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A CAMINHO DE CASA: COMO VIAJAR EM SEGURANÇA
Para vocês, o que significa casa? O que vos vem à mente quando ouvem esta 

palavra? Um maravilhoso lugar cheio de _________? O que torna uma casa 
verdadeira? Para mim, o que vem à mente em primeiro lugar são as pessoas, e 
só depois lugares.

Já tenho estado em lugares onde muitas das minhas necessidades físicas são 
completamente satisfeitas, mas esses lugares não me faziam sentir em casa. O 
ambiente era pesado, carregado de sofrimento, raiva, tensão, ou algo similar. 
Outras vezes, estive em lugares onde apenas o mínimo era providenciado, mas o 
ambiente era caloroso, acolhedor, alegre, hospitaleiro e cheio de amor. Foi onde 
eu me senti em casa imediatamente. O ambiente era calmo, e eu conectei-me 
com outras pessoas.

Boas instalações são agradáveis, mas são as pessoas e os relacionamentos que 
me fazem realmente sentir em casa. Há inúmeras histórias na Bíblia acerca de 
CASA. Vocês serão levados até algumas durante esta semana de oração. Neste 
momento eu apenas quero acrescentar alguns pensamentos: Jesus chama os seus 
seguidores de sua família. Ele diz aos discípulos que o mundo saberia que nós 
somos seus discípulos se nos amassemos uns aos outros. O que atrai as pessoas 
a CASA são os relacionamentos. Nos sentiremos em casa, nos nossos ambientes 
físicos e espirituais, quando este amor que Jesus fala é posto em prática.

Ainda aqui na terra nós teremos esta experiência de nos sentir em casa, um 
senso de pertença. Nós somos chamados a procurar isto o mais possível, quer 
na privacidade da nossa casa ou na comunhão da igreja. Ambas são imagens da 
CASA Celestial. Essa CASA Celestial irá plenamente e finalmente preencher 
todos os nossos desejos.

Deus tem nos abençoado com várias maneiras para O adorar! Que esta Semana 
de Oração seja a oportunidade de celebrar esta variedade. Caminhemos para 
casa, sempre com o destino final em mente, enquanto prosseguimos a nossa 
peregrinação cristã neste mundo.

Thomas Bucher
Secretário Geral da Aliança Evangélica Europeia
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O jovem nesta história experimentou o que nós experimentamos antes de 
conhecermos o Senhor; ele começou uma viagem sem um destino. Aqui vemos 
um jovem rapaz com que nós nos identificamos. Desejando ser feliz pelos seus 
próprios meios. Ele estava orgulhoso de si próprio. Mas na verdade, ele estava 
cego e o seu relacionamento com o seu pai estava quebrado.

Mais tarde, nós vemos este jovem rapaz numa pocilga, no meio da imundícia 
da sua desobediência, consumido por toda a sua sujidade – uma imagem do 
que acontece quando nós nos afastamos de Deus. Mas aí, o jovem rapaz fica 
consciente do que perdeu, a comunhão com o seu pai. Isto é exactamente o que 
a humanidade perdeu como consequência do pecado de Adão. Ele apercebe-se 
que ali não é o lugar onde ele deveria estar, que a sua vida na imundícia só terá 
um resultado: morte. Quando se apercebe desta realidade decide voltar para o 
seu pai. Ele sabe que encontrará satisfação ali.

No entanto, que grande surpresa espera por ele! Quando ele clama por perdão 
dos seus pecados, o seu pai, rico em misericórdia, não só o perdoa como também 
o reconhece como seu filho querido. Longe de nos rejeitar, Ele perdoanos em 
sua grande misericórdia, muda as nossas vestes, e nos guarda como seus filhos.
Ele nos fez participantes da sua promessa e nos preparou uma casa no céu. Este 
não é só o lugar para onde caminhamos, este é o lugar que pertencemos.

A nossa vida tornou-se uma peregrinação. Cada passo é um passo mais perto 
de casa. Graças a Deus! Quando nos é perguntado: “Para onde vais?”, podemos 
dizer: “eu vou para casa do Pai.”

DIA 1 – DA POCILGA PARA A CASA DO PAI: A HISTÓRIA DE UM 
HOMEM QUE SE PERDEU NA VIDA (LUCAS 15:11-32)
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Nós sabemos para onde vamos. E as palavras de Paulo ecoam nas nossas mentes: 
“E estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até 
ao dia de Cristo Jesus.” (Filipenses 1:6)

Samuel Alonso

AÇÕES DE GRAÇAS
- Graças te damos, Pai, por nos dares um destino, por restaurares a comunhão 

contigo, e por nos dares um significado para a nossa caminhada.
- Estamos gratos por pertencermos à nossa casa celestial pela graça e méritos de 

Cristo.
- Graças te damos, Pai, por nos retirares da imundícia e do lixo, e nos aperfeiçoares 

enquanto caminhamos, e nos dares esperança de que nós vamos alcançar a meta.

CONFISSÃO
- Confessamos que às vezes permitimos que a lama ofusque a nossa visão e por 

isso não fixamos os nossos olhos em Jesus.
- Perdoa-nos pela nossa falta de coragem e por não dizermos aos que estão a 

nossa volta para onde eles estão a ir e porquê estão a ir.

PEDIDOS
- Pedimos-Te para continuares a nos aperfeiçoar para que tenhamos mais e mais 

prazer do dia em que chegaremos à casa do Pai.
- Faz-nos firmes para que nas dificuldades que encontrarmos na nossa jornada, a 

nossa autossuficiência e o nosso orgulho fiquem cada vez menores, e para que 
nunca deixemos de perceber do que tu nos libertaste.

- Humildemente te pedimos que a nossa comunhão contigo cresça, para que tu 
nos fortaleças nos passos que dermos e para que Te possamos glorificar com 
excelência.
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DIA 2 – DA PRISÃO PARA O CÉU: UM APÓSTOLO COM SAUDADES DE 
CASA (FILIPENSES 1:21-24)

O evangelho de Jesus Cristo tem uma capacidade transformadora incomparável, 
uma vez que ele é “o Poder de Deus para a salvação de todos os que creem”, como 
afirma o apóstolo Paulo (Romanos 1: 16). Obviamente, Paulo tinha o direito de 
fazer esta afirmação após a sua experiência no caminho para Damasco. O seu 
encontro pessoal com Cristo ressurecto mudou radicalmente as suas convicções, 
a sua cosmovisão e a direção da sua vida. Antes disso, ele se dedicara a perseguir 
incansavelmente todos aqueles que com ousadia reconheciam Jesus de Nazaré 
como Messias e Senhor. Contudo, depois que ele conheceu Jesus de uma forma 
pessoal, a sua filosofia de vida poderia ser resumida da seguinte forma: “Para 
mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho” (Filipenses 1: 21). Ele estava disposto 
a deixar tudo para trás - família, estatuto social, garantias religiosas, bens e 
conforto - para conhecer Cristo e servi-Lo como Senhor (Filipenses 3: 7-8).

O novo caminho que ele tomou após a sua conversão levou-o a experimentar 
situações de extrema dificuldade e dor: naufrágios, perigos, labutas e exaustão, 
fome e sede, frio e nudez, prisões e abusos injustificados. Citámos a carta aos 
cristãos em Filipos. Ele escreveu esta carta enquanto estava na prisão, com 
todos os desconfortos que uma prisão romana poderia acarretar. No entanto, 
essa epístola irradia a alegria, que é fruto do Espírito Santo.

