu amor, da Minha provisão e da Minha proteção. 
Tenho tudo isso para você e mais. Sou sua fonte de vida e, 
por isso, sua vida pode ser maravilhosa, bela, rica e cheia com 
o que sei será mais importante no longo prazo. 
 
Jamais o deixarei desamparado. Jamais o deixarei sem 
orientação e direção. Jamais o deixarei sem a graça e a força 
para lutar as batalhas da vida. Jamais o deixarei sem 
descanso e renovação depois das pelejas. Sempre proverei 
suas necessidades. Não é preciso se preocupar nem ficar 
ansioso, porque amo você como nenhum outro e tenho 
planos especiais para você. 



Dia 11 

Deus, o grande Criador, é um espírito. Ele é onipotente, 
onisciente, onipresente e muito além da limitada 
compreensão humana. Por isso, enviou Jesus na forma de 
homem para nos entender e nos mostrar como Ele é e nos 
trazer para Si. E ainda que muitos grandes mestres ensinaram 
e falaram sobre o amor e sobre Deus, Jesus é o amor e Deus! 
É o único que morreu pelos pecados do mundo e ressuscitou. 
Jesus é o único Salvador.  
 



Dia 12 

Com Amor, Jesus 
 
     Amo você, individualmente, como se só houvesse você. O Meu 
amor lhe estende as mãos neste momento. O Meu amor, o Meu 
perdão e a Minha misericórdia estão bem aí, especialmente para 
você, se apenas os aceitar. 
     Amo você exatamente do jeito que é. Não estou fazendo uma 
lista de todos os seus defeitos e falhas, de todos os seus erros e 
mancadas para depois o culpar dessas coisas. Sou cego para tudo 
isso. Vejo apenas as coisas boas e as possibilidades que os outros 
não vêem. 
     Vejo cada lágrima que você chora. Ouço cada um dos seus 
clamores. Sinto cada uma das suas frustrações, cada preocupação 
que tem, cada inquietação e cada desejo. Sei tudo sobre você, 
tudo o que quer e tudo o que lhe falta. Vejo o seu coração e tudo 
o que está nele e o amo profundamente. 
     Estou bem ao seu lado e nunca, jamais o abandonarei. Amo 
você de forma individual e aqui espero pacientemente — por 
você!  



Dia 13 

Deus criou a necessidade de amar e ser amado, e é o único 
capaz de satisfazer o mais profundo anelo da alma humana 
por amor total e compreensão completa. As coisas da Terra 
podem satisfazer o corpo, mas só Deus e Seu amor eterno 
podem preencher aquele doloroso vazio espiritual nos nossos 
corações, o qual Ele criou para Si próprio. O espírito humano 
jamais estará completamente satisfeito sem uma completa 
união com o grande e amoroso Espírito que o criou. 



Dia 14 

Talvez você se pergunte: “Por que tenho que pedir para Jesus 
entrar no meu coração? Por que esse nome? Por que não 
posso apenas orar a Deus e receber a salvação em nome de 
Deus?” 
 
Porque foi Jesus que veio à Terra e deu a vida por você. Ele 
disse: “Eu sou a porta” — da casa do Pai, o reino de Deus. 
“Todo aquele que entrar por Mim, salvar-se-á.” (João 10:9). 
Portanto, se quiser chegar ao Céu, terá de ser através de 
Jesus, a porta aberta. 
 
O que dizer então dos adeptos de todas as outras religiões? 
Podem ser salvos? Sim. Todos podem ser salvos, 
independentemente de sua religião ou mesmo se não tiverem 
religião. Todos podem ser salvos, mas somente por 
intermédio de Jesus. 



Dia 15 

Uma das coisas maravilhosas sobre a dádiva da salvação é 
que uma vez que tenha recebido Jesus no coração, Ele está 
lá para ficar. Ele entrou na sua vida e permanecerá com você 
para sempre. Jesus disse que jamais o deixará nem o 
abandonará, e estará com você para sempre, até o fim dos 
tempos (Hebreus 13:5; Mateus 28:20). Nada que você diga 
ou faça poderia anular essas promessas maravilhosas. 
 
