
Não há cidade no mundo 
desenvolvido que possa 
funcionar sem semáforos. Não 
são barreiras físicas, mas os 
motoristas escolhem exercitar 
o autodomínio e, de uma 
maneira geral, seguem suas 
instruções: param no 
vermelho, ficam atentos 
quando acende a luz amarela 
e avançam quando o sinal está 
verde. O condutor que ignorar 
o vermelho põe em risco sua 
vida e a dos outros, enquanto 
o respeito a esse simples 
código cromático aumenta as 
chances de todos de chegarem 
em segurança ao seu destino.

Na vida também é assim.

Semáforos



LUZ VERMELHA

Lavem-se e purifiquem-se! Não 

quero mais ver as suas maldades! 

Parem de fazer o que é mau. — Isaías 

1:16 NTLH

Zaqueu era coletor de impostos. O 

trabalho, por si, nunca foi popular, 

mas, no caso dele havia um 

agravante: a honestidade não era 

uma virtude que frequentava as 

posições mais elevadas da sua lista 

de prioridades. Contudo, empenhou-

se para ouvir o que Jesus tinha a 

dizer, e Ele, por sua vez, esforçou-se 

para encontrá-lo. Zaqueu recebeu 

uma mensagem que lhe deixou bem 

claro que deveria parar de adulterar 

os livros contábeis e trapacear as 

pessoas de quem coletava os 

impostos. Viu a luz vermelha. Parou 

antes da faixa, fez uma promessa e a 

cumpriu: devolveu com acréscimo 

tudo que havia roubado.



O que Deus gostaria que eu parasse de fazer? Algum 

pecado ou mau hábito? Talvez ficar jogando no 

computador até tarde da noite; reagir com 

impaciência com membros da família; ou talvez 

simplesmente parar de deixar as luzes acesas, 

desperdiçando eletricidade.

Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as 

mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os 

corações. —Tiago 4:8

Querido Deus, ajude-me a estar atento às luzes 

vermelhas na minha vida, a parar o que não está me 

ajudando, não está ajudando os outros ou não está 

agradando Você.



LUZ AMARELA

Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter 

em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem 

pensar. - Provérbios 14:16

Uma luz amarela pode ser interpretada de diferentes 

maneiras, dependendo do contexto, mas uma luz 

amarela piscando significa “Atenção! Você tem 

certeza que deve seguir em frente?”

Uma mulher em pobreza absoluta estava para 

cozinhar o resto de comida que tinha em casa. Seria 

a última refeição dela e do filho, mas o profeta Elias 

chegou à sua porta e pediu para ser alimentado. Dar 

a ele aquele restinho de comida? Sem dúvida que ela 

parou para avaliar a situação. Escolheu confiar em 

Deus e alimentou Seu profeta primeiro. A Bíblia nos 

conta que, como resultado de seu ato de fé, seu 

estoque de alimentos foi milagrosamente 

multiplicado e sua família sobreviveu todo o período 

de estiagem.



Nem sempre é possível saber os resultados de nossas 

decisões. É parte do mistério da vida. O que podemos 

fazer é ter cautela, pesar as opções, considerar as 

consequências e orar pela orientação de Deus. 

Receber Suas instruções pode demorar. Raramente 

descobrimos o que Ele quer para nós em uma 

revelação repentina.

Muitas flores se abrem para o sol, mas somente uma 

o segue constantemente. Coração, sê o girassol, não 

apenas para receber a bênção de Deus, mas para 

constantemente olhar para Ele. — Jean Paul Richter 

(1763–1825)

Querido Deus, por favor, ajude-me a ser cuidadoso. 

Dá-me a orientação para saber o caminho que devo 

trilhar, pois a Ti elevo minha alma.



Luz verde

Portanto, vão. — Mateus 28:19

Luz verde. É hora de avançar. A 

narrativa do Evangelho fala muito 

de “ir”. Os trabalhadores são 

encaminhados para a vinha, aos 

recém-curados leprosos é dito 

para se dirigirem ao templo, os 

discípulos são enviados para 

ensinar e pregar. O próprio Jesus 

se manteve em movimento: 

“Percorria Jesus todas as cidades e 

aldeias, ensinando nas sinagogas, 

pregando o evangelho do reino e 

curando todas as enfermidades e 

moléstias entre o povo.” Não era 

meramente “fazer algo para não 

ficar à toa”, mas ação intencional e 

com propósito.



Deus nos convoca a agir. Nossas reações às necessidades das 

pessoas ao nosso redor não deveriam se limitar à empatia, 

mas se traduzir em ações concretas.

Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para 

a esquerda, ouvirão a voz dEle atrás de vocês, dizendo: "O 

caminho certo é este; andem nele.“ — Isaías 30:21 

A força e a felicidade de um homem consistem em descobrir 

em que direção Deus está indo e, então, tomar o mesmo 

caminho. — Henry Ward Beecher (1813–1887)

Não podemos viver apenas para nós mesmos. Milhares de 

fibras nos ligam aos nossos semelhantes. Por elas nossas 

ações passam como causas e retornam como efeitos. —

Herman Melville (1819–1891)

Querido Deus, ajude-me a não me omitir quando for hora para 

agir. Ajude-me a seguir em frente com fé. Amém.
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