
 



 

Dia 1 
 
Para amarmos o nosso próximo e fazermos a nossa parte para trazer paz ao mundo, devemos pedir ao 
“Príncipe da Paz”, Jesus, que nos dê amor pelos outros. Quando estamos ligados ao Deus de amor, o 
Seu Espírito em nós pode nos dar o poder para fazer o que é humanamente impossível: 
verdadeiramente amar os outros da mesma forma que amamos a nós mesmos. 
 
Eu lhes dou um novo mandamento: Amem uns aos outros. Vocês devem amar uns aos outros da 
mesma forma como eu amei a vocês. (João 13:34) 



 

Dia 2 
 
Às vezes, pode ser difícil 
fazer o certo, especialmente 
quando a pessoa com quem 
você está lidando não agiu 
corretamente com você. 
Mas eu não disse: “Faça aos 
outros conforme fizerem a 
você.” Meu código para a 
vida vai muito além da típica 
percepção de eqüidade. 
Quero que você viva em um 
plano superior. Qualquer um 
pode tratar bem uma pessoa 
simpática, mas aquele que 
consegue ser bom com os 
que não o são é uma pessoa 
verdadeiramente nobre e 
mais abençoada por Mim.  
—Jesus   
 
Tratem as outras pessoas da 
mesma maneira que 
gostariam de ser tratados 
por elas.  (Mateus 7:12) 



 

Dia 3 
 
Por intermédio de Seus filhos, Deus 
está tentando mostrar ao mundo 
como Ele é.  Jesus veio para amar o 
mundo e nos chama para fazer o 
mesmo em todas as facetas da vida. 
Independentemente de onde tenham 
nascido, todos que conhecem Jesus 
são Seus embaixadores e 
embaixadoras, representantes do Rei 
de reis, Aquele que governa o 
Universo.  
 
Assim como o Pai me enviou, eu agora 
também envio vocês.  (João 20:21) 



 

Dia 4 
 
Porque vivo, você pode 
ter vida e amor de 
verdade, agora e para 
sempre, em um mundo 
sem limites e eterno. 
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!  – 
Jesus 
 
Se alguém está em 
Cristo, é uma nova 
criatura. As coisas velhas 
já passaram; tudo é 
novo! (2 Coríntios 5:17) 



 

Dia 5 
 
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. 
 
Dai graças ao Senhor, 
porque ele é bom; porque 
a sua benignidade dura 
para sempre. (Salmos 
136:1) 



 

Dia 6 
 
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. 
 
[Deus] não nos trata segundo os nossos pecados. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é 
grande a sua benignidade para com os que o temem. (Salmos 103:10-11) 



 

He loves you dearly, more dearly than the 
spoken word can tell. You can never 
understand the love of God. It's too great; it 
passes all understanding (Ephesians 3:19). You 
just have to receive it and feel it with your 
heart. Dec 2007 DBB  

Dia 7 
 
O amor que Deus tem 
por você é muito maior 
do que palavras podem 
exprimir. Você nunca 
poderá entender o Amor 
de Deus. É grande 
demais e ultrapassa todo 
o entendimento! Precisa 
apenas recebê-lo e senti-
lo com o coração! 
 
O amor de Cristo...excede 
todo o entendimento. 
(Efésios 3:19) 



 

Dia 8 
 
Deus ama você! Ele é o seu Pai 
Celestial bondoso e amoroso que ama 
você pessoalmente, o Seu filho 
querido, e você está nas mãos dEle! 
Por amor, criou este lindo mundo para 
ser o seu lar, e lhe deu um corpo, uma 
mente e um coração maravilhosos para 
desfrutar dele. 
 
Tudo o que é bom e todo dom que é 
perfeito vem lá do céu, do Pai que criou 
as luzes celestiais.  (Tiago 1:17) 



 

Dia 9 
 
Infelizmente, algumas pessoas ficaram 
com a idéia de que Ele é um grande 
monstro que as persegue por todo o 
lado com um grande porrete, sempre 
pronto para lhes acertar! Mas a Bíblia 
diz que “Deus é Amor” (1 João 4:8). 
Ele é amoroso e cheio de perdão. A 
única razão por que Ele vai atrás de 
alguém é na esperança de que a 
pessoa dê meia volta e vá ao Seu 
encontro, para então a receber de 
braços abertos! 
 
