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Nossa única esperança
A esperança traz em si um conceito interessante. 

Pode ser utilizada quando desejamos muito obter 
alguma coisa, como quando pensamos: “Espero que 
o meu presente de Natal seja realmente algo que eu 
deseje”. Entretanto, a esperança que descrevemos nestas 
10 reflexões do devocional Pão Diário traz a sólida 
segurança que encontramos apenas na pessoa de Jesus.

Portanto, ao celebrarmos o nascimento dele neste Natal: 
“Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de 
alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele…” 
(Romanos 15:13).



Com 10 reflexões do  
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urante a época do Natal, lindas canções 
enchem o ar de sonoridade. Muitas des-
sas músicas falam sobre castanhas, tre-
nós, neve, árvores enfeitadas ou 
presentes. Há também músicas que 

falam sobre os ideais de uma estação cheia de maravi-
lhas, com cantores saudando a Terra com a paz e a boa 
vontade entre homens e mulheres. Há também as can-
ções que falam sobre Cristo cujo nascimento celebra-
mos, declarando quem Ele é e o porquê de ter vindo.

Uma dessas canções, “Noite Santa”, lembra-nos de 
que parte do propósito por trás do nascimento de Jesus 
foi oferecer a esperança que o nosso mundo precisa 
desesperadamente. Essa canção diz:

A vinda da  
esperança

I N T R O D U Ç Ã O



O mundo inteiro freme de esperança, na noite que lhe dá um 
Salvador! —ADOLF ADAM, 1856

Essa música descreve o nosso mundo como “cansado” e 
lutando para encontrar a esperança que muitos de nós ansiamos. 
A  mensagem de Natal da Bíblia é a história do Deus que deseja 
que  transbordemos de esperança e que nos enviou Seu Filho, 
Jesus, para disponibilizar essa mesma 
esperança!

Falamos muito sobre esperança. 
Poucas palavras precisam mais 
desesperadamente de uma definição 
clara do que essa. E não só precisa-
mos entender qual é a verdadeira 
esperança, mas também precisamos 
entender o que ela não é.

O que a esperança não é
Esperamos que o clima esteja bom para as férias em família. Espe-
ramos que o nosso time vença a Copa do Mundo. Esperamos ganhar 
exatamente o que queremos para o Natal. O médico espera que a 
cirurgia retire todo o câncer. Estas declarações demonstram as 
preocupações válidas e os desejos do coração de alguém. Embora 
esse tipo de esperança não esteja errado, falta-lhe o senso de cer-
teza. A esperança se reduz ao nível dos sonhos que podem se asse-
melhar às bolhas de sabão que parecem bonitas para o olhar, mas 
desaparecem ao menor toque. Esse tipo de esperança é algo que 
queremos que aconteça, mas não temos como saber se, em última 
instância, acontecerá. Então mantemos os dedos cruzados e “espe-
ramos” que tudo aconteça do jeito que queremos.

Mas na verdade, nem sempre a vida se desenrola como gosta-
ríamos. A esperança é uma mercadoria muito frágil. Quando a vida 

I N T R O D U Ç Ã O

“Poucas palavras 
precisam mais de 
uma definição 
clara do que 
esperança.”



é decepcionante, nosso otimismo é substituído por sentimentos de 
desânimo e desesperança. Em pouco tempo, corremos o risco de 
nos tornarmos cínicos que acreditam que não há nada em que pos-
samos esperar com confiança.

O que a esperança é
Esse era o panorama da vida quando Jesus entrou no mundo. 
O clima predominante em Israel era tudo menos esperançoso. A 
antiga nação orgulhosa estava agora sujeita a Roma, uma nação 
pagã. A pessoa comum vivia sob o peso dos requisitos da insti-
tuição religiosa. Séculos antes, fora-lhes prometido um liberta-
dor que restauraria Israel à sua antiga glória, mas isso nunca 
aconteceu. Dessa cínica desesperança nasceu a verdadeira Espe-
rança e seu nome é Jesus. No entanto, a tragédia desse primeiro 
Natal foi que pouquíssimas pessoas perceberam a esperança que 
fora trazida. Esperança pelo perdão dos pecados. Esperança por 
um futuro brilhante — eterno. Esperança que nos capacita a 
esquecer o passado e poder colocar o nosso olhar em coisas que 
não decepcionam. Uma esperança que, por causa de Jesus, é 
uma  certeza, e não apenas outro 
desejo que é precipitado das rochas 
da realidade.