Jesus sabe que você não é perfeito, jamais será e Ele o ama 
do mesmo jeito! Quando o perdoou pelos seus pecados, 
incluiu os cometidos até então, os atuais e também os 
futuros. 



Dia 16 

     Um padre sofria muito por causa de um pecado que cometera 
na juventude, pois pensava que Deus não podia perdoar-lhe. Um 
dia, tomou conhecimento de uma senhora idosa que tinha visões 
e até falava com Deus durante essas visões. Quando conseguiu 
coragem suficiente, foi visitá-la. Enquanto tomavam uma xícara 
de chá, ele pediu-lhe para perguntar uma coisa ao Senhor. 
     A mulher olhou para o padre com uma certa curiosidade. 
Nunca tinham-lhe pedido uma coisa assim. “Com muito prazer”, 
respondeu. “O que quer que eu Lhe pergunte?” 
     “Bem, pode Lhe perguntar qual foi o pecado que o seu padre 
cometeu quando era jovem?” 
     Mais curiosa do que nunca, ela concordou prontamente. 
     Algumas semanas se passaram, e o padre foi visitar a mulher 
novamente. Depois de outra xícara de chá, ele perguntou 
timidamente: “A senhora teve alguma visão ultimamente?” 
     A mulher respondeu que sim e que tinha perguntado ao 
Senhor qual tinha sido o pecado que o padre cometera quando 
jovem. Ele, nervoso e receoso, hesitou por um momento e depois 
disse: “E o que foi que Deus respondeu?” 
     A mulher olhou para o seu rosto e respondeu suavemente: “Ele 
me disse que não conseguia lembrar-Se.” 
     A Bíblia nos diz que como Jesus levou o castigo por nossos 
pecados, Deus não se lembra mais deles. “Pois lhes perdoarei a 
sua maldade, e nunca mais Me lembrarei dos seus pecados”, diz-
nos o Senhor em Jeremias 31:34. 



Dia 17 

     Certo dia, Satanás e Jesus conversavam, quando o 
primeiro se gabou com maldosa satisfação: — Nem Te conto! 
Acabei de capturar um mundo cheio de gente! Caíram todos 
na minha armadilha! 
     — E o que vai fazer com eles? — Jesus quis saber. 
      — Vou me divertir! — respondeu Satanás satisfeito. — 
Vou lhes ensinar a mentir, trapacear, roubar e matar. Vai ser 
ótimo! 
     — E depois disso, o que pretende fazer? — Jesus indagou. 
     — Matá-los! — respondeu o Diabo com arrogância. 
     — Quanto você quer por eles? — Jesus perguntou. 
     — Oh, para que Você quer esses humanos?! Não prestam 
para nada. Vão odiá-lO. Só vão Lhe trazer tristeza, desgosto e, 
no final, ainda O matarão. É mau negócio! 
     — Quanto? —insistiu Jesus. 
     Satanás fitou o Senhor e propôs com escárnio: — Sua 
VIDA! 
     — FECHADO! 
     E Jesus pagou o preço. 



Dia 18 

Jesus veio para facilitar a vida o máximo possível. O Senhor 
tentou fazer a vida cristã ser tão fácil que qualquer pessoa 
poderia segui-la.  
 
Deus criou uma maneira do ser humano escapar do peso 
insuportável da obediência absoluta às Suas leis, um caminho 
de misericórdia, perdão e graça: a salvação. Agora ninguém 
pode culpar Deus pelos seus problemas, porque Ele arranjou 
uma saída, uma maneira de obter a vitória, uma maneira de 
vencermos nossos pecados, erros e defeitos, problemas e 
fraquezas, sejam eles quais forem. Jesus é o caminho, a 
verdade e a vida (João 14:6). Ele pagou o preço, abriu o 
caminho e nos deu a verdade. Só Ele pode nos ajudar a viver 
como devemos. 
 