Paulo aprendeu a contentar-se em qualquer circunstância. Isso é possível para 
todo aquele que crê em Cristo, porque a sua visão sobre a vida vai além de sua 
existência terrena, porque ela permanece eternamente na presença de Deus. A 
morte física é apenas a entrada para o lar celestial.

O apóstolo enfatiza a importância dessa perspetiva quando indica o seu “desejo 
de partir e estar com Cristo, que é muito melhor” (Filipenses 1: 23). De facto, 
embora ele estivesse preparado para cumprir a vontade de Deus em qualquer 
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Nós sabemos para onde vamos. E as palavras de Paulo ecoam nas nossas mentes: 
“E estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até 
ao dia de Cristo Jesus.” (Filipenses 1:6)
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prazer do dia em que chegaremos à casa do Pai.
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nunca deixemos de perceber do que tu nos libertaste.
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DIA 2 – DA PRISÃO PARA O CÉU: UM APÓSTOLO COM SAUDADES DE 
CASA (FILIPENSES 1:21-24)

O evangelho de Jesus Cristo tem uma capacidade transformadora incomparável, 
uma vez que ele é “o Poder de Deus para a salvação de todos os que creem”, como 
afirma o apóstolo Paulo (Romanos 1: 16). Obviamente, Paulo tinha o direito de 
fazer esta afirmação após a sua experiência no caminho para Damasco. O seu 
encontro pessoal com Cristo ressurecto mudou radicalmente as suas convicções, 
a sua cosmovisão e a direção da sua vida. Antes disso, ele se dedicara a perseguir 
incansavelmente todos aqueles que com ousadia reconheciam Jesus de Nazaré 
como Messias e Senhor. Contudo, depois que ele conheceu Jesus de uma forma 
pessoal, a sua filosofia de vida poderia ser resumida da seguinte forma: “Para 
mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho” (Filipenses 1: 21). Ele estava disposto 
a deixar tudo para trás - família, estatuto social, garantias religiosas, bens e 
conforto - para conhecer Cristo e servi-Lo como Senhor (Filipenses 3: 7-8).

O novo caminho que ele tomou após a sua conversão levou-o a experimentar 
situações de extrema dificuldade e dor: naufrágios, perigos, labutas e exaustão, 
fome e sede, frio e nudez, prisões e abusos injustificados. Citámos a carta aos 
cristãos em Filipos. Ele escreveu esta carta enquanto estava na prisão, com 
todos os desconfortos que uma prisão romana poderia acarretar. No entanto, 
essa epístola irradia a alegria, que é fruto do Espírito Santo.

Paulo aprendeu a contentar-se em qualquer circunstância. Isso é possível para 
todo aquele que crê em Cristo, porque a sua visão sobre a vida vai além de sua 
existência terrena, porque ela permanece eternamente na presença de Deus. A 
morte física é apenas a entrada para o lar celestial.

O apóstolo enfatiza a importância dessa perspetiva quando indica o seu “desejo 
de partir e estar com Cristo, que é muito melhor” (Filipenses 1: 23). De facto, 
embora ele estivesse preparado para cumprir a vontade de Deus em qualquer 
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circunstância na terra, ele desejava estar com Cristo, ele queria chegar a 
casa. E nós? Como vemos o futuro? Aguardamos “a bendita esperança e 
a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo?” 
(Tito 2:13).

Timoteo Glasscock

AÇÕES DE GRAÇAS
- Os nossos corações estão gratos pela mudança radical de direção nas nossas 

vidas, que Tu nos deste quando Te encontramos;
- Agradecemos-Te, Senhor, porque por meio de Cristo podemos ser alegres e 

felizes na adversidade.
- Agradecemos-Te por nos concederes uma vida terrena com a visão maravilhosa 

da vida eterna.

CONFISSÃO
- Confessamos que, quando as adversidades chegam, nem sempre permitimos que 

o Espírito Santo nos encha de alegria, e nem sempre temos certeza do poder de 
Deus.

- Perdoa-nos pelos momentos em que não esperamos com esperança o momento 
em que o nosso grande Deus se manifestará.

PEDIDOS
- Pedimos-Te, Senhor, que nos dês força espiritual nos momentos de provação, 

para quando precisarmos de deixar tudo por causa de Cristo. Também 
intercedemos pelos nossos irmãos e irmãs, que estão a passar por estas 
situações neste momento.

- Concede-nos graça, ó Deus, para que não percamos a Tua alegria, e que a nossa 
esperança cresça ao longo de toda a jornada da nossa vida.
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DIA 3 – DA BEIRA DO ABISMO PARA OS BRAÇOS DO PASTOR: A 
OVELHA PERDIDA (LUCAS 15:1-7)

Ovelha perdida - duas palavras simples com um profundo significado teológico, 
que nos ajudam a entender por que Jesus acolhe pecadores e come com eles - 
o assunto que motivou esta breve parábola. A ovelha é um animal social, que 
vive no contexto de um rebanho. A ovelha individual é definida pelo rebanho e 
o rebanho é definido pela ovelha. Nunca vive isolada, não é uma desbravadora, 
nem uma sobrevivente com grandes habilidades.

Cada ovelha pertence a um pastor. Toda a gente sabe disso. Mesmo assim, Jesus 
começa a sua história confirmando o facto óbvio de que um pastor é dono de 
cem ovelhas. Obviamente, as ovelhas não são donas de si mesmas. E tu, a quem 
pertences? Que voz ouves? Quando as ovelhas tentam tomar posse de si mesmas 
e moldar o seu próprio destino, elas tomam outras direções diferentes de onde o 
pastor as leva. O desejo da ovelha de se emancipar leva-a a estar…perdida. Em 
outras palavras: acabamos como uma ovelha em apuros. O pastor procura-a, 
porque sabe que ela não vai sobreviver por muito tempo. O auditório de Jesus 
é como esta ovelha da metáfora. Publicanos e pecadores, fariseus e escribas, 
todos estão perdidos sem Ele. Eles estão “a precisar de arrependimento”. Alguns 
admitem isso, outros não. E tu, precisas de arrependimento?

Quando deixamos o rebanho, colocamo-nos em perigo. Estamos fadados a 
perder-nos. Isso permanece assim até que permitamos que o bom pastor a quem 
pertencemos e que conhece os caminhos da vida nos guie. A quem tu segues? 
Quais caminhos segues? Estamos perdidos porque o nosso coração ignora quem 
é o seu dono. Apenas caminhar ao lado do rebanho não garante que não nos 
percamos, porque o maior rebanho da terra é, afinal, o rebanho dos perdidos. 
Ao lado de quem tu andas? O caminho da vida é estreito. Trilhar esse caminho 
requer a orientação do Bom Pastor. O mais importante que podemos fazer é 
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deixar o pastor pegar-nos em seus braços e trazer-nos de volta ao seu rebanho. E 
então, segue-o. Só então encontrarás o caminho para os pastos verdejantes onde 
poderás descansar, e para os rios de água viva que saciam a tua sede eterna. Lá 
encontrarás a maior alegria que jamais sonhaste!