Pois as montanhas se retirarão, e os 
outeiros serão removidos; porém a 
minha benignidade não se apartará 
de ti, nem será removido ao pacto da 
minha paz, diz o Senhor, que se 
compadece de ti. (Isaías 54:10) 



 

Dia 10 
 
Pelo sofrimento de Cristo e do 
Seu sacrifício expiatório na 
cruz, Deus não só oferece a 
salvação espiritual da 
humanidade, mas também a 
cura das suas enfermidades 
físicas. Deus não só pode, mas 
também quer curar você. Ele 
está mais disposto a dar do 
que nós a receber.  
 
Ele foi ferido por causa das 
nossas transgressões, e 
esmagado por causa das 
nossas iniqüidades; o castigo 
que nos traz a paz estava 
sobre ele, e pelas suas 
pisaduras fomos sarados. 
(Isaías 53:5) 



 

Dia 11 
 
Sempre que me 
procurar, me achará. 
Ouço suas orações e 
meu coração se move 
de compaixão. Nunca 
me canso de escutá-lo.  
Não durmo nem 
penduro uma placa 
“Não incomode!” em 
minha porta. Sempre 
atendo às suas 
orações. Nem sempre 
da maneira que você 
me pede ou acha que 
eu deveria e há 
ocasiões em que não 
vê a resposta 
imediatamente, mas 
sempre ouço e atendo. 
– Jesus    
 
Então clamarás, e o 
Senhor te responderá; 
gritarás, e ele dirá: Eis-
me aqui. (Isaías 58:9) 



 

Dia 12 
 
Ajude-nos a jamais nos 
esquecermos do seu 
amor, mas nele 
permanecermos em tudo 
que fizermos, despertos 
ou adormecidos, vivos ou 
mortos, até 
ressuscitarmos para a vida 
que está por vir. Pois seu 
amor é vida eterna e 
descanso perpétuo. Que a 
chama desse amor jamais 
apague em nossos 
corações, mas cresça 
sempre brilhante e nos 
encha com sua luz e calor. 
 
Deus é amor e, se alguém 
viver no amor, Deus vive 
nele e ele vive em Deus. 
(1 João 4:16) 



 

Dia 13 
 
Querido Jesus, às 
vezes sinto que as 
tempestades da vida 
são mais do que 
consigo suportar, mas 
Você promete que 
posso me refugiar em 
Você. Ajude-me a 
crescer em fé, firme 
no conhecimento de 
que não há um único 
momento em que eu 
não esteja envolvido 
pelo Seu amor.   
   
Tem bom ânimo; não 
te atemorizes, nem te 
espantes; porque o 
Senhor teu Deus está 
contigo, por onde 
quer que andares. 
(Josué 1:9) 



 

Dia 14 
 
Senhor, Você me ensina a ser um amigo, pois sempre está ao meu lado. Você se interessa por mim, vê 
além de meus erros e me assegura de Seu amor de maneiras incontáveis. Que eu possa ser um bom 
amigo para Você, sempre reservando um lugar no meu coração. Meu anseio é passar a eternidade ao 
Seu lado, como Você prometeu: 
 
Depois de ir e preparar lugar para vocês, eu voltarei. Então levarei vocês comigo, para que possam 
estar onde eu estiver. (João 14:3) 



 

Dia 15 
 
Temos tanto a celebrar: o amor 
que Deus tem pelo indivíduo, a 
oferta de vida eterna, a 
ressurreição, o tornar-se uma nova 
criatura em Cristo Jesus hoje e 
parte da nova criação maior na 
eternidade. 
 