Ele nunca nos pede nada que esteja além do nosso alcance. 
Tudo o que Ele nos pede, podemos fazer com a Sua ajuda e 
pela Sua graça. Pelo Seu poder e amor, podemos chegar lá 
(Filipenses 4:13). 



Dia 19 

O divino, sobrenatual, infinito e maravilhoso amor de deus 
é amor suficente para perdoar! Sua misericórdia não tem 
fim e vai de eternidade a eternidade. Seu amor, compaixão, 
perdão e salvação jamais terminam. Ele nunca pára de nos 
amar, não importa o que façamos. Ele jamais nos rejeita 
nem deixa de nos amar, mas sempre tem esperança por 
nós, por mais que nos desencaminhemos (Salmo 103:3–14). 
 
Apesar de nossos erros, defeitos, desvios e transgressões, 
quaisquer que sejam eles, o sangue de Jesus cobre todos os 
nossos pecados — passados, presentes e futuros. Se 
deixarmos nossos pecados e recorrermos ao Senhor, nosso 
Deus será grandioso em perdoar. (Isaías 55:7). A Bíblia diz: 
“Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para 
nos perdoar”, não importa o que tenhamos feito (1 João 
1:9). 



Dia 20 

Paradoxo 
 

Jesus não tinha servos, mas o chamavam de Senhor. 
Ele não tinha diplomas, mas o chamavam de Mestre. 

Não trazia Consigo remédios, porém o consideravam um 
Médico. 

Não comandou um exército, entretanto era temido por reis. 
Sem vencer nenhum conflito militar, conquistou o mundo. 

Não cometeu nenhum crime, contudo foi crucificado. 
Depois de morto foi sepultado, mas vive até hoje. 

  
— Autor desconhecido 



Dia 21 

Com Amor, Jesus 
 
     Entendo as angústias no coração dos homens — a 
desesperança, o desânimo e o desespero. 
     Entendo a dor de ter de deixar uma pessoa amada, pois, 
primeiro, tive de deixar Meu Pai, para ir para a Terra e, depois, 
aqueles que Eu tanto amava na Terra, para voltar para Meu Pai. 
     Entendo a sensação de ser traído, pois um dos que Eu tinha por 
amigo Me traiu com um beijo. 
     Entendo o que é temer o futuro e por isso orei “Pai, passa de 
Mim este cálice!” 
     Entendo o que é ser ridicularizado e tratado mal, pois passei 
por isso. 
     Entendo a dor, pois sofri uma dor excruciante quando pregos 
atravessaram Minhas mãos e pés. 
     Entendo o que é sentir-se abandonado, pois senti-me 
abandonado por aqueles que amei e que também Me amavam. Por 
um momento, pensei que até Meu Pai me abandonara. 
     Apesar de Ele não ter afastado aquele cálice de Mim, e de Eu ter 
visto Meus amados fugirem na hora da dificuldade; apesar de ter 
sido espancado e desprezado e de Minhas mãos e Meus pés terem 
sido perfurados por pregos; apesar de ter sentido que Meu Pai Me 
virara as costas e ter sofrido uma morte cruel, tudo produziu uma 
grande vitória, uma grande salvação e uma grande ressurreição 
que mudou o curso da história e toda a eternidade! 
     Morri para salvá-lo, mas todo o demais Eu sofri para entendê-lo 
melhor.  
 



