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JEJUM 

O jejum esta relacionando a um desejo profundo de intimidade 

com Deus e sempre esta ligado a oração (Jejum sem oração é die-

ta). Na bíblia esta relacionado a abster-se de alimento com uma 

finalidade espiritual. Sendo uma disciplina seu propósito caminha 

exclusivamente à devoção e busca por crescimento espiritual.  

A sugestão para esses 21 dias é que diariamente o participante reti-

re uma refeição (café da manhã, almoço e janta) nesse sentido se-

rão seis horas de jejum, se for à primeira vez nesse propósito, é im-

portante ir devagar, antes de correr é necessário da o primeiro pas-

so, então comece com um período menor de tempo, evite o jejum 

caso tenha restrições de saúde, esteja em dieta ou grávida. Beba 

água sempre, independente do tempo definido.  
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O jejum parte de um desejo pessoal, que brota de um coração sin-

cero, então acima do propósito esta a motivação do coração. Ore a 

Deus com humildade e busque direção. 

Texto bíblicos sobre o Jejum no novo testamento: Mt 4.2; 6.16-18, 

Mc 2.18-20; 9.29, Lc 2.3-37, Atos 13.2; 14.23 

ORAÇÃO 

Oração é a disposição de conhecer a Deus, é o interesse por intimi-

dade, é o desejo por crescimento espiritual. John Wesley disse: 

“Deus nada faz senão em resposta à oração” e a Palavra de Deus  

nos chama a “orar sem cessar” (1 Tess 5.17) indicando que esse é 

um alimento que não podemos abrir mão. No período de Jejum 

encontre tempo para orar. 

DEVOCIONAIS 

Os 21 devocionais vão ajudar a refletir diariamente sobre assuntos 

inerentes a vida Cristã, importante que tenha tempo para dedicar a 

leitura e compartilhar aquilo que Deus falou com você. 

EVANGELHO DE JOÃO 

A leitura de um capitulo por dia vai ser um exercício precioso e um 

passo para o habito da leitura bíblica diariamente. Na leitura do 

Evangelho observe as atitudes de Cristo, suas ações e reações, veja 

quais atitudes em seu dia a dia podem ser moldadas, veja os exem-

plos sólidos para o seu crescimento, novos desafios que você pode 

abraçar, dedique tempo e mergulhe nessa maravilhosa leitura. 
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 PROPÓSITO 

Que cada jovem ao logo de 21 dias perceba o quão precioso é ter 

uma vida consagrada ao Senhor, buscando com amor e intensi-

dade experiências profundas com Jesus. 

 

OBJETIVO 

Desenvolver em cada jovem o amor pela disciplina do Jejum e da 

oração, os capacitando a uma vida dinâmica e de serviço ao Rei-

no. 

1. Leitura do Evangelho de João (um capitulo por dia) 

2. Leitura e reflexão do E-book Até Transbordar/2017 

3. Forma grupo presencial em algum dia ou horário da semana 

4. Relógio de oração 

5. Escolher um horário durante o dia para que todos estejam 

orando juntos, mas cada  um em sua casa. 

6. Motivar os jovens a testemunhar as experiências nos cultos 

de JNI 

7. Realizar ao termino dos 21 dias um período de 12h de oração 

(20 de agosto) 

8. Forma grupos que vão passar esses 21 dias compartilhando e 

orando uns pelos outros 
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: 09h00 –  Inicio oficial das 12 horas 

        Direção: _______________ 

 Reflexão: ______________ 

 Louvor: _______________ 

11h00 – Direção: _______________ 

           Reflexão: ______________ 

             Louvor: _______________ 

12h30 –  Direção: _______________ 

           Reflexão: ______________ 

             Louvor: _______________ 

13h30 –  Direção: _______________ 

           Reflexão: ______________ 

           Louvor: _______________ 

14h30 –  Direção: _______________ 

          Reflexão: ______________ 

          Louvor: _______________ 

15h30 –  Direção: _______________ 

         Reflexão: ______________ 

           Louvor: _______________ 

17h00 –  Direção: _______________ 

          Reflexão: ______________ 

18h00 –  Direção: _______________ 

           Louvor: ________________ 

19h00 –  Culto Direção: ___________ 

            Reflexão: _______________ 

21h00 -  Termino 
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As 12h de oração acontece no ultimo sábado dos 21 dias de jejum e 

oração, é um momento onde dedicamos a metade do dia a buscar a 

presença de Deus em oração, crescer no conhecimento da Palavra e 

serve de testemunho que é possível investir tempo de qualidade 

para crescer espiritualmente. Segue sugestão de como realizar: 

1. Mobilize o ministério de louvor da sua igreja local 

2. Escolha responsáveis para reflexão e direção de cada momento 

das 12h 

3. Deixe claro a sua juventude local e igreja que elas estão livres pa-

ra escolher o horário que vai participar das 12h (ex. uma pessoa po-

de passar 1h pela manhã e 3h à tarde, ou pode passar as 12h dire-

to). 

4. Lembrar a sua JNI local e igreja que são 12h de oração, o jejum 

fica a cargo de cada um. 