Eu sou a ressurreição e a vida. 
Quem crê em mim, mesmo que 
esteja morto, viverá; e todo aquele 
que vive e crê em mim nunca 
morrerá.  (João 11:25-26) 



 

Dia 16 
 
Todos pecamos e estamos aquém da glória de Deus. Como o 
servo que se recusou a perdoar, temos uma dívida enorme e 
impagável com Deus. Por meio de Jesus, Ele perdoa nossa 
dívida, mas também nos chama para, na mesma medida, 
perdoarmos os demais. 
 
Procurem viver sempre com misericórdia, com bondade, com 
mansidão e com paciência. Tolerem uns aos outros e também 
perdoem uns aos outros se algum de vocês tem alguma queixa 
contra alguém. Assim como o Senhor lhes perdoou, vocês 
também devem perdoar uns aos outros. (Colossenses 3:12-13) 



 

Dia 17 
 
Eu o amarei por toda a eternidade. Ouça 
no seu coração a Minha voz e Eu lhe 
mostrarei o Meu grande amor por você, o 
qual é maior que o oceano e vai além do 
horizonte. Nem mesmo todo o universo 
pode conter o Meu amor por você. Ele 
excede a todo entendimento e ultrapassa 
o infinito e a eternidade!– Jesus   
 
A benignidade do Senhor jamais acaba, as 
suas misericórdias não têm fim. 
(Lamentações 3:22) 



 

Dia 18 
 
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. 
 
Foi assim que Deus mostrou o seu 
amor por nós: Ele enviou o seu 
único Filho ao mundo para que 
nós tivéssemos vida por meio dele. 
E o amor não consiste em nós 
termos amado a Deus, mas sim 
nele ter-nos amado. Deus mostrou 
o seu amor por nós, enviando ao 
seu Filho para ser oferecido em 
sacrifício pelos nossos pecados.  
(1 João 4:9-10) 



 

Dia 19 
 
Ó Cristo, protetor de todos nós, permite que Tua 
destra me guarde dia e noite, quando descanso 
em meu lar, ou esteja longe dele, fora realizando 
meu ofício, ao me deitar e ao me levantar, para 
que em nenhum lugar eu venha a fracassar. 
Entrego todo meu ser a Ti. Cuida de mim, supre 
todas minhas verdadeiras necessidades, desde 
agora e para sempre. 
 
O Senhor te guardará de todo o mal; ele guardará 
a tua vida.  
(Salmos 121:7) 



 

Dia 20 
 
Onde o amor atua, aí 
estou agindo. É da 
natureza humana querer 
cuidar de si primeiro, ser 
egoísta, exigir e esperar 
ser tratado bem pelos 
outros antes de você os 
tratar bem. Mas Minha 
natureza é outra. A 
bondade e a 
generosidade muitas 
vezes requerem esforço, 
mas a cada ato de 
altruísmo se aprende 
que é a melhor maneira 
de viver.  – Jesus    
 
Amemos uns aos outros, 
porque o amor vem de 
Deus. Todo aquele que 
ama é filho de Deus e 
conhece a Deus. (1 João 
4:7) 



 

Dia 21 
 
Existem uma felicidade 
especial e uma satisfação que 
nascem do preferir atender às 
necessidades alheias antes das 
próprias. A felicidade que 
emana das ações de bondade, 
desvelo e generosidade não é 
uma satisfação momentânea 
ou frívola, mas um sentimento 
profundo de realização. Você 
está deixando Meu Espirito de 
amor penetrar no mundo ao 
seu redor, na vida dos outros e 
na sua própria vida. – Jesus 
 
Dêem aos outros e também 
será dado a vocês. Vocês 
receberão muito, uma 
quantidade generosa que será 
colocada nas suas mãos, mais 
do que vocês poderão 
carregar. Pois a medida que 
vocês usarem para com os 
outros, será a mesma que se 
usará para com vocês.  
(Lucas 6:38) 



 

Dia 22 
 
Mostremos aos demais que Jesus vive, permitindo que ouçam Suas palavras nas nossas, que vivenciem-
nO pelas nossas ações amorosas, pela nossa compaixão e pela nossa empatia. Vamos lhes mostrar que 
Ele está vivo, mesmo neste mundo confuso e desorientado, ajudando-Os a se conectarem a Ele. 
 