Oscar Pérez

AÇÕES DE GRAÇAS
- Obrigado, Senhor, pela identidade que Tu nos deste: uma ovelha do Bom Pastor.
- O nosso coração agradece-Te, Deus, porque Tu nos vieste encontrar quando 

estávamos perdidos. Estávamos a caminho do abismo, mas Tu nos levaste e nos 
trouxeste para o teu rebanho.

- Somos gratos por Te ter como o nosso guia em todo o tempo, porque tendemos 
a afastar-nos do caminho.

- Obrigado também por nos dares descanso em Jesus Cristo.

CONFISSÃO
- Confessamos que, quando o caminho é estreito, tendemos a ser como ovelhas 

tontas que não ouvem o Bom Pastor.
- Perdoa-nos pelos momentos em que nos desviamos de Ti porque pensamos que 

podemos gerir melhor que Tu a nossa vida.

PEDIDOS
- Amado Deus, ajuda-nos a ouvir a Tua voz em todo o tempo, para não nos 

perdermos em coisas que não são agradáveis a Ti.
- Oramos para que Tu nos dês consciência da maravilha que é ser Tua ovelha, 

e para que possamos mostrar o verdadeiro caminho da vida para aqueles que 
ainda não estão no Teu rebanho.

- Pedimos-Te que desfrutemos, com todo o nosso coração, da bênção de caminhar 
em direção aos pastos verdejantes, para que assim nunca possamos perder de 
vista o objetivo de nossa vida.
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DIA 4 - DA RIQUEZA PARA A ALEGRIA: UM COBRADOR DE IMPOSTOS 
ENCONTRA A VERDADEIRA RIQUEZA (LUCAS 19:1-10)

Existe uma expressão terrível: “ser podre de rico”. Entendem o que isso 
realmente significa? É usada para mostrar o nosso desdém pelas riquezas do 
mundo, no entanto, pode haver algum tipo de inveja nos nossos corações em 
relação aos outros que são tão ricos. Deixem-me tentar tirar essa inveja pelo meu 
modesto testemunho de algo incrível que aconteceu comigo na semana passada. 
Mal posso acreditar na mudança radical que aconteceu na minha vida. Há apenas 
uma explicação: foi Deus quem respondeu ao grito do meu coração. Eu tenho 
sido muito rico. Ainda vivo confortavelmente, embora não tanto quanto antes, 
desde que devolvi o que tinha tirado indevidamente e depois de todas as doações 
para os pobres que fiz recentemente – foi metade da minha fortuna, de facto. 
Mas sabem de uma coisa? Todo o meu apego ao dinheiro e todo o meu egoísmo 
que estava a consumir-me desapareceram completamente. Agora sinto-me bem, 
mais feliz do que nunca.

Tenho certeza de que já ouviram falar sobre a famosa cidade de Jericó. Bem, os 
romanos tinham-me apontado como o principal cobrador de impostos da vasta 
região de Jericó. O meu trabalho era controlar um grande grupo de cobradores 
de impostos. Eu usei essa posição para acumular uma enorme riqueza e se vocês 
soubessem o quanto eu ganhava todos os anos, isso certamente provocaria a 
vossa inveja. Adquiri todas essas riquezas em parte por meios desonestos, que já 
abdiquei, mas que foram tolerados pelo governador romano. Ele só se importava 
em receber o valor anual que eu era obrigado a pagar. Então fechou os olhos para 
quando nós, como cobradores de impostos, usámos meios abusivos para encher 
os nossos próprios bolsos.

Acham que eu fiquei feliz com a minha linda mansão, com os meus amigos 
ricos e as férias que passei muitas vezes nas maravilhosas ilhas gregas? Bem, para 
ser sincero, uma das razões pelas quais fui para lá foi para escapar da atmosfera 
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deixar o pastor pegar-nos em seus braços e trazer-nos de volta ao seu rebanho. E 
então, segue-o. Só então encontrarás o caminho para os pastos verdejantes onde 
poderás descansar, e para os rios de água viva que saciam a tua sede eterna. Lá 
encontrarás a maior alegria que jamais sonhaste!

Oscar Pérez

AÇÕES DE GRAÇAS
- Obrigado, Senhor, pela identidade que Tu nos deste: uma ovelha do Bom Pastor.
- O nosso coração agradece-Te, Deus, porque Tu nos vieste encontrar quando 

estávamos perdidos. Estávamos a caminho do abismo, mas Tu nos levaste e nos 
trouxeste para o teu rebanho.

- Somos gratos por Te ter como o nosso guia em todo o tempo, porque tendemos 
a afastar-nos do caminho.

- Obrigado também por nos dares descanso em Jesus Cristo.

CONFISSÃO
- Confessamos que, quando o caminho é estreito, tendemos a ser como ovelhas 

tontas que não ouvem o Bom Pastor.
- Perdoa-nos pelos momentos em que nos desviamos de Ti porque pensamos que 

podemos gerir melhor que Tu a nossa vida.

PEDIDOS
- Amado Deus, ajuda-nos a ouvir a Tua voz em todo o tempo, para não nos 

perdermos em coisas que não são agradáveis a Ti.
- Oramos para que Tu nos dês consciência da maravilha que é ser Tua ovelha, 

e para que possamos mostrar o verdadeiro caminho da vida para aqueles que 
ainda não estão no Teu rebanho.

- Pedimos-Te que desfrutemos, com todo o nosso coração, da bênção de caminhar 
em direção aos pastos verdejantes, para que assim nunca possamos perder de 
vista o objetivo de nossa vida.
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DIA 4 - DA RIQUEZA PARA A ALEGRIA: UM COBRADOR DE IMPOSTOS 
ENCONTRA A VERDADEIRA RIQUEZA (LUCAS 19:1-10)

Existe uma expressão terrível: “ser podre de rico”. Entendem o que isso 
realmente significa? É usada para mostrar o nosso desdém pelas riquezas do 
mundo, no entanto, pode haver algum tipo de inveja nos nossos corações em 
relação aos outros que são tão ricos. Deixem-me tentar tirar essa inveja pelo meu 
modesto testemunho de algo incrível que aconteceu comigo na semana passada. 
Mal posso acreditar na mudança radical que aconteceu na minha vida. Há apenas 
uma explicação: foi Deus quem respondeu ao grito do meu coração. Eu tenho 
sido muito rico. Ainda vivo confortavelmente, embora não tanto quanto antes, 
desde que devolvi o que tinha tirado indevidamente e depois de todas as doações 
para os pobres que fiz recentemente – foi metade da minha fortuna, de facto. 
Mas sabem de uma coisa? Todo o meu apego ao dinheiro e todo o meu egoísmo 
que estava a consumir-me desapareceram completamente. Agora sinto-me bem, 
mais feliz do que nunca.

Tenho certeza de que já ouviram falar sobre a famosa cidade de Jericó. Bem, os 
romanos tinham-me apontado como o principal cobrador de impostos da vasta 
região de Jericó. O meu trabalho era controlar um grande grupo de cobradores 
de impostos. Eu usei essa posição para acumular uma enorme riqueza e se vocês 
soubessem o quanto eu ganhava todos os anos, isso certamente provocaria a 
vossa inveja. Adquiri todas essas riquezas em parte por meios desonestos, que já 
abdiquei, mas que foram tolerados pelo governador romano. Ele só se importava 
em receber o valor anual que eu era obrigado a pagar. Então fechou os olhos para 
quando nós, como cobradores de impostos, usámos meios abusivos para encher 
os nossos próprios bolsos.