5. Preparar uma mesa de lanche (com frutas, suco, bolo...) 

6. Finalizar as 12h com o culto da JNI 
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Jesus nos chama a uma jornada de Oração e consagração, u-

ma vida de relacionamento, uma história de amizade e compre-

ensão de quem somos e qual a nossa missão, esse E-book se 

une a um projeto que a três anos Deus colocou em nosso cora-

ção de levar nossa juventude local a um tempo de intensa con-

sagração e estudo da palavra, vinte e um dias de Jejum, ora-

ção, testemunho, experiências e serviço ao Reino, tempo de 

olhar para os projetos eternos que Deus colocou diante de nós, 

tempo de relacionamento, intimidade. O tema ate transborda já 

remete a ser cheio da presença de Deus e das virtudes do Rei-

no, aponta a uma vida cheia de Deus que alcança os que estão 

próximo ou distante, lembre-se que as águas que transbordam 

são como diz as Escrituras, “ Como um rio de Águas vivas” e a 

fonte dessas águas é inesgotável. 

Minha oração é que você compreenda que sua vida é parte de 

um projeto de Deus para alcançar sua casa, seu bairro, sua ci-

dade, seu estado, seu país e as Nações, que você é forte assim 

como a Palavra diz e que você não é aquilo que o mundo diz, 

mas aquilo que a Bíblia diz, um jovem que pode mudar a histó-

ria de qualquer lugar, pode ser ponte de Paz para qualquer situ-

ação, pode ser amigo de Jesus. 

Então vamos buscar com coração aquecido a presença de 

Deus e desfrutar de cada devocional que tenho convicção que 

vai falar muito a sua vida. 

A Jesus toda a Glória. 

Fred Veras  - Alguém que ama Jesus  

 

APRESENTAÇÃO 
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Sempre pensamos em luz e trevas como opostos um do outro e 

de fato são, mas o nosso erro é pensar que elas possuem a 

mesma força. As trevas jamais poderão vencer a luz. Para com-

provar isso, basta uma pequena experiência: entre em um quar-

to totalmente escuro e acenda um fósforo, a pequena chama 

expulsará as trevas e iluminará o ambiente. 

Um lugar escuro, escondido, fechado, onde a luz parece não 

poder alcançar. Existe algum ambiente assim em seu coração? 

Temos receio de expor nossos medos, nossas falhas, nossos 

pecados, escondemos tudo em quartos escuros para que nin-

guém veja. Temos vergonha até mesmo de deixar Jesus entrar, 

afinal, está uma verdadeira bagunça lá dentro. 

MEU QUARTO ESCURO 



14 

 

Mas Jesus diz: “as trevas não podem vencer a luz”. Abra as 

portas que estavam fechadas e deixe a luz de Cristo resplande-

cer no mais profundo da sua vida. Só teremos intimidade com o 

Senhor quando Ele se sentir realmente em casa e tiver livre a-

cesso a todas as áreas da nossa vida, e isso inclui os lugares 

mais bagunçados também. 

Dia 01 QUARTO ESCURO 

ORAÇÃO DO DIA 

Senhor, tenho tentado esconder tantas coisas, mas 

não posso mais caminhar assim. No fundo, o meu 

coração está uma verdadeira bagunça, preciso que 

a Sua luz entre em minha vida... Toda ela... 
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Temos consciência de que precisamos obedecer e fazer tudo o 

que o Senhor nos manda fazer, mas às vezes esses pedidos 

são um tanto quanto incomuns e estranhos: 

Encham potes com água para conseguirem mais vinho (Jo 2.1-

10); Dividam os 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão (Jo 

6. 1-13); Deem voltas ao redor do muro de Jericó e ele cairá (Js 

6.1-20). 

Obedecer nem sempre é fácil, parece loucura largar um curso 

de Engenharia Civil na UFRN e voltar para Mossoró pouco tem-

po depois da minha conversão. Hoje percebo a razão para me 

trazer de volta e não me arrependo nem um pouco de ter obe-

decido, pelo contrário, hoje eu sou grato por tudo o que passei. 



16 

 

Por mais louco que seja o que o Senhor esteja te pedindo para 

fazer, apenas obedeça e “faça tudo o que Ele lhe mandar”, vo-

cê pode estar prestes a ver um milagre acontecer bem diante 

dos seus olhos. 

Dia 02 OBEDECER É O MELHOR CAMINHO 

ORAÇÃO DO DIA 

Senhor, quase sempre não é fácil obedecer às suas 

ordens, parece loucura, mas eu quero confiar e obede-

cer por que sei que esta é a minha melhor opção. 
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Nicodemos buscou ter um encontro com Jesus, mas o próprio 

Jesus alerta que para que esse encontro realmente tivesse al-

gum sentido em sua vida era preciso nascer de novo. Uma no-

va vida é necessária para ter mais intimidade com o Senhor. 

Mais do que isso, ela é necessária para entrar no Reino de 

Deus. 

Isso é assustador quando paramos para pensar que para haver 

um novo nascimento é necessário haver morte, para nascer do 

Espírito é preciso matar a nossa carne. Temos que crucificar a 

nossa natureza pecadora com Cristo para que nEle recebamos 

uma nova vida, para que Ele viva em nós, habite em nós 

(Gálatas 2.20). 
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Da mesma forma, se estamos buscando caminhar junto a Cris-

to, precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e se-

gui-lo em direção ao Calvário, prontos para a morte, prontos 

para uma nova vida. 

Para que Cristo habite em mim, vale a pena morrer... 

Dia 03 VALE A PENA MORRER 

ORAÇÃO DO DIA 

Senhor, o medo da morte nos paralisa e nos impede de 

fazer muita coisa. Pensamos logo na dor e achamos 

melhor permanecer do jeito que estamos, mas é preci-

so morrer para que haja uma nova vida, então eu a en-

trego em Tuas mãos. 
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É comum confundirmos o físico com o espiritual. Jesus ofere-

ceu a Água Viva que fluía do Seu trono, mas o que veio logo à 

mente da samaritana foi: “me dá dessa água para eu não preci-

sar voltar aqui e tirar água do poço”. 