Dia 22 

     Será que um bebê entende o amor da sua mãe ou do seu 
pai? Não, apenas o sente, aceita e recebe. Mesmo antes de 
entender a fala e de aprender a falar, as crianças percebem e 
sentem o amor, e confiam nos pais, pois sabem que as amam. 
Da mesma forma, você não tem de compreender tudo sobre 
Deus para conhecer o Seu amor e a salvação. Basta receber 
Jesus, o Filho de Deus, como Salvador, pedindo-Lhe que entre 
no seu coração! 
     Você pode fazê-lo agora mesmo se quiser a resposta de 
Deus para todos os seus problemas, e que o Seu amor e 
felicidade encham o seu coração e vida com alegria e lhe 
deem um novo plano e propósito. Ele satisfará todas as suas 
necessidades e resolverá todos os seus problemas. Ele é 
maravilhoso assim e tudo é muito simples! 
     Jesus disse: “Eu sou a porta” — de acesso à casa do Seu 
Pai, no Reino de Deus — “se alguém entrar por Mim, salvar-
se-á.”Portanto, se quiser chegar ao Céu, basta acreditar que a 
porta existe e entrar por ela. 



Dia 23 

Jesus, eu não era nada, mas, ainda assim, Você veio e morreu 
por mim, para eu poder ser Seu para sempre. Foi às 
profundezas por minha causa, e me agarrei à Sua mão. Às 
vezes, fico tão preso aos cuidados desta vida e às coisas à 
minha volta que esqueço Você. Apesar disso, Você me 
entende e não deixa de me amar e me incentivar a buscá-lO. 
Continua a me lembrar que está sempre esperando que eu me 
aproxime, para me revigorar e renovar. Quando eu volto 
minha atenção a Você, Seu amor vem a mim, toca meu 
coração, e sou renovado! 



Dia 24 

Com amor, Jesus 
 
Quando estive na Terra há muitos e muitos anos, fiz o bem a 
todos que cruzavam Meu caminho. Curei os doentes e 
consolei os de coração partido. Animei os que estavam 
desencorajados e fortaleci os que se sentiam fracos. E Meu 
amor e poder continuam os mesmos até hoje! Ainda desejo 
tocar e curar os corpos quebrados dos que sofrem, e 
encorajar os corações dos que se curvam sob fardos pesados 
ou que estão passando por momentos difíceis. Desde que 
voltei ao Céu, já toquei muitos que elevaram os corações a 
Mim e Me contaram suas necessidades, e quero muito fazer o 
mesmo por você. 



Dia 25 

O amor de Deus se estende a todos. Desde que criou os seres 
humanos, os amou. E os ama indiferentemente da relação que 
tenham com Ele. Ele os ama, mesmo que não acreditem na 
Sua existência, ou creiam que Ele exista, mas O odeiem e não 
queiram ter nada a ver com Ele. Seu amor, bondade e desvelo 
lhes são ofertados simplesmente por serem parte da 
humanidade. 
 
Seres humanos são criados à imagem de Deus. Ele ama cada 
um de nós e Seu amor por nós se manifesta em ações 
amorosas de Sua parte — Seu cuidado e bênçãos para todos. 



Dia 26 

O amor de Deus pela 
humanidade é mais 
claramente visto na 
maneira como atende à 
necessidade que todos 
têm de salvação. Todos 
falhamos e precisamos 
de ajuda para nos 
reconciliarmos com 
Deus. Este, de tal forma 
ama cada ser humano 
que engendrou um plano 
de salvação, em que 
Deus Filho veio à Terra, 
viveu sem pecar e 
morreu, levando sobre 
Ele nossos pecados e 
recebendo o castigo em 
nosso lugar. 
 
Deus amou o mundo de 
tal maneira que deu o 
Seu Filho unigênito, para 
que todo aquele que nEle 
crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna. 
Deus prova o Seu amor 
para conosco, em que 
Cristo morreu por nós, 
sendo nós ainda 
pecadores. — João 3:16; 
Romanos 5:8 



Dia 27 

O amor de Jesus é perfeito. É a única coisa no mundo 
absolutamente perfeita. Existem muitas coisas boas‚ lindas 
e maravilhosas, mas nada perfeito como o Seu amor. 
Vivemos em um mundo imperfeito com seres humanos 
imperfeitos e em condições imperfeitas, mas o amor de 
Deus nos possibilita enfrentar tudo. Ele é perfeito, assim 
como o Seu amor. 
 