Acham que eu fiquei feliz com a minha linda mansão, com os meus amigos 
ricos e as férias que passei muitas vezes nas maravilhosas ilhas gregas? Bem, para 
ser sincero, uma das razões pelas quais fui para lá foi para escapar da atmosfera 

Livrete_BW.indd   10 13/12/2019   16:30:23

SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO | 12 A 19 DE JANEIRO 2020 | A CAMINHO DE CASA SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO | 12 A 19 DE JANEIRO 2020 | A CAMINHO DE CASA 11

sufocante do meu país, onde os meus compatriotas odiavam-me por colaborar 
com os romanos. Não, eu não estava feliz. Não, o dinheiro não é tudo. Sabem o 
que significa ter uma consciência limpa, estar em paz com Deus? Durante muito 
tempo, lutei com uma consciência culpada. Sonhei com uma vida diferente, e 
pedi a Deus que tivesse piedade de mim e que me permitisse viver honestamente, 
sem ficar rico através de enganar outras pessoas.

Esta mudança realmente aconteceu! Tudo começou quando fiquei muito 
curioso em ver e ouvir esse pregador galileu de quem eu ouvira tanto. Desde 
que O conheci, encontrei uma riqueza verdadeira e duradoura, sem sombra de 
dúvida: Ele é meu Salvador! (Ler Lucas 19.1-10 - a história de Zaqueu).

Oliver Py

AÇÕES DE GRAÇAS
- Obrigado, Deus, porque tiveste piedade de nós quando levávamos uma vida 

longe de Ti.
- Somos gratos, Senhor, porque nos permites ter comunhão contigo e compartilhar 

da Tua riqueza.
- Obrigado, Deus, pela transformação das nossas vidas, tal como a transformação 

na vida de Zaqueu. Tu és o nosso Salvador!

CONFISSÃO
- Arrependemo-nos dos momentos em que atribuímos mais importância às 

coisas materiais e depositamos a nossa confiança nelas, mesmo sabendo que 
as Tuas promessas e tudo o que dizes a respeito do Teu Reino é mais importante.

PEDIDOS
- Concede-nos sabedoria para não sermos governados pelo que vemos e pelo que 

cobiçamos. Fortalece em nós o desejo de buscar o que pertence à nossa pátria 
Celestial

- Ajuda-nos a ser honestos na maneira como vivemos. Ajuda-nos a não nos 
desesperarmos e a ansiarmos por outras circunstâncias, mas a sermos luz nas 
circunstâncias em que estamos.

- Amado Pai, ajuda-nos a tomar consciência de tudo o que nos dás dia após dia.
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DIA 4 - DA RIQUEZA PARA A ALEGRIA: UM COBRADOR DE IMPOSTOS 
ENCONTRA A VERDADEIRA RIQUEZA (LUCAS 19:1-10)

Existe uma expressão terrível: “ser podre de rico”. Entendem o que isso 
realmente significa? É usada para mostrar o nosso desdém pelas riquezas do 
mundo, no entanto, pode haver algum tipo de inveja nos nossos corações em 
relação aos outros que são tão ricos. Deixem-me tentar tirar essa inveja pelo meu 
modesto testemunho de algo incrível que aconteceu comigo na semana passada. 
Mal posso acreditar na mudança radical que aconteceu na minha vida. Há apenas 
uma explicação: foi Deus quem respondeu ao grito do meu coração. Eu tenho 
sido muito rico. Ainda vivo confortavelmente, embora não tanto quanto antes, 
desde que devolvi o que tinha tirado indevidamente e depois de todas as doações 
para os pobres que fiz recentemente – foi metade da minha fortuna, de facto. 
Mas sabem de uma coisa? Todo o meu apego ao dinheiro e todo o meu egoísmo 
que estava a consumir-me desapareceram completamente. Agora sinto-me bem, 
mais feliz do que nunca.

Tenho certeza de que já ouviram falar sobre a famosa cidade de Jericó. Bem, os 
romanos tinham-me apontado como o principal cobrador de impostos da vasta 
região de Jericó. O meu trabalho era controlar um grande grupo de cobradores 
de impostos. Eu usei essa posição para acumular uma enorme riqueza e se vocês 
soubessem o quanto eu ganhava todos os anos, isso certamente provocaria a 
vossa inveja. Adquiri todas essas riquezas em parte por meios desonestos, que já 
abdiquei, mas que foram tolerados pelo governador romano. Ele só se importava 
em receber o valor anual que eu era obrigado a pagar. Então fechou os olhos para 
quando nós, como cobradores de impostos, usámos meios abusivos para encher 
os nossos próprios bolsos.

Acham que eu fiquei feliz com a minha linda mansão, com os meus amigos 
ricos e as férias que passei muitas vezes nas maravilhosas ilhas gregas? Bem, para 
ser sincero, uma das razões pelas quais fui para lá foi para escapar da atmosfera 
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sufocante do meu país, onde os meus compatriotas odiavam-me por colaborar 
com os romanos. Não, eu não estava feliz. Não, o dinheiro não é tudo. Sabem o 
que significa ter uma consciência limpa, estar em paz com Deus? Durante muito 
tempo, lutei com uma consciência culpada. Sonhei com uma vida diferente, e 
pedi a Deus que tivesse piedade de mim e que me permitisse viver honestamente, 
sem ficar rico através de enganar outras pessoas.

Esta mudança realmente aconteceu! Tudo começou quando fiquei muito 
curioso em ver e ouvir esse pregador galileu de quem eu ouvira tanto. Desde 
que O conheci, encontrei uma riqueza verdadeira e duradoura, sem sombra de 
dúvida: Ele é meu Salvador! (Ler Lucas 19.1-10 - a história de Zaqueu).

Oliver Py

AÇÕES DE GRAÇAS
- Obrigado, Deus, porque tiveste piedade de nós quando levávamos uma vida 

longe de Ti.
- Somos gratos, Senhor, porque nos permites ter comunhão contigo e compartilhar 

da Tua riqueza.
- Obrigado, Deus, pela transformação das nossas vidas, tal como a transformação 

na vida de Zaqueu. Tu és o nosso Salvador!

CONFISSÃO
- Arrependemo-nos dos momentos em que atribuímos mais importância às 

coisas materiais e depositamos a nossa confiança nelas, mesmo sabendo que 
as Tuas promessas e tudo o que dizes a respeito do Teu Reino é mais importante.

PEDIDOS
- Concede-nos sabedoria para não sermos governados pelo que vemos e pelo que 

cobiçamos. Fortalece em nós o desejo de buscar o que pertence à nossa pátria 
Celestial

- Ajuda-nos a ser honestos na maneira como vivemos. Ajuda-nos a não nos 
desesperarmos e a ansiarmos por outras circunstâncias, mas a sermos luz nas 
circunstâncias em que estamos.