Oramos tanto por nossos sonhos, concurso, empregos, novas 

oportunidades... Até por cura, quando conhecemos alguém do-

ente. Tudo isso é válido, mas um desejo precisa estar acima de 

tudo isso: o derramar das águas do trono da graça sobre as 

nossas vidas. Esse é o motivo desse período de jejum, não por 

simples bênçãos materiais ou projetos, queremos nos encher 

do Espírito Santo. 
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A samaritana pôde experimentar e percebeu que não eram sim-

ples águas, tanto que já nem se importava com o cântaro que 

acabara de encher e voltou para a cidade testemunhando acer-

ca de Jesus. Uma sede ainda maior e que ela nem sabia que 

tinha acabava de ser saciada.  

Quando paramos de nos preocupar com o físico e buscamos 

mais do Espírito Santo em nossa vida, podemos presenciar coi-

sas maravilhosas. Com o testemunho da samaritana muitos 

creram e conheceram a Cristo. Nós também podemos experi-

mentar algo assim: basta largar o cântaro e beber da Água da 

Vida que Jesus te oferece. 

Dia 04 MAIS QUE SIMPRES ÁGUAS 

ORAÇÃO DO DIA 

Senhor, derrama do Teu Espírito Santo na minha 

vida, mais que bênçãos materiais, eu quero mais 

das Tuas Águas. 
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Há quem diga que a esperança é a última que morre, mas e 

quando ela morre, o que nos resta? Esse homem estava doen-

te há trinta e oito anos, por muito tempo ele deve ter acreditado 

nesse ditado, acreditado que ele poderia ser curado, mas agora 

essa esperança já não possuía a mesma força, ela estava mor-

rendo... 

Estar diante daquele tanque para muitos era motivo para acre-

ditar que a cura era possível, mas para outros como ele era 

frustrante... Ver a solução dos seus problemas bem diante dos 

seus olhos, mas não ter forças para chegar lá, perceber que 

não tinha mais amigos ou alguém que se importasse ao seu la-

do para ajudá-lo, ver que outros estavam alcançando aquilo 
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que ele nunca iria conseguir, agora a cura parecia mais um so-

nho impossível. 

Mas então a cura aparece. Se esse fosse um filme, poderíamos 

dizer que esse era um grande clichê onde tudo conspira contra 

o protagonista, mas que sempre acaba com um final feliz. A di-

ferença é que esse não é um filme, é a história de um homem 

que já havia perdido a esperança, desacreditado que poderia 

sair daquela situação, mas tem um encontro com Jesus e Ele 

muda completamente o rumo da vida desse homem. 

Se Deus pode dar vida aos mortos, Ele pode também trazer de 

volta a esperança que um dia havia morrido. Em Jesus encon-

tramos muito além de uma cura, encontramos uma razão para 

viver. 

Dia 05 QUANDO A ESPERANÇA MORRE 

ORAÇÃO DO DIA 

Senhor, sei que não há nada impossível para Ti, 

mas já não tenho forças para continuar acreditando. 

Renova a esperança que há em mim, me ajuda a 

continuar. 
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Por que nós temos buscado a Deus nesse período de Jejum? 

Por que estamos seguindo Jesus? Será pelos milagres, curas e 

bênçãos que Ele pode realizar? Será que estamos sendo leva-

dos pela multidão, por querer estar perto de “pessoas boas” ou 

por amizades legais dentro da igreja? 

Vemos nesse texto uma multidão faminta que presencia o mila-

gre da multiplicação dos pães. Eles ficaram tão impressionados 

que no dia seguinte procuraram Jesus novamente, mas o pro-

curaram apenas por terem enchido a barriga no dia anterior. 

Não queriam Jesus, eles queriam pão, desejavam ter a experi-

ência de, em meio ao deserto, serem alimentados pelo maná 

do céu como na época de Moisés, mas não queriam ouvir e o-

bedecer à voz de Deus. 
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Jesus oferece algo ainda maior que aquele maná, oferece o 

Pão da Vida, o verdadeiro Maná que desceu dos céus. Aqueles 

que comeram do maná com Moisés hoje estão mortos, mas Je-

sus promete que aqueles que se alimentarem do Pão da Vida 

viverão para sempre. 

Já imaginaram serem alimentados todos os dias pelo maná de 

Deus? Você pode começar experimentando hoje mesmo o Pão 

da Vida. 

Dia 06 OBEDECER É O MELHOR CAMINHO 

ORAÇÃO DO DIA 

Senhor, nesses dias de Jejum, que o Pão da Vida 

que nos oferece seja o nosso alimento, que Nele 

tenhamos todo nutriente que precisamos para se-

guirmos em frente. 



25 

 

"Ainda não chegou a hora". Essa é uma frase difícil de ouvir, 

principalmente quando estamos orando há meses (ou até anos) 

por algo e não vemos o resultado, pior ainda é quando espera-

mos o cumprimento de uma promessa de Deus em nossa vida, 

mas parece que a promessa nunca vai chegar. É impressionan-

te como somos impacientes, acabamos sendo tentados a agir 

como os irmãos de Jesus, queremos fazer o possível para a-

pressar as coisas acreditando que com os nossos esforços a 

nossa oração será atendida mais depressa ou mesmo duvidan-

do do que Ele pode realizar. 