Que a luz de vocês brilhe diante das pessoas de tal forma que, ao verem as boas obras de vocês, elas 
dêem glória ao Pai que está no céu. (Mateus 5:16) 



 

Dia 23 
 
Qualquer um pode ter entrada franca no Céu! Qualquer pessoa pode ser tomada nos braços do amor e 
receber a alegria, a satisfação e o amor eterno que Deus quer dar a cada um de nós, tanto aqui como na 
vida por vir, e isso inclui você! Não importa quem você seja, por onde tenha andado nem o que tenha 
feito. Não é uma questão de bondade versus maldade, porque nenhum de nós consegue ser bom o 
suficiente para merecer um lugar no Céu. É uma dádiva de Deus. 
 
É pela graça de Deus que vocês foram salvos, por meio da fé que vocês têm. Vocês não salvaram a si 
mesmos. A salvação vem de Deus como um dom, e não como o resultado das obras que alguém fez, para 
que assim ninguém se orgulhe. (Efésios 2:8-9)  



 

Dia 24 
 
Deus não se cansa de nós porque Ele é o amor propriamente dito. Ama o mundo que criou e cada um de 
nós, apesar de nossos erros e limitações. Tão grande é Seu amor, que enviou Seu único Filho, Jesus, para 
se tornar um de nós e abrir o caminho para termos a vida eterna, se simplesmente acreditarmos nEle e O 
recebermos. 
 
A todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de 
Deus. (João 1:12) 



 

Dia 25 
 
Nada que você faça é capaz 
de fazer Deus amá-lo mais do 
que Ele ama neste 
momento — nem mesmo a 
maior das realizações, a mais 
exuberante beleza, o mais 
glorioso reconhecimento ou 
os mais elevados níveis de 
espiritualidade e obediência. 
Nada que você faça pode 
diminuir de alguma forma o 
amor de Deus por você —
 nem mesmo o pior pecado, 
o mais absoluto fracasso, a 
mais grave culpa ou o mais 
pungente remorso. 
 
Nada pode nos separar do 
amor de Deus. (Romanos 
8:39)   



Dia 26 
 
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 . 
Nada que você diga ou 
faça poderia anular 
essas promessas 
maravilhosas. 
 
Eu estarei com vocês 
todos os dias, até o fim 
dos tempos. (Mateus 
28:20) 



 

Dia 27 
 
Deus é amor e não quer que ninguém se perca. Cada pessoa é um ser singular, criado por Deus 
segundo Sua própria imagem, e Deus vê cada um como se não houvesse mais ninguém. Cada pessoa é 
alguém por quem Jesus morreu para salvar. Ele ama cada homem, mulher e criança, 
independentemente de onde vivam o da cor da pele. 
 
O Senhor…não quer que ninguém se perca.  (2 Pedro 3:9)  



 

Dia 28 
 
Ser cristão significa fazer o que podemos para copiar Jesus. É certo que jamais seremos perfeitos nem 
isentos de pecado como Ele foi. Entretanto, por sermos Seus seguidores devemos tentar imitá-lO na 
maneira que conduzimos nossas vidas e interagimos com os demais. 
 
A maneira pela qual conhecemos o que é o amor é esta: Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos 
dar a nossa vida pelos irmãos. (1 João 3:16)   



 

Dia 29 
 
Deus ama profundamente 
cada um, mas precisa que 
sejamos Suas mãos, Seus 
pés e Sua voz para 
transmitir Seu amor e 
desvelo às pessoas. Esse é 
o papel que nós, que 
encontramos o amor de 
Deus em Jesus, somos 
chamados a desempenhar. 
Que cada um de nós seja 
um instrumento do Seu 
amor. 
 