Gosto muito da honestidade do 
homem que escreveu: “Por que estou 
desanimado? Por que meu coração 
está tão triste?” Todos nós sentimos 
isso. Mas por causa de Jesus não 
precisamos parar por aí. Lemos no 
Salmo 42:5 “…Eu porei a minha 
esperança em Deus e ainda o louvarei. […] Ele é o meu Salvador 
e o meu Deus.” Jesus veio para lhe dar algo melhor do que as 
decepções da vida no planeta Terra. E quando pela fé você aceita 

I N T R O D U Ç Ã O

“Dessa cínica 
desesperança 
nasceu a 
verdadeira 
Esperança e seu 
nome é Jesus.”



Jesus e tudo o que Ele prometeu, você pode ter a esperança que 
não é mais apenas um desejo estilo “ dedos cruzados” que abriga 
em seu coração, mas sim o otimismo confiante, corajoso que 
está enraizado na segurança da Palavra de Deus.

Hoje, podemos ter a esperança e a expectativa que se baseia 
na fé em Cristo. Isto significa que ela pode ser firme porque se 
sustenta na bondade e fidelidade de Deus.

Paulo descreveu esta esperança na carta aos Romanos:

Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria 
e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que 
a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito 
Santo! (15:13).

Esta oração maravilhosa revela dois pensamentos significati-
vos sobre a esperança. Primeiro, Deus é “a fonte de esperança”. A 
alegre antecipação não existe sem um alicerce. O alicerce da 
esperança não é uma teoria ou uma filosofia; é uma  Pessoa. 
A  esperança é uma realidade enraizada no próprio Deus; não é 
algo que tenhamos de trabalhar por nossa própria força.

Segundo, Paulo diz que pode-
mos “transbordar de esperança con-
fiante”. Deus dá o Seu Espírito aos 
Seus filhos, e a esperança poderosa 
vem deste Espírito.

A esperança não é simplesmente 
algo que fazemos, com os dentes cer-
rados e os dedos cruzados. A espe-
rança ou alegre antecipação — é algo 
que nos vem de Deus por meio de 
Seu Filho Jesus. A esperança é algo 
que podemos ter. Nós a possuímos 
quando conhecemos o Deus que é a 

I N T R O D U Ç Ã O

“A esperança é 
uma realidade 
enraizada no 
próprio Deus; 
não é algo que 
tenhamos de 
trabalhar por 
nossa própria 
força.”



fonte e a razão de termos a esperança. A verdadeira esperança 
nos fortalecerá para a ampla variedade de desafios que enfren-
tamos se enxergarmos esses desafios através da lente do carác-
ter de Deus.

À medida que entramos nesta época de Natal, Ministérios 
Pão Diário deseja que você conheça a emoção da esperança que 
veio a você em Jesus. As 10 reflexões diárias incluídas neste 
livreto foram selecionadas para direcioná-lo neste caminho e a 
encorajá-lo a encontrar a verdadeira esperança no Natal de Cristo. 

Feliz Natal! 

BILL CROWDER E JOE STOWELL

I N T R O D U Ç Ã O





Estes artigos foram selecionados  

para auxiliá-lo a encontrar a esperança  

que Cristo pode trazer à sua vida.  

Oramos para que você encontre  

a Sua esperança nesta época de Natal.

10
R E F L E X Õ E S 



A esperança do Natal

Houve um momento em sua vida em que você foi muito 
bem-vindo, apesar de ser um estranho? Isso aconteceu 
comigo quando terminei a universidade. Lembro-me 
detalhadamente como esse tempo foi de muito nervo-

sismo. Eu queria desesperadamente continuar no mesmo local, mas 
ainda procurava emprego em tempo inte-
gral e sabia que ainda não podia arcar com 
os custos do aluguel de um apartamento.

Nessa ocasião, uma amiga sugeriu que 
eu alugasse um quarto na casa de seus pais. 
Aceitei, mudei-me e descobri que tinha 
encontrado muito mais do que um lugar 
acessível para viver. Desde o momento em 
que cheguei, fui tratado como parte da 
família, convidado para todas as refeições e encontros familiares, 
sem questionamentos. A hospitalidade deles me deu um novo lar 
e me esquematizei até estar pronto para ir ao meu próprio lugar.