Há algum tempo o Senhor colocou no meu coração o desejo de 

servir em um determinado ministério, o tempo passava e pare-

cia que eu caminhava a passos lentos e que nunca iria chegar 
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ao meu destino. Até questionei se realmente eu poderia alcan-

çar, se eu teria capacidade para cumprir aquilo para o que eu 

havia sido chamado. Capacidade eu não tenho mesmo, mas 

Cristo me presenteou com dons que eu nunca imaginei, me deu 

novas ferramentas e o conhecimento para seguir em frente. Ho-

je eu consigo enxergar a necessidade de todo o tempo que pre-

cisei esperar, desse tempo de preparação, afinal, ainda não ha-

via chegado a hora certa de acontecer. 

Paulo também precisou esperar, e como precisou... Após sua 

conversão ele queria servir e anunciar o evangelho por onde 

passava, sabia que havia sido chamado para isso. Ao lermos o 

livro de atos, temos a impressão de que logo após se converter 

Paulo já estava pronto para as suas famosas viagens missioná-

rias, mas foi necessário um período de 14 longos anos para 

que essa oportunidade surgisse ao lado de Barnabé. Ele soube 

esperar, ele precisou esperar... conhecemos sua história e sa-

bemos o quanto valeu a pena esperar. Podemos confiar, Ele 

sabe o tempo certo para realizar aquilo que prometeu. 

Dia 07 AINDA NÃO CHEGOU A HORA 

ORAÇÃO DO DIA 

Senhor, a espera tem sido difícil. Por um momento sinto 

que o Senhor não está ouvindo minhas orações, mas sei 

que posso confiar e que na hora certa Sua promessa irá 

se cumprir. 
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O filme “A Ilha” retrata uma vida aparentemente utópica em um 

enorme complexo totalmente fechado, isolado do mundo exter-

no. Os moradores acreditavam ter havido uma terrível contami-

nação em todo o mundo e que eles eram os únicos sobreviven-

tes. Estavam felizes e sonhavam com a esperança de um dia 

ganharem uma passagem para a ilha, um paraíso. Mas, na ver-

dade, eles eram clones de pessoas famosas e com muito di-

nheiro, criados como “peças de reposição”, o prêmio para a so-

nhada ilha era, na verdade, o dia em que seriam mortos para 

retirar algum órgão de seu corpo para um transplante com 10-

0% de compatibilidade. 

Antes de conhecer a Jesus, vivíamos em um mundo parecido 

com esse, aprisionados pelo pecado sem nem ao menos perce-
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ber. Sem acreditar que existe um mundo lá fora, éramos como 

ovelhas apenas aguardando o dia em que seríamos levados ao 

matadouro. 

Até que um dia Jesus nos tirou dessa prisão e conhecemos um 

mundo totalmente novo do outro lado dos muros do pecado que 

nos prendiam. Agora somos livres, verdadeiramente livres. 

Os protagonistas do filme sentem o desejo de retornar ao com-

plexo, não para voltar à vida que tinham antes, mas para resga-

tar seus amigos que continuavam aprisionados. Não pertence-

mos a esse mundo, mas temos uma missão aqui. Você não es-

tá aqui para voltar a viver aprisionado pelo pecado, está aqui 

para resgatar vidas. 

Dia 08 OBEDECER É O MELHOR CAMINHO 

ORAÇÃO DO DIA 

Obrigado, Senhor, por nos libertar de uma vida aprisio-

nada pelo pecado e nos presentear com o dom da vida. 

Ajuda-nos a não voltar a uma vida de pecado e usa-nos 

para resgatar aqueles que ainda estão perdidos. 
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É fácil perceber que Jesus já não estava mais se referindo a 

uma cegueira física, mas sim espiritual. A verdade é que todos 

nós nascemos com essa cegueira espiritual que nos impede de 

enxergar nossos próprios pecados. 

Aprendi os mandamentos ainda em minha adolescência, mas 

na época aquilo tudo me parecia óbvio demais, afinal, não rou-

bar, não matar, não adulterar.... para mim não parecia algo difí-

cil de ser cumprido. 

Era dessa mesma forma que os fariseus pensavam, eles co-

nheciam os mandamentos de Deus até de ponta cabeça ou de 

trás pra frente. Eles conheciam a letra, mas não conheciam a 

essência e era isso que os tornava tão cegos. Por conhecerem 
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tão bem as leis, acreditavam que não havia mais a ser visto e 

por isso não precisariam de cura. É como diz o ditado: ”o pior 

cego é aquele que não quer ver”. 

Jesus veio para trazer luz aos nossos olhos, veio para nos fazer 

enxergar além das palavras escritas na lei, veio para nos fazer 

compreender os mandamentos de uma perspectiva totalmente 

nova. Basta uma rápida leitura do sermão do monte para perce-

bermos o quão cegos nós somos. 

"[...] uma coisa sei: eu era cego e agora vejo!" (João 9:25) 

Dia 09 AGORA EU VEJO 

ORAÇÃO DO DIA 

Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver 

meus erros e pecados, me faz enxergar tudo aquilo que 

tenho feito e que não te agrada. 



31 

 

Somos ovelhas e Jesus é o nosso Pastor. Dentro do aprisco 

recebemos cuidado, alimento e proteção do ataque de animais 

selvagens que estão do lado de fora. Enquanto estamos sob o 

cuidado do Senhor, não temos nada com que nos preocupar. 

Mas e quando uma ovelha deixa de ouvir a voz do seu pastor e 

se perde do rebanho? Jovens têm se perdido até mesmo dentro 

das igrejas por deixarem de ouvir a voz do Senhor, outros são 

enganados por uma falsa liberdade que o mundo oferece, acre-

ditam que estão livres quando não há ninguém para dizer o que 

fazer e acham que podem fazer tudo que lhes vem à mente. 