O amor de Jesus é grátis. Não precisamos trabalhar para 
ganhar‚ fazer por merecer nem nos provarmos dignos. Isso 
é bom também, porque todos pecamos e cometemos erros. 
Se tivéssemos que fazer por merecer o amor de Jesus, 
nenhum de nós o receberia, porque somos homens e 
mulheres com fraquezas e pontos fracos. Mas Jesus, na Sua 
previsão e sabedoria divina, optou por nos amar sem 
restrições. 



Dia 28 

O amor de Jesus é incondicional. Ele não nos ama apenas 
nos bons momentos, ou quando nos sentimos felizes, somos 
obedientes, estamos aprendendo com a vida ou fazendo uma 
diferença para o bem. Ele nos ama quando estamos numa 
boa e quando as coisas vão mal; na saúde e na doença; 
quando fazemos coisas dignas de louvor e até quando O 
deixamos triste. É incrível pensar que não existe 
absolutamente nenhuma condição para sermos amados por 
Ele! 
Seu amor é eterno. Não é algo que está aqui hoje e amanhã 
se vai. O amor de Jesus não tem data de validade nem 
esmaece. Não pode ser roubado ou tirado de nós; não 
envelhece nem sai de moda; é tradicional e histórico, mas, ao 
mesmo tempo, moderno e atual. É sempiterno. Até mesmo 
antes de O conhecermos Ele já nos amava. Ele nos amava 
desde o início dos tempos e continuará nos amando por toda 
a eternidade. 



Dia 29 

Deus quer ter um relacionamento pessoal com cada um de 
nós e que esse relacionamento seja a parte mais profunda, 
significativa, satisfatória, gratificante e natural da nossa 
vida. Ora, isto não significa que Ele queira tirar-nos os 
outros relacionamentos e atividades dos quais desfrutamos 
e que consideramos importantes. Pelo contrário, quer 
participar de tudo isso. Ele quer facilitar o nosso dia-a-dia, 
dar mais sentido às nossas experiências e desfrutar delas 
junto conosco. Em suma, quer melhorar a nossa vida e 
adicionar uma nova dimensão a tudo que fazemos: a Sua 
presença amorosa. 



Dia 30 

Nenhum de nós pode realmente entender a grandiosidade e 
a maravilha de Deus, nosso Pai, porque Ele e o Seu espírito 
são maiores do que o universo inteiro. Ele está tão além da 
nossa compreensão que teve que nos mandar Alguém que 
pudesse mostrar-nos o Seu amor, e com quem pudéssemos 
nos identificar, colocando Deus no nível da nossa limitada 
compreensão humana. Foi por isso que nos enviou Seu 
Filho, Jesus. 
 
Jesus viveu na Terra como um ser humano e sentiu as 
alegrias e mágoas que nós, humanos, sentimos. (ver João 
1:1–3,14; Hebreus 4:15) Ele esteve aqui para poder nos 
entender e ser o elo entre nós e Deus. (ver 1 Timóteo 2:5.) 



Dia 31 

Querido Jesus, 
obrigado por me 
compreender. 
Agradeço-Lhe por 
nunca ter que me 
preocupar se Você 
me entende ou não. 
Quando sinto que 
não consigo explicar 
corretamente e me 
atrapalho com as 
minhas palavras, ou 
quando não consigo 
achar as palavras 
certas para 
expressar o que 
realmente quero 
dizer, obrigado por 
poder simplesmente 
descansar nos Seus 
braços e saber que 
entende o sentido 
daquilo que digo. 
Obrigado, Jesus, por 
nem sempre precisar 
Lhe falar com 
palavras. Você 
entende tudo o que 
estou tentando 
dizer, quando Lhe 
abro o meu coração 
plenamente. 