- Amado Pai, ajuda-nos a tomar consciência de tudo o que nos dás dia após dia.
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DIA 5 – DA PROCURA DE ÁGUA PARA A DESCOBERTA DA FONTE 
INESGOTÁVEL: A DESCOBERTA DA MULHER SAMARITANA (JOÃO 4:1-26)

A mulher samaritana provinha de um grupo étnico que era rejeitado pelos 
judeus. Ela não tinha educação e não tinha muita cultura. Jesus tomou a iniciativa 
de ir ao seu encontro e conversar com ela. Ele sentiu-se cansado e pediu água. 
Foium encontro quotidiano normal, mas ao mesmo tempo incomum. A mulher 
sabia que este homem havia viajado e estava com sede por causa da sua jornada, 
por isso era perfeitamente normal que ele pedisse água. No entanto, este encontro 
quebrou todo o protocolo da época. Era muito incomum um judeu aproximar-se 
de um samaritano. Jesus identificou-se com esta mulher. Como ela, Ele também 
foi rejeitado e julgado negativamente pelos outros, e por isso Ele aproximou-se. 
Jesus teve muitas oportunidades de abordar grandes multidões, mas desta vez 
não perdeu a oportunidade de conversar com uma única pessoa, uma mulher 
estrangeira pobre e vulnerável. Que exemplo para nós hoje! Aqui vemos uma 
mulher que pertencia a um povo que havia sido migrante, deslocado. Ela sabe 
o valor da água. Jesus aproxima-se e pede para saciar a sua sede com água do 
poço. A água é essencial à vida, um elemento vital para a nossa sobrevivência 
física. Não nos é dito se Jesus bebe ou não. O que sabemos é que Ele oferece à 
mulher “água viva”, água que dá vida.

“Água viva” em hebraico significa “água corrente” (Jeremias 2:13), ou seja, 
água de um poço que flui constantemente para dentro de um rio. Esta água 
nunca fica estagnada e é constantemente regenerada pelo oxigénio, preservando 
a sua pureza. A água que Jesus oferece não é feita de magia, não possui uma 
fórmula química diferente. Não se concentra num líder carismático. Esta água 
não brota de palavras humanas, não depende de um local específico onde possa 
ser encontrada - mundo ocidental, Ásia, América, África ou qualquer outro 
lugar. Não é santificada por um humano. Esta água flui do próprio Jesus, da Sua 
Palavra, do Espírito Santo que hoje opera em nós. Quando bebes esta água, uma 
fonte brota dentro de ti. Jesus assegura: “Todo aquele que beber da água que eu 
lhe der nunca terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água 
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sufocante do meu país, onde os meus compatriotas odiavam-me por colaborar 
com os romanos. Não, eu não estava feliz. Não, o dinheiro não é tudo. Sabem o 
que significa ter uma consciência limpa, estar em paz com Deus? Durante muito 
tempo, lutei com uma consciência culpada. Sonhei com uma vida diferente, e 
pedi a Deus que tivesse piedade de mim e que me permitisse viver honestamente, 
sem ficar rico através de enganar outras pessoas.

Esta mudança realmente aconteceu! Tudo começou quando fiquei muito 
curioso em ver e ouvir esse pregador galileu de quem eu ouvira tanto. Desde 
que O conheci, encontrei uma riqueza verdadeira e duradoura, sem sombra de 
dúvida: Ele é meu Salvador! (Ler Lucas 19.1-10 - a história de Zaqueu).

Oliver Py

AÇÕES DE GRAÇAS
- Obrigado, Deus, porque tiveste piedade de nós quando levávamos uma vida 

longe de Ti.
- Somos gratos, Senhor, porque nos permites ter comunhão contigo e compartilhar 

da Tua riqueza.
- Obrigado, Deus, pela transformação das nossas vidas, tal como a transformação 

na vida de Zaqueu. Tu és o nosso Salvador!

CONFISSÃO
- Arrependemo-nos dos momentos em que atribuímos mais importância às 

coisas materiais e depositamos a nossa confiança nelas, mesmo sabendo que 
as Tuas promessas e tudo o que dizes a respeito do Teu Reino é mais importante.

PEDIDOS
- Concede-nos sabedoria para não sermos governados pelo que vemos e pelo que 

cobiçamos. Fortalece em nós o desejo de buscar o que pertence à nossa pátria 
Celestial

- Ajuda-nos a ser honestos na maneira como vivemos. Ajuda-nos a não nos 
desesperarmos e a ansiarmos por outras circunstâncias, mas a sermos luz nas 
circunstâncias em que estamos.

- Amado Pai, ajuda-nos a tomar consciência de tudo o que nos dás dia após dia.

Livrete_BW.indd   11 13/12/2019   16:30:23

SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO | 12 A 19 DE JANEIRO 2020 | A CAMINHO DE CASA SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO | 12 A 19 DE JANEIRO 2020 | A CAMINHO DE CASA12

DIA 5 – DA PROCURA DE ÁGUA PARA A DESCOBERTA DA FONTE 
INESGOTÁVEL: A DESCOBERTA DA MULHER SAMARITANA (JOÃO 4:1-26)

A mulher samaritana provinha de um grupo étnico que era rejeitado pelos 
judeus. Ela não tinha educação e não tinha muita cultura. Jesus tomou a iniciativa 
de ir ao seu encontro e conversar com ela. Ele sentiu-se cansado e pediu água. 
Foium encontro quotidiano normal, mas ao mesmo tempo incomum. A mulher 
sabia que este homem havia viajado e estava com sede por causa da sua jornada, 
por isso era perfeitamente normal que ele pedisse água. No entanto, este encontro 
quebrou todo o protocolo da época. Era muito incomum um judeu aproximar-se 
de um samaritano. Jesus identificou-se com esta mulher. Como ela, Ele também 
foi rejeitado e julgado negativamente pelos outros, e por isso Ele aproximou-se. 
Jesus teve muitas oportunidades de abordar grandes multidões, mas desta vez 
não perdeu a oportunidade de conversar com uma única pessoa, uma mulher 
estrangeira pobre e vulnerável. Que exemplo para nós hoje! Aqui vemos uma 
mulher que pertencia a um povo que havia sido migrante, deslocado. Ela sabe 
o valor da água. Jesus aproxima-se e pede para saciar a sua sede com água do 
poço. A água é essencial à vida, um elemento vital para a nossa sobrevivência 
física. Não nos é dito se Jesus bebe ou não. O que sabemos é que Ele oferece à 
mulher “água viva”, água que dá vida.

“Água viva” em hebraico significa “água corrente” (Jeremias 2:13), ou seja, 
água de um poço que flui constantemente para dentro de um rio. Esta água 
nunca fica estagnada e é constantemente regenerada pelo oxigénio, preservando 
a sua pureza. A água que Jesus oferece não é feita de magia, não possui uma 
fórmula química diferente. Não se concentra num líder carismático. Esta água 
não brota de palavras humanas, não depende de um local específico onde possa 
ser encontrada - mundo ocidental, Ásia, América, África ou qualquer outro 
lugar. Não é santificada por um humano. Esta água flui do próprio Jesus, da Sua 
Palavra, do Espírito Santo que hoje opera em nós. Quando bebes esta água, uma 
fonte brota dentro de ti. Jesus assegura: “Todo aquele que beber da água que eu 
lhe der nunca terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água 
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a jorrar para a vida eterna.” Há tantos homens e mulheres como as samaritanas 
no poço, à espera de encontrar Jesus, encontrar alguém que possa dizer onde está 
a água viva da salvação. Quem procura Deus hoje em dia, da maneira correta, 
vindo a Jesus, o encontrará. Devemos ouvir a voz do Espírito Santo a perguntar-
nos: desejas construir uma vida de medo ou uma vida de fé? Tens coragem para 
escolher a última?