É verdade que uma ovelha sem pastor pode se alimentar de 

tudo que quiser, fazer tudo que desejar, mas para tudo isso e-
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xiste um preço. Por não ter um pastor que cuide dela, sua lã 

começa a crescer e torna-se um peso a mais para suportar, a-

lém de ficar ainda mais difícil caminhar. Andar sem Cristo não é 

diferente, é igualmente desgastante, e uma hora ou outra senti-

mos o peso do pecado e a “liberdade” torna-se uma nova pri-

são. A boa notícia é que nosso Pastor está disposto a dar Sua 

vida para nos resgatar. 

Perder toda a lã acumulada será doloroso, mas valerá a pena. 

Aos cuidados de Jesus todo pecado será lançado fora. 

Dia 10 OUVINDO A VOZ DO BOM PASTOR 

ORAÇÃO DO DIA 

Senhor, perdoa-me por todas as vezes que deixei de ouvir a 

Tua voz e segui a minha própria vontade, limpa-me de todo 

pecado e culpa que ainda tenho guardado e protege-me no-

vamente em Teus braços. 
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Jesus sabia de tudo que iria ocorrer, Ele falou que essa doença 

não terminaria em morte (v.4) porque sabia que a morte não 

duraria por muito tempo, a história terminaria e ele estaria vivo, 

ele iria ressuscitar. Mas por que então não ir ao seu encontro 

logo ao saber da notícia que seu amigo estava doente e prestes 

a morrer? 

Primeiramente, porque a pressa não adiantaria nada. Mesmo 

que eles partissem urgentemente, ainda era uma longa cami-

nhada de quatro dias, não chegariam antes de sua morte e não 

havia o que fazer quanto a isso. 

Segundo, para que esse milagre se tornasse único. Chegar 

quatro dias após a morte de Lázaro também tinha um propósito: 
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os judeus acreditavam que a alma deixava o corpo três dias a-

pós a morte e, depois desse período, acreditavam ser impossí-

vel alguém ressuscitar. 

Terceiro, para mostrar que nada foge ao seu controle e que até 

mesmo os pequenos detalhes fazem toda a diferença. 

Sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável 

(Romanos 12.2), mas que a partir de hoje possamos confiar 

mais nessas palavras, confiar que Ele está cuidando de tudo e 

que possamos prestar mais atenção até mesmo nos pequenos 

detalhes. Nada é em vão, Ele sempre tem um propósito. 

Dia 11 SEMPRE HÁ UM PROPÓSITO 

ORAÇÃO DO DIA 

Senhor, por algum momento eu duvidei que o Senhor estava 

ouvindo minhas orações, que não se importava com o que 

estava acontecendo, mas a partir de hoje eu quero confiar. 

Me ajuda a enxergar, me ajuda a ver o Teu agir nos pequenos 

detalhes. 
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Hoje em dia tenta-se vender a imagem de uma vida cristã como 

um caminho tranquilo, sem dificuldades e no qual todos os nos-

sos desejos e sonhos serão realizados. Muitos estão sendo a-

traídos ao Evangelho por causa dessa farsa e saem frustrados 

quando não encontram o que desejavam. Longe disso, nós 

também passamos por angústia, ansiedade, preocupação.... 

Uma vida dedicada ao Senhor estará repleta de renúncia, humi-

lhação, luta e serviço. 

É fácil pensar que Jesus conseguiu suportar tudo que passou 

por ser quem Ele é, o Filho de Deus. Mas não foi nem um pou-

co fácil. Jesus sentiu fome, sede, tentaram prendê-lo e matá-lo 

de todas as formas que podiam imaginar. Foi ridicularizado, hu-

milhado, açoitado, traído por todos (até mesmo pelos amigos 
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mais próximos) e tudo isso para oferecer perdão a cada um de-

les, a cada um de nós. Por diversas vezes, jogar a toalha pare-

ceu ser uma boa opção, mas não era, havia um propósito para 

sua vinda e Ele precisava ir até o fim, não por Ele, mas por nós. 

Ao longo da nossa caminhada passamos por situações difíceis 

que nos deixam desanimados e com vontade de desistir. Mas 

precisamos prosseguir, precisamos manter nossos olhos fixos 

em Jesus, fixos no prêmio que nos aguarda ao final dessa jor-

nada... Jesus nos fala: Não desista, prossiga até o fim, vai valer 

a pena. 

Dia 12 RESISTA ATÉ O FIM... 

ORAÇÃO DO DIA 

Senhor, está difícil prosseguir, não consigo suportar tu-

do isso sozinho. Sei que está ao meu lado, mas eu te 

peço: me dá forças para continuar, me dá forças para 

seguir em frente. 
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Por um momento, Pedro não gostou de ver o seu Mestre se 

submeter a um trabalho de escravo como aquele, não queria ter 

seus pés lavados (não por Jesus), mas ao ouvir que era preciso 

que Jesus lavasse seus pés para que continuassem caminhan-

do juntos, ele não se contentou em apenas molhar seus pés, 

pediu por um mergulho completo. 

Sabemos que essa história nos fala sobre humildade e serviço, 

mas existe uma outra mensagem nesse texto, quando Jesus 

responde a Pedro: “Quem já se banhou precisa apenas lavar os 

pés, todo seu corpo já está limpo”. Não é preciso muito para 

perceber que Jesus não estava se referindo a um simples ba-

nho, quando Ele fala que nem todos estavam limpos não era 

porque alguém estava cheirando mal (ao menos não literalmen-
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te). Para caminhar com Jesus, precisamos ter nosso corpo e 

nossos pés limpos. 