Dia 32 

O verdadeiro cristianismo é muito mais do que isso e vai 
além de razões e regras, retórica e rituais, morais e ética. É 
um relacionamento vivo e amoroso que cresce e desabrocha 
com mais profundidade e força através da comunicação 
franca e honesta com o nosso Criador. 
 
O meio de comunicação que Deus nos deu é a oração, que 
não é somente falar com Deus mas também escutá-lO. Ele 
quer que Lhe participemos nossas necessidades e desejos, 
problemas e temores, nossos pensamentos mais íntimos e 
sonhos secretos. É uma rua de mão dupla, pois Ele também 
quer responder as nossas perguntas, ajudar a resolver nossos 
problemas, encorajar-nos quando estamos desanimados e 
partilhar das nossas alegrias e vitórias. Ele quer, além de 
tudo, ajudar-nos a compreender e a vivenciar o Seu amor. 



Dia 33 

Deus não está morto! Ele está vivo e bem de saúde, além de 
pronto, disposto e capacitado a falar com os Seus filhos — e 
Ele quer falar com você. 
 
Talvez você se pergunte: “Como isso é possível?”. Para que 
possa compreender como é que o grande Deus e Criador do 
universo Se comunicaria com você, ou mesmo por que 
haveria de querer fazer tal coisa, precisa primeiro entender o 
quanto Ele o ama. Deus o ama tanto que enviou Seu Filho, 
Jesus, para morrer pelos seus pecados, para que você fosse 
perdoado e recebesse a dádiva da vida eterna no Céu. Basta 
apenas acreditar em Jesus e recebê-lO como Salvador. Ele 
morreu pelos pecados do mundo inteiro, mas teria feito isso 
mesmo que fosse somente por você. O amor que Ele e Seu 
Pai têm por você é imenso assim! 



Dia 34 

Eu sou o Pão. Durante a última ceia que o Mestre fez com 
Seus discípulos, antes da Sua morte, Ele deu graças por mim, 
partiu-me e dividiu meus pedaços com eles. “Tomai e comei” 
- disse o Mestre. “Isto é o Meu corpo que é entregue por vós; 
fazei isto em memória de Mim” (1 Coríntios 11:24). Ele era o 
Pão da Vida, enviado do Céu por Deus para dar vida ao 
mundo (João 6:33). O pão terreno pode dar sustento por um 
dia, mas quem vem a Ele nunca mais terá fome. “Não só de 
pão vive o homem” (Mateus 4:4). É verdade, você precisa de 
mais. Você precisa de Jesus. 
 
Eu sou o Vinho. Depois de ter comido o pão, o Mestre me 
derramou em um cálice. “Este cálice é a Nova Aliança no Meu 
sangue” (1 Coríntios 11:25) - disse aos Seus discípulos. 
Mesmo sabendo que estava preste a sofrer uma morte cruel, 
Seu coração transbordou com amor abnegado - como 
acontece até hoje. Ele teria sacrificado Sua vida mesmo se 
fosse somente por você. Ele o ama tanto! 



Dia 35 

Por que o Senhor do universo, Deus em carne, Se permitiria 
ser preso, falsamente acusado, julgado, condenado, 
chicoteado, despido e pregado numa cruz como um 
criminoso comum? A resposta é simples: porque Ele amou 
você e eu! 
 
Todos nós às vezes fazemos coisas erradas e somos 
indelicados e desamorosos uns para com os outros. A 
Bíblia diz: “Todos pecaram e destituídos estão da glória de 
Deus” (Romanos 3:23). A coisa pior dos nossos pecados é 
que eles nos separam de Deus, que é absolutamente 
perfeito e sem pecado. Para poder nos levar a Deus, Jesus, 
o imaculado Filho de Deus, tomou os pecados de toda 
humanidade sobre Si mesmo. Ele recebeu o castigo pelos 
nossos pecados e sentiu a horrível dor da morte por 
crucificação. Sofreu a morte de um pecador para que, 
através do Seu sacrifício, pudéssemos encontrar perdão e 
ser libertados dos nossos pecados. 