Jesus tomou a iniciativa de se aproximar da mulher no poço. Espero que, 
atualmente, vocês possam aproximar-se daqueles que nunca ouviram a mensagem 
da salvação, e que Deus vos use para abraçar os refugiados, os muçulmanos, as 
mulheres vulneráveis, as crianças migrantes desacompanhadas espalhadas por 
toda a Europa, e trazê-las a Jesus. Então o mesmo milagre acontecerá diante dos 
nossos olhos; quando eles bebem a água que sacia a sede, ela se tornará uma 
fonte de vida.

Rosa Barrachina

AÇÕES DE GRAÇAS
- Agradecemos o exemplo que temos em Jesus, que se aproximou de todos os 

tipos de pessoas.
- Obrigado, Deus, por teres entrado nas nossas vidas, por nos teres oferecido a 

água da vida eterna que saciou a nossa sede.
- Obrigado, Senhor, porque nos capacitas a superar qualquer tipo de preconceito e 

a nos aproximarmos das pessoas, a fim de lhes falar sobre Ti.

CONFISSÃO
- Pedimos-Te perdão pelos momentos em que não compartilhámos a água viva 

que Tu nos deste.
- Confessamos-Te os momentos em que discriminámos certas pessoas e não as 

abordamos.

PEDIDOS
- Senhor, torna-nos como aquela árvore descrita pelo salmista, que é plantada 

junto a correntes de água viva e que produz frutos.
- Ajuda-nos a tratar as pessoas de maneira imparcial e a divulgar o Evangelho a 

todas as pessoas de todas as línguas, tribos e nações.
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DIA 5 – DA PROCURA DE ÁGUA PARA A DESCOBERTA DA FONTE 
INESGOTÁVEL: A DESCOBERTA DA MULHER SAMARITANA (JOÃO 4:1-26)

A mulher samaritana provinha de um grupo étnico que era rejeitado pelos 
judeus. Ela não tinha educação e não tinha muita cultura. Jesus tomou a iniciativa 
de ir ao seu encontro e conversar com ela. Ele sentiu-se cansado e pediu água. 
Foium encontro quotidiano normal, mas ao mesmo tempo incomum. A mulher 
sabia que este homem havia viajado e estava com sede por causa da sua jornada, 
por isso era perfeitamente normal que ele pedisse água. No entanto, este encontro 
quebrou todo o protocolo da época. Era muito incomum um judeu aproximar-se 
de um samaritano. Jesus identificou-se com esta mulher. Como ela, Ele também 
foi rejeitado e julgado negativamente pelos outros, e por isso Ele aproximou-se. 
Jesus teve muitas oportunidades de abordar grandes multidões, mas desta vez 
não perdeu a oportunidade de conversar com uma única pessoa, uma mulher 
estrangeira pobre e vulnerável. Que exemplo para nós hoje! Aqui vemos uma 
mulher que pertencia a um povo que havia sido migrante, deslocado. Ela sabe 
o valor da água. Jesus aproxima-se e pede para saciar a sua sede com água do 
poço. A água é essencial à vida, um elemento vital para a nossa sobrevivência 
física. Não nos é dito se Jesus bebe ou não. O que sabemos é que Ele oferece à 
mulher “água viva”, água que dá vida.

“Água viva” em hebraico significa “água corrente” (Jeremias 2:13), ou seja, 
água de um poço que flui constantemente para dentro de um rio. Esta água 
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a jorrar para a vida eterna.” Há tantos homens e mulheres como as samaritanas 
no poço, à espera de encontrar Jesus, encontrar alguém que possa dizer onde está 
a água viva da salvação. Quem procura Deus hoje em dia, da maneira correta, 
vindo a Jesus, o encontrará. Devemos ouvir a voz do Espírito Santo a perguntar-
nos: desejas construir uma vida de medo ou uma vida de fé? Tens coragem para 
escolher a última?

Jesus tomou a iniciativa de se aproximar da mulher no poço. Espero que, 
atualmente, vocês possam aproximar-se daqueles que nunca ouviram a mensagem 
da salvação, e que Deus vos use para abraçar os refugiados, os muçulmanos, as 
mulheres vulneráveis, as crianças migrantes desacompanhadas espalhadas por 
toda a Europa, e trazê-las a Jesus. Então o mesmo milagre acontecerá diante dos 
nossos olhos; quando eles bebem a água que sacia a sede, ela se tornará uma 
fonte de vida.

Rosa Barrachina

AÇÕES DE GRAÇAS
- Agradecemos o exemplo que temos em Jesus, que se aproximou de todos os 

tipos de pessoas.
- Obrigado, Deus, por teres entrado nas nossas vidas, por nos teres oferecido a 

água da vida eterna que saciou a nossa sede.
- Obrigado, Senhor, porque nos capacitas a superar qualquer tipo de preconceito e 

a nos aproximarmos das pessoas, a fim de lhes falar sobre Ti.

CONFISSÃO
- Pedimos-Te perdão pelos momentos em que não compartilhámos a água viva 

que Tu nos deste.
- Confessamos-Te os momentos em que discriminámos certas pessoas e não as 

abordamos.

PEDIDOS
- Senhor, torna-nos como aquela árvore descrita pelo salmista, que é plantada 

junto a correntes de água viva e que produz frutos.
- Ajuda-nos a tratar as pessoas de maneira imparcial e a divulgar o Evangelho a 

todas as pessoas de todas as línguas, tribos e nações.
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DIA 6 – DA FUGA PARA O REGRESSO: JACÓ DESCOBRE A SUA 
VERDADEIRA CASA (GÉNESIS 32:22-32)

À primeira vista, a vida de Jacó poderia ser descrita como a história de um 
homem rebelde e desconfiado, desobediente a Deus, com uma vida cheia de 
enganos, brigas, vingança e perseguição por outros. A sua determinação em 
fazer as coisas à sua maneira levou-o a situações insustentáveis. Duas vezes ele 
foi forçado a fugir, primeiro da casa de seus pais e depois da casa de seu sogro. 
Tudo isso foi apenas uma consequência de um padrão familiar disfuncional que 
já estava presente nas gerações anteriores.

Um olhar mais atento revela que por trás de um tolo Jacó existe um Deus. Não 
é um Deus distante que não sabe o que Jacó está a passar. Não é alguém que o 
atrapalha ou dificulta a vida dele. Ele é, acima de tudo, o Deus que garante as 
bênçãos e cumpre as suas promessas (Génesis 28:13).

Como os seus parentes, Jacó traçou os seus planos de acordo com a sua própria 
sabedoria. A sua atitude é antagónica, longe de refletir o caráter de Deus. No 
entanto, Deus redireciona essas atitudes e circunstâncias para alcançar os Seus 
propósitos.