Temos nosso corpo limpo quando aceitamos a Cristo, Seu san-

gue nos limpa e nos purifica de todo pecado, entretanto, nós 

continuamos inseridos nesse mundo. Por maior cuidado que 

venhamos a ter, os nossos pés irão se sujar uma hora ou outra, 

serão contaminados pelas impurezas e pecados a nossa volta. 

Não quer dizer que todo nosso corpo esteja sujo, que seria ne-

cessário derramar o Sangue de Jesus novamente para nos lim-

par, precisamos apenas pedir a cada dia para termos nossos 

pés lavados e assim poder continuar a caminhada e cumprir a 

nossa missão. Quando continuamos caminhando com os pés 

sujos, aí sim, é um perigo real. 

E então, já lavou seus pés hoje? 

Dia 13 NÃO PERMANEÇA COM OS PÉS SUJOS 

ORAÇÃO DO DIA 

Obrigado, Jesus, por derramar o Seu precioso Sangue para 

lavar o nosso corpo, nos limpar dos nossos pecados. Mas eu 

te peço, não me deixa caminhar com os pés sujos, lava meus 

pés a cada manhã para que nenhuma falha, nenhuma man-

cha, nenhum pecado venha a contaminar o propósito que o 

Senhor tem para minha vida. 
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Sempre achei estranho como para algumas pessoas era tão 

fácil compreender a Bíblia enquanto para outros parece ser coi-

sa de outro mundo, algo muito além de sua capacidade. Na ver-

dade, antes de me converter eu já havia tentado ler alguns tre-

chos da Bíblia, mas não tive muito sucesso, até entendia o que 

estava escrito (às vezes), mas ainda assim aquelas palavras 

não pareciam ter sentido algum para mim. 

Recentemente, assistindo a alguns documentários, eu me de-

parei com outra realidade: vi grandes doutores e teólogos ex-

pondo detalhes incríveis que enriquecem qualquer estudo bíbli-

co, mas esses mesmos estudiosos se perdiam ao tentar expli-

car simples acontecimentos narrados na Bíblia. Por que é tão 

difícil de compreender? 
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Jesus fala que é o próprio Espírito Santo que irá nos ensinar. A 

Bíblia, principalmente no Novo Testamento, está repleta de es-

tudiosos e mestres da lei, conhecem as Escrituras até de trás 

para frente, mas nunca tiveram a compreensão que hoje nós 

temos o privilégio de ter: graças ao Espírito Santo, podemos 

tirar nossas dúvidas e aprender com o próprio escritor. Não é 

apenas com o autor de um livro qualquer, mas com o criador de 

todas as coisas. 

É verdade que muitos tentam "explicar" Deus, mas não é preci-

so procurar muito para conhecer mais sobre Ele, basta um pe-

queno passeio na Bíblia e encontramos muito a Seu respeito. A 

própria Palavra explica Deus, mas sem o Espírito Santo é im-

possível compreendermos. 

Dia 14 APRENDENDO COM O ESCRITOR 

ORAÇÃO DO DIA 

Espírito Santo, sem Ti não tenho como compreender. 

Ensina-me cada dia mais sobre a Tua Palavra e traz 

sempre à memória tudo que já tiver aprendido para que 

não venha a me desviar dos Teus Caminhos. 
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Se por um lado a Bíblia nos manda amar uns aos outros (v. 17) 

e aos que nos perseguem (Mateus 5. 43-44), também nos diz 

que o mundo irá nos odiar. Pode até parecer um pouco estra-

nho, mas Jesus nos revela o motivo para tanto ódio: Nós não 

pertencemos a este mundo, pelo contrário, estamos andando 

na contramão dele. 

Cristo nos resgatou e desde então buscamos ter uma vida que 

agrade a Ele e isso quer dizer que muitas vezes iremos agir de 

uma forma totalmente contrária ao que o mundo espera. Um 

cristão será odiado simplesmente por fazer o que é certo. Vo-

cês nem imaginam o quanto isso incomoda o mundo, faz com 

que percebam que suas atitudes estão erradas e isso não é na-

da agradável para eles. 
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É como estar em um ambiente escuro, onde ninguém podia en-

xergar o que cada um fazia de errado, e, de repente, você a-

cender uma lanterna. Não espere nenhuma outra reação, a luz 

irá incomodar e muito. 

Alguém pode pensar: Se somos odiados não temos como teste-

munhar, então devemos parar de fazer o que é certo para que o 

mundo não nos odeie? De maneira nenhuma devemos fazer 

isso! A Palavra nos fala para não esconder a luz de Cristo em 

nossa vida, não podemos deixar de brilhar, não podemos apa-

gar a chama que há em nossos corações. 

Se Jesus, que é o nosso Senhor e Mestre, foi odiado e perseguido, 

nós também precisamos estar preparados para sofrer perseguições. 

Mas alegrem-se, porque há uma recompensa nos esperando no céu 

(Mateus 5. 12).  

