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“Seja forte e corajoso! ... Não tenha medo nem desanime, pois
Deus, o SENHOR, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará
nem o abandonará...

1Crônicas 28.20
Sirvamos conforme o novo modo do Espírito.

Romanos 7.6

AJUDA-NOS, Ó SENHOR! OBSERVE-NOS ENTRAR

EM UM OUTRO ANO HOJE;
EM TI, NOSSAS ESPERANÇAS E PENSAMENTOS CENTRAM-SE AGORA,

RENOVE NOSSA CORAGEM PARA O CAMINHO;
VIDA NOVA, FORÇA NOVA, FELICIDADE NOVA,

PEDIMOS-TE; Ó, OUVE E ABENÇOA!
JOHANN RIST

Começa o ano; e todas estas páginas estão em branco
como os anos de silêncio da vida de Jesus Cristo.
Comecemos com grandes resoluções; depois,
consideremos todas as limitações, os obstáculos, os
desapontamentos, as condições comuns e severas e
encaremo-los como o Mestre o fez em Nazaré, com
paciência, com obediência, sujeitando-nos com
satisfação para beneficiar nosso aprendizado. Quem
sabe que oportunidade pode surgir para nós este ano?
Vivamos em grande espírito, assim estaremos prontos
para uma grande ocasião.

—GEORGE HODGES

Caminhe alegre e livremente no serviço a Deus!
—TEREZA

1o de janeiro
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Espero que este possa ser o ano mais feliz de sua vida,
como acho que cada ano que se sucede na vida de todos
deveria ser, se ao menos todos fossem sábios o suficiente
para ver as coisas como são; pois é certo que lá realmente
existe, guardado e pronto, algo para ser pego por aqueles
que apenas porão a mão nisso, suficiente para todos e
para sempre. Estou quase certo de que o engano
fundamental de todas as pessoas que estão enganadas é
não aceitar como garantido esse fato simples e imutável;
não achar que isso é assim, e que só pode ser assim, e
continuará a ser assim mesmo quando “somos infiéis” (v.
2Tm 2.13). Acho que posso reconhecer cada fragmento
de tristeza em minha vida por causa dessa tola descrença.
Como eu poderia ser qualquer outra coisa além de
razoavelmente feliz se sempre tivesse acreditado que
todo o passado está perdoado, e todo o presente
guarnecido com força, e todo o futuro iluminado com
esperança; graças a todos os fatos constantes que não
mudam conforme meu humor, que não se desintegram
porque, por meio da descrença, titubeio e vacilo diante
da promessa, mas permanecem firmes e claros com seus
picos de pérolas adentrando o ar da eternidade e com a
base de suas colinas impenetravelmente enraizadas na
Rocha de Deus?

—JAMES SMETHAM

2 de janeiro
Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu
povo, desde agora e para sempre.

Salmo 125.2
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DUVIDAMOS DA PALAVRA QUE NOS DIZ: PEÇA,
E SUA ORAÇÃO SERÁ ESCUTADA;

GIRAMOS NOSSO PENSAMENTO EM TORNO DE UMA TAREFA,
COM NOSSO DESEJO APRISIONADO E DISPERSO.

AINDA TEMOS ESSAS ESCASSAS ORAÇÕES

QUE PRODUZEM OURO PURO;
Ó DEUS, MAS AQUELE QUE CONFIA E OUSA

DEVE TER INFINITA ALEGRIA!
GEORGE MACDONALD

Diga-lhes que até que a religião deixe de ser uma
obrigação, ela não é nada; até que a oração deixe de ser
um aborrecimento, ela não é nada. O espírito, por mais
que isso seja difícil e apesar de ele ser imperfeito, ainda
deve se regozijar nelas.

—EDWARD IRVING

Eu, antes um trabalhador esgotado e cansado com o
trabalho escravo e inútil, transformei-me em uma
criança que recebe de Deus o dom gratuito da vida
eterna e do sustento diário; e a oração, antes um
exercício espiritual cansativo, transformou-se no simples
pedir ao Pai celestial pelo pão diário e agradecer-lhe.

—ELIZABETH RUNDLE CHARLES

3 de janeiro
Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam; digam
sempre aqueles que amam a tua salvação: “Grande é o Senhor!”

Salmo 40.16
Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena
alegria.

Salmo 43.4
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AQUELE ERA O PASTOR DO REBANHO; E ELE RECONHECIA

A VOZ DISTANTE DE UMA OVELHA PERDIDA;
ELA O HAVIA ABANDONADO, MAS ELE ERA VERDADEIRO

E OUVIA SUA LAMÚRIA NOITE E DIA.