Mesmo quando Jacó ainda estava no ventre da sua mãe, ele já estava a lutar. 
Mais tarde, ele está a lutar com Deus para mostrar a sua fidelidade a Ele e obter a 
sua bênção. Antes disso, Jacó havia roubado os direitos do seu irmão mais velho, 
mas depois ele o compensou amplamente com inúmeros presentes. No início da 
sua vida, Jacó havia se submetido a Deus de maneira limitada, mas agora a sua 
dependência é completa, pois ele reconhece a imensa bondade de Deus na sua 
vida. Jacó não encontrou o seu lugar na casa dos pais ou do sogro. Agora ele 
retorna para a sua própria família de maneira triunfante, porque experimentou o 
perdão, a reconciliação e a restauração. Durante a sua jornada
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VERDADEIRA CASA (GÉNESIS 32:22-32)

À primeira vista, a vida de Jacó poderia ser descrita como a história de um 
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enganos, brigas, vingança e perseguição por outros. A sua determinação em 
fazer as coisas à sua maneira levou-o a situações insustentáveis. Duas vezes ele 
foi forçado a fugir, primeiro da casa de seus pais e depois da casa de seu sogro. 
Tudo isso foi apenas uma consequência de um padrão familiar disfuncional que 
já estava presente nas gerações anteriores.

Um olhar mais atento revela que por trás de um tolo Jacó existe um Deus. Não 
é um Deus distante que não sabe o que Jacó está a passar. Não é alguém que o 
atrapalha ou dificulta a vida dele. Ele é, acima de tudo, o Deus que garante as 
bênçãos e cumpre as suas promessas (Génesis 28:13).

Como os seus parentes, Jacó traçou os seus planos de acordo com a sua própria 
sabedoria. A sua atitude é antagónica, longe de refletir o caráter de Deus. No 
entanto, Deus redireciona essas atitudes e circunstâncias para alcançar os Seus 
propósitos.

Mesmo quando Jacó ainda estava no ventre da sua mãe, ele já estava a lutar. 
Mais tarde, ele está a lutar com Deus para mostrar a sua fidelidade a Ele e obter a 
sua bênção. Antes disso, Jacó havia roubado os direitos do seu irmão mais velho, 
mas depois ele o compensou amplamente com inúmeros presentes. No início da 
sua vida, Jacó havia se submetido a Deus de maneira limitada, mas agora a sua 
dependência é completa, pois ele reconhece a imensa bondade de Deus na sua 
vida. Jacó não encontrou o seu lugar na casa dos pais ou do sogro. Agora ele 
retorna para a sua própria família de maneira triunfante, porque experimentou o 
perdão, a reconciliação e a restauração. Durante a sua jornada
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na vida, ele descobriu que o seu verdadeiro lar é no coração do seu Pai celestial.

Ler a história de Jacó à primeira vista pode deixar-nos com um gosto amargo. 
Um exame mais detalhado revela que, mesmo quando as nossas falhas tenham 
um preço, elas não determinam a nossa identidade real nem o nosso futuro. 
Quando enfrentarmos novas circunstâncias, podemos encontrar esperança, 
porque podemos encontrar Deus nessa situação e encontrar n’Ele o nosso 
verdadeiro lar.

Edith Vilamajó

AÇÕES DE GRAÇAS
- Somos gratos, Senhor, porque deste estabilidade à nossa vida quando estávamos 

a fugir de situações que estavam fora do controlo.
- Obrigado, Pai Celestial, por redirecionares os nossos passos e por encheres os 

nossos corações com a certeza do nosso verdadeiro lar, o Teu lar.
- Obrigado, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pela Tua imensa bondade em nos dares 

um futuro promissor.

CONFISSÃO
- Nos arrependemos diante de Ti por todos aqueles momentos em que lutamos 

contra Ti, quando o nosso ‘eu’ segue caminhos contrários aos Teus planos.
- Admitimos a nossa tendência de querer alcançar os nossos objetivos, usando 

recursos que não vêm de Ti.

PEDIDOS
- Ajuda-nos para que a nossa peregrinação na Terra possa ser um exemplo para os 

outros, pois ansiamos pela casa do Pai.
- Deus, pedimos-Te que as tristezas no nosso coração não ocupem mais espaço do 

que a esperança que Tu nos deste.
- Senhor, ajuda-nos a descansar nos Teus propósitos e nos Teus planos.
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DIA 7 – A LIÇÃO DO BOI E DOS BURROS: ATÉ OS ANIMAIS SABEM A 
QUEM PERTENCEM (ISAÍAS 1:1-3)

Isaías começa com uma análise da situação do seu povo. Ele traz à luz as 
condições extremamente graves em que as pessoas se encontravam. E ele explica 
que isso ocorre porque elas ignoraram completamente o poder de Deus e agora 
estão até de costas voltadas para Ele.

Isaías descreve uma cena semelhante à de um julgamento, na qual Deus 
convoca e entrega as acusações (versículos 2-4). Primeiro, ele apresenta o seu 
caso e considera a nação culpada. Então, ele concede ao acusado a oportunidade 
de se arrepender e receber perdão. As pessoas eram como crianças rebeldes 
que não tinham o mínimo respeito por Deus. De facto, eles eram piores que os 
animais, que respeitam os seus donos. “O boi conhece o seu dono e o asno o 
estábulo dado pelo seu mestre; mas Israel não sabe, o meu povo não considera.” 
Esta comparação é satírica. Nem os bois nem os burros têm muita inteligência, 
mas apesar das suas limitações cognitivas, estes animais são capazes de saber 
quem cuida deles e quem os alimenta. Pelo contrário, o povo dos dias de Isaías 
não mostra esse nível escasso de inteligência que é encontrado nestes animais.

Deus os alimentou e cuidou deles, mas eles não O amavam, nem se importaram 
com Ele. Tudo isto foi resultado de uma ignorância voluntária. Até animais 
como bois e burros mostram mais gratidão em relação a nós humanos pelo 
que lhes damos, do que nós sentimos por Deus que nos criou e que cuida de 
nós. Certamente, havia também pessoas em Israel que, como Isaías e os outros 
profetas, tinham conhecimento e uma experiência pessoal com Deus (Génesis 
4:1, Jeremias 1: 5), e que perceberam que Deus lhes deu inúmeras bênçãos e O 
amaram e O serviam. Esta foi a minoria fiel que nos inspira, cristãos, a reconhecer 
Deus como o nosso provedor celestial. Contudo, assim como no povo de Israel, 
na época de Isaías, há tantas pessoas entre as nações - e até mesmo nas igrejas - 
que agem como se Deus não existisse.
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Se tu não sabes o que Deus deseja para a tua vida, será difícil dares-te bem 
contigo mesmo e com os outros.

Deus inspira-nos a confiar nele, a sermos-lhe fiéis. Ele convida-nos a nos 
arrependermos, a pedir perdão sempre que nos desviarmos, a nos aproximarmos 
dele. Este tipo de arrependimento é uma mudança de coração e é o requisito 
necessário para seguir os seus caminhos, porque quando um coração é 
transformado, o caminho da santificação se abre para nós.

Manuel Díaz

AÇÕES DE GRAÇAS
- Somos gratos a Ti, Deus, porque sabemos que Tu nos criaste e que estás no 

controlo de todas as coisas criadas.
- Obrigado por nos encorajares a ter fé, por seres paciente connosco e por nos 

permitires chegar ao trono da Tua graça.

CONFISSÃO
- Pedimos-Te perdão por todos aqueles momentos em que demonstramos 

orgulho, quando não admitimos as nossas falhas e não nos arrependemos.
- Perdoa-nos, Senhor, por todos os momentos em que não fomos gratos pela 

Tua atenção e quando pensámos que Tu não estavas a cuidar de nós.