Dia 15 ODIADOS PELO MUNDO 

ORAÇÃO DO DIA 

Senhor, não tem sido fácil manter a luz acesa onde es-

tou. É difícil continuar fazendo o que é certo quando to-

dos a minha volta fazem o contrário. Ajuda-me a não de-

sistir para que a Tua luz continue a brilhar também atra-

vés minha vida. 
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“Em nome de Jesus”. Essa é uma frase muito usada em ora-

ções nos dias de hoje, tão usada que mais parece um jargão 

gospel ou um “amuleto” para garantir que seu desejo será ouvi-

do, pior ainda quando muitos desses desejos são pensando ú-

nica e exclusivamente em nós mesmos. Fico me perguntando 

se foi isso mesmo que Jesus queria nos dizer, que poderíamos 

pedir tudo quanto quiséssemos e todos os nossos desejos ego-

ístas seriam realizados. 

O termo “em nome de...” possui alguns sinônimos que podem 

nos ajudar a entender melhor essa expressão. Podemos rees-

crever substituindo por: “Por causa de Jesus”, “Em Testemunho 

de Jesus”, “A favor de Jesus” ou “Sob a responsabilidade de 

Jesus”. Um pedido em nome de Jesus nunca será sobre nós 
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mesmos, sempre terá como foco o próprio Jesus, a propagação 

do Seu Reino ou para Testemunho do Seu poder e misericór-

dia. 

Temos sonhos, mas se afirmamos que Cristo vive em nós, na-

da mais justo que nossos sonhos estejam alinhados com os 

Dele. Então, se quer pedir para passar em um concurso ou en-

trar em um novo emprego ou mesmo para iniciar um namoro, 

esteja pronto para glorificar o nome do Senhor através dessas 

portas que se abrem em sua vida e que esse relacionamento 

possa ser usado para crescimento dos dois, não só em questão 

pessoal e profissional, mas principalmente espiritual.  

Pense bem se suas orações estão mesmo sendo feitas “em no-

me de Jesus”.  

Dia 16 EM NOME DE JESUS 

ORAÇÃO DO DIA 

Senhor, que em minhas orações a frase “Em nome de 

Jesus” não seja apenas uma frase sem significado, mas 

que parta de um desejo de glorificar o Teu nome em tu-

do que venhamos a receber. 
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Pouco antes da crucificação, Jesus intercede em favor de seus 

discípulos (e por cada um de nós), mas essa oração também 

nos esclarece algo muito importante: Não somos desse mundo. 

Permanecemos aqui, mas não pertencemos a ele. 

C. S. Lewis escreveu uma frase que descreve esse sentimento 

nele: "Se descubro em mim o desejo que nenhuma experiência 

desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que 

fui criado para um outro mundo." 

Infelizmente esse parece ser um desejo que está se perdendo e 

muitos estão satisfeitos com as experiências que o mundo pode 

nos oferecer, afinal, o mundo de hoje parece um paraíso e o 

mais importante é eu ser feliz e realizar todos os meus sonhos, 
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é isso que Deus quer... Esse é o pensamento de hoje, ou estou 

errado? 

Não podemos trocar a vida eterna por prazeres tão passagei-

ros. Jesus está preparando nossa morada, e mesmo que seja 

apenas um quartinho nos fundos da casa, ainda assim teremos 

o prazer de desfrutar de um Grande Banquete junto ao Pai. U-

ma experiência como essa eu não trocaria por nada. 

Dia 17 HABITANTES DE OUTRO MUNDO 

ORAÇÃO DO DIA 

Senhor, será que eu tenho ficado tão satisfeito com mi-

nha vida aqui que parei de sonhar com a vida eterna? 

Não posso parar de sonhar... Que esse sonho, esse de-

sejo, torne-se cada vez mais intenso em minha vida.  
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No trecho acima, vemos um grupo de pessoas cuidadosas e 

zelosas em cumprir a lei. Não queriam entrar no Pretório sim-

plesmente para evitar uma possível contaminação com algo im-

puro que pudessem encontrar no local e assim fossem impedi-

dos de poder participar da Páscoa, mas parece no mínimo es-

tranho saber que essas mesmas pessoas não enxergavam na-

da de errado em tramar a morte de Jesus. Estavam zelando pa-

ra não se contaminar com nada mas sujaram as mãos com 

sangue de um inocente, com o sangue de Jesus. 

Pessoas que se preocupam apenas com sua própria vida não 

se importam em derrubar outros para alcançar seus objetivos. 

Estavam tão cegos que acreditavam estar fazendo um bem aos 
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judeus, um bem à humanidade, mas estavam apenas preocu-

pados com suas próprias vidas e suas posições políticas. 

A proclamação de um rei entre os judeus era uma afronta direta 

ao império romano, seria o fim de muitos privilégios e possivel-

mente o início de uma guerra. Não era preciso grande conheci-

mento da lei para reconhecer a realeza em Jesus, até o próprio 

Pilatos percebeu isso com alguns minutos de conversa, mas o 

medo e o coração endurecido não conseguiram olhar Jesus 

dessa forma. Estar perto de Cristo mostrava o quanto eles eram 

falhos e pecadores e eles não conseguiam suportar isso. 

É por essas e outras que Jesus os trata como líderes cegos 

tentando guiar outros cegos, não conseguem perceber que a 

Lei de Deus é mais que um amontoado de palavras sem senti-

do que precisa ser obedecido, a cumpriam rigorosamente, mas 

nunca perceberam o motivo daquelas leis terem sido escritas. É 

preciso mais que a cumprir, é preciso vivê-la e isso só é possí-

vel com Jesus ao nosso lado. 