Dia 36 

“Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem” (Lucas 23:34). 
 
Ele estava Se referindo aos soldados romanos que, por ordem 
de Pôncio Pilatos, O pregaram na cruz para morrer. Também 
se referia à multidão enganada e manipulada que gritou 
pedindo a morte de Jesus forçando assim a decisão de Pilatos 
— a mesma multidão que poucos dias antes O aclamara seu 
Rei (Marcos 15:6-14; Marcos 11:8-10). Que cruel, que coisa 
horrível e injusta! Como é que Jesus poderia dizer que 
aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo? Até 
certo ponto elas deviam saber, mas não percebiam a 
dimensão do que faziam — estavam executando o Filho de 
Deus. 
 
Apesar da vergonha e da dor que os romanos impingiram a 
Jesus, Ele os perdoou. Ele também perdoou os que se 
voltaram contra Ele. Agora Ele quer que nós tenhamos este 
mesmo amor e tamanho perdão. 



Dia 37 

“Deus Meu, Deus Meu, por que Me desamparaste?” (Mateus 
27:46). 
 
O que causou a maior agonia a Jesus na cruz não foram os 
nossos pecados, porque Ele sabia que seríamos perdoados e 
salvos. O que partiu Seu coração foi pensar que Seu Pai Lhe 
havia dado as costas. Jesus passou por algo que, graças a 
Deus, não teremos de passar, não apenas a crucificação, a 
agonia do corpo, mas a tortura da mente e do espírito, 
sentindo que Deus O havia desamparado. ‘Deus Meu, Deus 
Meu’, clamou Ele, ‘por que Me desamparaste?’. Será que Deus 
O desamparou? Sim — momentaneamente — para que Jesus 
pudesse sofrer a morte de um pecador, sem Deus. 
 
“Ele mesmo levou em Seu corpo os nossos pecados sobre o 
madeiro” (1 Pedro 2:24), e esses pecados O separaram do Seu 
Pai. Tão grande é Seu amor por nós que, de boa vontade, deu 
a Si próprio para morrer em nosso lugar! 



Dia 38 

“Está consumado!” (João 19:30). 
 
O que foi que Ele consumou? Naquela mesma noite em que 
Jesus estava pregado na cruz, o cordeiro da Páscoa judaica 
estava sendo sacrificado. Da mesma forma que o sangue do 
animal salvou os hebreus da destruição no Egito, o sangue 
de Jesus — o maior sacrifício da Páscoa — nos livra do 
poder do pecado e da morte. 
 
Quando Ele morreu na cruz, Seu trabalho estava terminado 
e nossa salvação estava conquistada! 



Dia 39 

“Pai, nas Tuas mãos entrego o Meu Espírito” (Lucas 23:46). 
 
Jesus, ajude-nos a confiar nossas vidas a Você e viver para 
agradar-Lhe, como Você confiou Sua vida ao Pai e viveu para 
agradar a Ele. Que dia de regozijo será quando O virmos 
face a face e recebermos nossa recompensa celestial — a 
vida e o amor eterno com Você e o Pai! 



Dia 40 

A Páscoa celebra a ressurreição de Jesus. Celebra Ele haver 
derrotado a morte, o inferno e Satanás. Livrou-nos dos 
nossos pecados. Jesus viveu, amou e morreu por nós — 
cada um de nós — e está conosco hoje da mesma forma que 
estava com aqueles com quem conviveu na Terra, há dois 
mil anos. 
 



De mãos dadas pela eternidade 
 
Jesus, Você nos disse: “Creiam em Deus; creiam 
também em Mim.”Acredito que Você é o Filho de 
Deus, que morreu por mim e ressuscitou para 
derrotar a morte. Por favor, perdoe-me pelos meus 
erros e falhas, entre em minha vida, cuide de mim 
com Seu amor, hoje e pela eternidade. 
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