PEDIDOS
- Que possamos conhecer mais de Ti, para que possamos transmitir o Teu amor, o 

Teu plano de salvação a outros, mostrando-lhes como Tu perdoas a todos aqueles 
que chegam até Ti com coração penitente.

- Amado Criador, ensina-nos a descansar em Ti quando estivermos sobrecarregados 
pelas condições da nossa vida. Ajuda-nos a perceber que Tu és o nosso Criador 
e o nosso Pai celestial que cuida de nós.
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DIA 8 – FINALMENTE EM CASA. (APOCALIPSE 21:1-4)

Apocalipse 21: 1-4 descreve o futuro lar do cristão. É algo realmente bonito. 
Não é apenas uma cidade bonita, mas uma excelente moradia e uma companhia 
celestial. Fala dos mais profundos consolos e da maior tranquilidade que podemos 
imaginar: sem mais morte, sem mais lágrimas, sem mais dor, sem mais gemidos. 
Aleluia! Que alegria saber que o nosso lar final está repleto de Deus e da Sua 
bondade! Que alívio é saber que finalmente estaremos livres, livres de todo mal!

Recentemente, descobri o que significa comprar uma casa. A minha esposa 
e eu sabíamos que queríamos trocar o nosso apartamento por outro, mas não 
concordamos com todos os critérios de uma nova casa para nós. Finalmente, 
comprámos um apartamento. Embora sejamos gratos a Deus por essa 
oportunidade, não é a nossa casa ideal, porque isso custaria mais do que nós 
poderíamos pagar.

E isto me leva ao que eu menos gosto na minha casa: tenho de pagar uma 
hipoteca. Nos próximos 25 anos, a casa também pertencerá a alguém de fora da 
família: o banco! A casa foi comprada ao proprietário anterior com o dinheiro do 
banco e agora tenho de devolver-lhes não apenas o preço da casa, mas também 
os juros que combinámos, mês após mês.

Além do facto de que esta não é a nossa casa ideal e que ainda temos de pagar 
por ela, há outro problema. Não estamos isentos de coisas más acontecerem com 
ela. Temos sido vítimas de assaltos e inundações. A nossa companhia de seguros 
ajuda-nos, mas eles não podem garantir que isto não acontecerá novamente. 
O seguro não nos foi vendido com uma garantia sem risco, nem incluiu um 
kit de felicidade total. Às vezes, uma casa para uma família pode ser um lugar 
difícil para se viver. Mesmo quando seguimos o plano de Deus, mesmo quando 
tentamos desfrutar da casa e torná-la um lugar confortável para toda a família, 
não estamos isentos de doenças, injustiças e incidentes terríveis.

Alguém pode dizer que parece impossível viver feliz nesta vida! Somos 
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condenados a estar sempre expostos a alguma forma de mal que aparece no nosso 
caminho? Quando poderemos finalmente desfrutar de uma completa felicidade? 
Existe um lugar ideal, pago, onde coisas más nunca mais possam acontecer? A 
minha resposta a esta pergunta é: sim, meu amigo, existe. Esse lugar existe. Ele 
se chama céu. É ideal, Jesus pagou por ti e nada de mau acontecerá lá.

Este é o verdadeiro lar que a humanidade sempre desejou, mesmo sem saber. 
Desde que eu aceitei Jesus, sei que o lar celestial me espera. Enquanto eu ainda 
vivo na terra, sei que este mundo de sofrimento é apenas temporal. Eu passarei 
por ele e chegarei à minha verdadeira morada, o céu. Esse é o lugar onde eu 
pertenço.

Israel Montes

AÇÕES DE GRAÇAS
- Obrigado, Senhor, pelo lar que Tu preparaste para nós para quando chegarmos ao 

céu.
- Os nossos corações estão cheios de gratidão e expectativa, sabendo que 

contemplaremos a Tua glória para sempre.
- Queremos agradecer-Te eternamente pela cruz, pelo sacrifício que Jesus fez para 

que possamos crer n’Ele, seguir os seus passos e finalmente chegar ao lugar onde 
Ele está sentado no trono à nossa espera.

CONFISSÃO
- Reconhecemos com tristeza que desesperamos facilmente quando somos 

envolvidos pelas lutas quotidianas e não valorizamos o que Tu nos deste. Quando 
não consideramos o nosso verdadeiro lar, onde não haverá sofrimento.

- Arrependemo-nos das vezes que perdemos quando tivemos a oportunidade de 
falar sobre esse lugar destinado àqueles que aceitam a oferta da salvação de Deus.

PEDIDOS
- Ajuda-nos a proclamar corajosamente aos homens e mulheres ao nosso redor que 

existe uma morada eterna para todos aqueles que acreditam em Jesus.
- Senhor, que estejamos ansiosos por brilhar como as estrelas. Ajuda-nos a mostrar 

a esperança que brilha nos nossos corações desde que Jesus nos mostrou o 
caminho que leva àquele lar celestial.

- Como igreja, como noiva que aguarda o noivo, oramos: Vem, Senhor Jesus!
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caminho? Quando poderemos finalmente desfrutar de uma completa felicidade? 
Existe um lugar ideal, pago, onde coisas más nunca mais possam acontecer? A 
minha resposta a esta pergunta é: sim, meu amigo, existe. Esse lugar existe. Ele 
se chama céu. É ideal, Jesus pagou por ti e nada de mau acontecerá lá.

Este é o verdadeiro lar que a humanidade sempre desejou, mesmo sem saber. 
Desde que eu aceitei Jesus, sei que o lar celestial me espera. Enquanto eu ainda 
vivo na terra, sei que este mundo de sofrimento é apenas temporal. Eu passarei 
por ele e chegarei à minha verdadeira morada, o céu. Esse é o lugar onde eu 
pertenço.

Israel Montes

AÇÕES DE GRAÇAS
- Obrigado, Senhor, pelo lar que Tu preparaste para nós para quando chegarmos ao 

céu.
- Os nossos corações estão cheios de gratidão e expectativa, sabendo que 

contemplaremos a Tua glória para sempre.
- Queremos agradecer-Te eternamente pela cruz, pelo sacrifício que Jesus fez para 

que possamos crer n’Ele, seguir os seus passos e finalmente chegar ao lugar onde 
Ele está sentado no trono à nossa espera.

CONFISSÃO
- Reconhecemos com tristeza que desesperamos facilmente quando somos 

envolvidos pelas lutas quotidianas e não valorizamos o que Tu nos deste. Quando 
não consideramos o nosso verdadeiro lar, onde não haverá sofrimento.

- Arrependemo-nos das vezes que perdemos quando tivemos a oportunidade de 
falar sobre esse lugar destinado àqueles que aceitam a oferta da salvação de Deus.

PEDIDOS
- Ajuda-nos a proclamar corajosamente aos homens e mulheres ao nosso redor que 

existe uma morada eterna para todos aqueles que acreditam em Jesus.
- Senhor, que estejamos ansiosos por brilhar como as estrelas. Ajuda-nos a mostrar 

a esperança que brilha nos nossos corações desde que Jesus nos mostrou o 
caminho que leva àquele lar celestial.

- Como igreja, como noiva que aguarda o noivo, oramos: Vem, Senhor Jesus!
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