E TU, ALMA CAÍDA, COM MEDO DE VIVER OU MORRER

NO ABISMO PROFUNDO, QUE NÃO A ABANDONARÁ,
CLAMA A ELE, O GRITO DESAMPARADO PARA O RETORNO À PÁTRIA,

POIS TUDO QUE É TERNO AMOR ASPIRA A TI.
ANNA L. WARING

Nosso Pastor divino procurou por sua ovelha perdida
por trinta e três anos, de forma tão dolorosa e tão
espinhosa que transbordou o sangue de seu coração e lá
deixou sua vida. Agora, a pobre ovelha segue-o por
meio da obediência a seus mandamentos ou do desejo
(ainda que algumas vezes débil) de obedecê-lo,
chamando-o e suplicando sinceramente por sua ajuda.
Seria possível que agora ele se recusasse a dar-lhe seu
olhar vivificador? Ele não a ouviria e a poria sobre seus
ombros divinos, regozijando-se com isso com todos
seus amigos e com os anjos do céu? Pois se nosso
Senhor não parou de procurar de forma extremamente
diligente e amorosa pelo pecador cego e surdo, a
dracma perdida do evangelho, até que o encontrasse,
como seria possível que ele abandonasse aquele que,
como a ovelha perdida, clama e chama por seu Pastor?

—LORENZO SCUPOLI

4 de janeiro
Como ele será bondoso quando você clamar por socorro! Assim que
ele ouvir, lhe responderá.

Isaías 30.19
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Ó ALEGRIA SUPREMA! CONHEÇO A VOZ,
COMO NINGUÉM NA TERRA OU NO MAR;
SIM, Ó ALMA MINHA, REGOZIJE-SE MAIS,

POR TUDO QUE ELE ME PEDE,
SEI QUE ELE DEVE SER DEUS.

JOHN G. WHITTIER

Do mesmo modo como existe um Deus suprema-
mente bom, aquele que seus filhos devem amar e
confiar incondicionalmente, sem o menor temor de que
a realidade possa ficar aquém do desejo do coração, ou,
do contrário, não haveria Deus, nem amor, nem
perdão, nem reparação. Deus é totalmente bom, bom
em qualquer circunstância, e aqueles que esperam nele
são mais sábios se esperarem de todo coração, e não
apenas com meio coração.

—WILLIAM R. HUNTINGTON

Deus é poderoso e sábio para salvar o homem e deseja
fazer isso. Cristo é o fundamento de todas as leis do
cristão e ele nos ensinou a fazer o bem contra o mal.
Aqui devemos ver que ele próprio é esse amor que ele
entregou para nós e nos ensinou a praticar, pois ele dese-
ja que sejamos como ele em plenitude de amor eterno.

—MOTHER JULIANA

Sabemos como Deus é porque conhecemos o caráter
de Jesus Cristo.

—GEORGE HODGES

5 de janeiro
Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam
em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós
como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus.

Efésios 5.1-2
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Doe-se de uma maneira renovada a Deus e ao serviço
dele, e ele lhe dará o desejo e o poder para descortinar
seus tesouros; o doar-se a ele pode ser por meio de
bens, do tempo, do serviço pessoal, ou da própria vida.
Nas provisões dele, há lugar para tudo: as lágrimas do
penitente, o pão de cevada da criança, as duas pequenas
moedas de cobre da viúva, as economias dos filipenses
que viviam em “extrema pobreza”, como também
Maria, que ungiu Jesus com perfume, a terra de
Barrabás, o ouro, o incenso e a mirra dos magos do
oriente. E se a visão de Cristo estiver diante de seus
olhos e o amor de Cristo em seu coração, o homem de
fortuna doará sua grande oferenda, o homem de
erudição, sua sabedoria comprada a alto preço, o
homem de negócios seu prazer conquistado a muito
custo, tudo isso para a glória de Deus, para o benefício
de seu companheiro, para a igreja ou para o pobre;
para alimentar o faminto, para ensinar o ignorante, para
ajudar os que enfrentam lutas, para guiar o errado; e
cada dom será bem recebido por ele, que deu a si
mesmo por nós e que, em troca, pede que nos demos a
ele em sacrifício vivo.

—JOHN ELLERTON

6 de janeiro
Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro,
incenso e mirra.

Mateus 2.11
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Olhe a sua volta, primeiro em sua família e depois entre
seus vizinhos e amigos, e veja se não há alguém cujo
pequeno fardo você possa tornar mais leve; alguém cuja
pequena ansiedade você possa reduzir; alguém cujos
pequenos prazeres você possa propiciar; alguém cujas
pequenas carências e desejos você possa satisfazer.
Prestar alegremente serviço para atender aos outros é
uma pequena amabilidade e abnegação. Ou fazer pe-
quenas coisas que ninguém gosta de fazer. Pode parecer
para muitas pessoas que, se deixarem um pouco de
lado a insensibilidade, devem necessariamente fazer
tudo que é certo para sua família e amigos; mas não
basta abster-se do uso de palavras sarcásticas, de tons
irônicos, de objeções triviais e pequenas preocupações
egoístas diárias; devemos ser ativos e sinceros na
amabilidade, não meramente passivos e inofensivos.

—LITTLE THINGS [PEQUENAS COISAS], 1852
O trabalho de assar era a parte mais difícil do sacrifício
da hospitalidade daquela mulher. Para muitos é fácil dar
o que têm, mas nunca é fácil oferecer o cansaço e a dor.
Na verdade, eles são o sal verdadeiro para os sacrifícios
de sal.

—GEORGE MACDONALD

7 de janeiro
Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele.

Romanos 15.2
Consideremos uns aos outros.

Hebreus 10.24