Dia 18 NEM TÃO JUSTO ASSIM 

ORAÇÃO DO DIA 

Não posso mais tratar a Tua Palavra como um livro de 

regras rígidas. Senhor, eu te peço, me ajuda a enxergar 

a verdade por trás dessas palavras e, ao Teu lado, vivê-

la de forma completa. 
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Esse tinha tudo para ser o maior julgamento de toda a história 

da humanidade, mas não passou de uma enorme fraude. O juiz 

(Pilatos) sabia que o acusado (Jesus) era inocente: "Quanto a 

mim, não encontro base para acusá-lo" (V.06). Ele sabia que 

todo aquele teatro não passava de pura armação dos judeus 

motivados por inveja, raiva e medo. 

Uma pequena conversa com Jesus foi mais que suficiente para 

que Pilatos reconhecesse que havia algo diferente em Jesus, 

algo incomum, algo que não podia explicar. Se isso já não bas-

tasse a sua mulher havia enviado a seguinte mensagem: "Não 

se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri 

muito por causa dele" (Mateus 27:19). 
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Pilatos era o governador da Judeia e a acusação contra Jesus 

era muito séria: Ser o Rei dos Judeus. Declarar Jesus inocente 

iria custar mais que sua posição política, ele estaria indo contra 

César ao permitir que um novo rei se levantasse, poderia custar 

a própria vida. Mesmo sabendo da inocência de Jesus, por me-

do, ele preferiu jogar a responsabilidade para a multidão enfure-

cida, mas isso não muda o fato de que ele tinha autoridade pa-

ra libertá-lo e não o fez (v.10). 

Nós, como cristãos, enfrentamos situações como essa quase 

que diariamente, nas quais temos que decidir se Jesus é real-

mente Rei sobre as nossas vidas ou se vamos nos intimidar 

com o grito da multidão. 

Dia 19 LAVO AS MINHAS MÃOS 

ORAÇÃO DO DIA 

Senhor, a cada dia as circunstâncias a minha volta que-

rem me fazer desistir, o grito da multidão muitas vezes 

me apavora. Reina sobre a minha vida e me dê forças 

para jamais desistir. 

____________________________________________________________________ 

*Inspirado no livro “O que farei de Jesus, chamado Cristo?” - Luciano Subirá  
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Na famosa conversa entre Jesus e Nicodemos, Ele revela que 

para entrar no Reino de Deus é preciso um novo nascimento, 

uma nova vida, é preciso nascer da água e do Espírito (João 3: 

3-5). Fica, então, a pergunta: Como conseguimos essa nova 

vida? Essa era a dúvida de Nicodemos e a de muitos ainda ho-

je. 

Quando voltamos à origem da humanidade, na criação do ho-

mem lá no Gênesis, vemos que através de um sopro Deus deu 

ao homem seu primeiro fôlego de vida (Gênesis 2:7), foi com 

esse sopro que o simples pó da terra ganhou vida. Sendo as-

sim, não há forma melhor de revelar como se dá o novo nasci-

mento do que com um novo sopro, o sopro do Espírito Santo. 
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Se de um simples pó o sopro de Deus criou o homem, imagi-

nem o que esse sopro do Espírito Santo pode proporcionar na 

vida de um homem. Não é à toa que o próprio Jesus fala que 

somos revestidos de poder quando o Espírito Santo desce so-

bre a nossa vida. 

Este não é um sopro qualquer, é nele que encontramos a trans-

formação de nossas atitudes, cura de traumas, coragem e força 

para seguir em frente e levantar nos momentos de fraqueza. É 

com esse sopro que ganhamos uma nova vida, por causa dele 

podemos ter a certeza que entraremos no Reino de Deus e es-

taremos eternamente ao lado do Pai. 

Dia 20 UM SOPRO DE VIDA 

ORAÇÃO DO DIA 

Pai, que o Espírito Santo tenha total liberdade para 

transformar a minha vida por completo, reveste-me com 

Teu Poder e capacita-me para seguir em frente. 
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Parece incrível essa "habilidade" do ser humano em querer sa-

ber da vida dos outros. Nunca se satisfaz com a própria vida, 

está sempre comparando com a grama do vizinho, e o pior: te-

mos sempre a impressão de que a grama dele é mais verde ou 

melhor... 

Quando comecei a escrever eu podia facilmente indicar, no mí-

nimo, umas 10 pessoas mais capacitadas do que eu para essa 

tarefa, me questionava muito sobre isso, o porquê me foi dada 

essa tarefa. 

Foi então que Jesus falou: "...o que lhe importa? Siga-me vo-

cê" (v. 22). O que lhe importa se usarei a vida de fulano para 

fazer isso, ou a de sicrano para aquilo? Pare de se preocupar 
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com a vida dos outros, o que importa agora é que Eu chamei 

você para isso, então mãos à obra... Na verdade foi um choque 

para mim, mas também foi inspirador. 

Não importa se alguém é melhor que você para aquela ativida-

de ou se você é melhor que quem está responsável por fazer 

algo. Deus escolheu Davi em meio a todo o povo de Israel, mas 

ele não seria a nossa escolha mesmo apenas entre os irmãos. 

Jesus escolheu pescadores ao invés de grandes estudiosos da 

Palavra. Existem muitos outros exemplos, mas acredito que ho-

je ninguém questiona a escolha de nenhum deles. 

Desafio você a fazer o mesmo. Pare de olhar com inveja ou 

sentimento de inferioridade para outros e foque no que real-

mente importa: O que Jesus quer que eu faça? 

Dia 21 E QUANTO A ELE? 

ORAÇÃO DO DIA 

Senhor, não posso mais seguir comparando minha vida 

com a de outros, preciso ser grato por aquilo que possu-

o e aquilo que tenho a oportunidade de fazer e de Te 

servir com os dons que me deste. 
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