O Espírito do Senhor está 
sobre mim. Ele me escolheu 
para proclamar as Boas 
Novas aos pobres e 
anunciar a liberdade aos 
presos. Ele me enviou para 
dar vista aos cegos, para 
libertar os que estão sendo 
maltratados e para  
anunciar o tempo de favor 
de Deus. (Lucas 4:18-19, 
adaptado) 



Dia 30 
 
Cristo comigo, Cristo à 
minha frente 
Cristo atrás de mim, — 
rei do Meu coração 
Cristo em mim, Cristo 
embaixo de mim 
Cristo acima de mim — 
juntos para sempre. 
 
Cristo à minha direita, 
Cristo à minha 
esquerda, 
Cristo à minha volta 
Cristo ao me deitar, 
Cristo ao me sentar 
Cristo ao me levantar 
— luz da minha vida 
 
Eu nunca o deixarei; 
Eu jamais o 
abandonarei.  (Hebreus 
13:5) 



 

Dia 31 
 
Não é preciso preocupar-se com a 
possibilidade de perder a salvação 
ou com o que deve fazer 
para continuar salvo, porque a 
salvação eterna por graça significa 
que uma vez salvo, sempre salvo. A 
partir do momento que a pessoa 
recebe Jesus Cristo como Salvador, a 
questão se torna ponto pacífico. Está 
definido: essa pessoa é um filho ou 
filha de Deus!   
 
Quem crê no Filho tem a vida eterna. 
(João 3:36)   



 

Dia 32 
 
Deus nunca perde a paciência 
quando vacilamos, tropeçamos ou 
arranjamos problemas. Está atento 
a todos os detalhes da sua vida e 
da minha vida. Seu compromisso 
conosco é por toda a eternidade. 
Entrou em nossas vidas para ficar. 
 
O Senhor me apareceu, dizendo: 
Pois que com amor eterno te amei, 
também com benignidade te atraí. 
(Jeremias 31:3) 



 

Dia 33 
 
Ao deixarmos nossos interesses e nos 
concentrarmos em atender às necessidades dos 
outros e fazê-los felizes, tornamo-nos canais do 
amor de Deus para essas pessoas. Quando somos 
generosos com os outros, Deus o é conosco.  
 
Um dá liberalmente, e se torna mais rico; outro 
retém mais do que é justo, e se empobrece. A alma 
generosa prosperará. (Provérbios 11:24-25) 



 

Dia 34 
 
Deus adora quando conversamos 
com Ele, como fazemos com nosso 
amigo mais próximo, e promete 
que sempre estará à nossa 
disposição. 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. 
 
Então me invocareis...e eu vos 
ouvirei. Buscar-me-eis, e me 
achareis, quando me buscardes de 
todo o vosso coração. (Jeremias 
29:12–13) 



 

Dia 35 
 
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. O pão terreno pode dar sustento por um dia, mas 
quem vem a Ele nunca mais terá fome.  
 
Eu sou o pão que dá vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome.  (João 6:35) 



Dia 36 
 
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! 
 
O maior amor que alguém 
pode demonstrar por seus 
amigos é dar sua vida por 
eles. (João 15:13) 



 

Dia 37 
 
Este é o milagre da Páscoa: 
Jesus não permaneceu no 
túmulo e será assim conosco 
também. Não temos de pagar 
pelos nossos pecados ou 
sentir a 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. 
 
Cristo está em vocês, e Ele é a 
nossa esperança de 
participarmos da glória de 
Deus. (Colossenses 1:27) 



 

Dia 38 
 
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! 
 
Jesus foi entregue para ser 
morto por causa dos 
nossos pecados e foi 
ressuscitado para que 
Deus pudesse nos declarar 
justos. (Romans 4:25) 



 

Dia 39 
 
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! 
 
Está terminado!  
(João 19:30) 



 

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. 
 
[Deus], pela sua grande 
misericórdia, nos fez 
renascer para que 
tenhamos uma esperança 
viva por intermédio da 
ressurreição de Jesus Cristo 
dos mortos.  
(1 Pedro 1:3) 
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