Ela refletiu o amor do “Deus da esperança” que busca outros 
(ROMANOS 15:13). Paulo revela o Deus que procura envolver “foras-
teiros” em Sua família. Sua aliança com Israel tinha a intenção de 
revelar quem Deus era ao mundo inteiro, uma promessa que levou 
os profetas de Israel a predizer um Messias que traria alegria e 
esperança àqueles que estão fora de Israel (vv.9-12). Por Ele, qual-
quer um pode ser acolhido na vida e no amor de Deus, “a fim de 
que a esperança […] de vocês aumente pelo poder do Espírito 
Santo e traga os outros como Deus ordenou” (v.7).  MRB

Bem-vindos

Dia 1

O Deus da esperança saúda a todos  
com boas-vindas.

A GRAÇA ETERNA

Romanos 15:13

Que Deus, que nos 
dá essa esperança, 
encha vocês de 
alegria e de paz, 
por meio da fé que 
vocês têm nele…



LEITURA BÍBLICA PARA HOJE Romanos 15:7-13

7Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, 
assim como Cristo aceitou vocês. 8Pois eu lhes digo 
que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que 
Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as 

promessas feitas por Deus aos patriarcas 9e para fazer com que 
os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade. Como dizem 
as Escrituras Sagradas: “Por isso eu te louvarei entre os que 
não são judeus e cantarei louvores a ti.” 10Elas dizem também: 
“Vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de 
Deus! 11E dizem ainda: “Todos os que não são judeus, louvem o 
Senhor! Que todos os povos o louvem!” 12E também Isaías diz: 
“Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé; ele aparecerá 
para governar os que não são judeus e eles terão esperança nele.” 
13Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria 
e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a 
esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo!



A esperança do NatalDia 2

Muitas crianças em diversos países recebem o seu nome 
em homenagem a um famoso visitante, herói, celebri-
dade, evento especial ou circunstância que foi signifi-
cativa para os pais. Quando os médicos disseram aos 

pais de uma criança africana que eles não poderiam curar a 
doença do seu bebê e que só Deus sabia se 
ele viveria, os pais chamarem esse filho de: 
“Deus sabe”. Outro menino recebeu o 
nome de “Suficiente”, porque a sua mãe já 
tinha 13 filhos e ele era o caçula de todos! 

Há um motivo para o nome de cada pessoa, e em alguns casos 
isso também transmite um significado especial.

Antes que Jesus nascesse, um anjo do Senhor disse a José: 
“[Maria] terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois 
ele salvará o seu povo dos pecados deles” (MATEUS 1:21). Jesus é a 
palavra grega para Josué, que significa “o Senhor salva”. Naqueles 
dias e cultura, muitas crianças poderiam ter sido chamadas de 
Jesus, mas apenas um veio neste mundo para morrer para que 
todos os que o recebessem pudessem viver eternamente, perdoa-
dos e libertos do poder do pecado.

Charles Wesley escreveu essas palavras que costumamos can-
tar quando o Natal se aproxima: “Vem, tão esperado Jesus, nas-
cido para libertar Teu povo. Livra-nos de temores e pecados; que 
possamos encontrar o nosso descanso em ti.”

Jesus veio para transformar nossa escuridão em luz, nosso deses-
pero em esperança e para nos salvar de nossos pecados.  DCM

O significado de um nome

O nome e a missão de Jesus são 
sinônimos — Ele veio nos salvar.

A GRAÇA ETERNA

Mateus 1:21

…e você porá nele o 
nome de Jesus… 



LEITURA BÍBLICA PARA HOJE Mateus 1:18-25

18O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, 
ia casar com José. Mas antes do casamento ela ficou grávida 
pelo Espírito Santo. 19José, com quem Maria ia casar, era 
um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não 

queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato 
de casamento sem ninguém saber. 20Enquanto José estava 
pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e 
disse: – José, descendente de Davi, não tenha medo de receber 
Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. 
21Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois 
ele salvará o seu povo dos pecados deles. 22Tudo isso aconteceu 
para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: 
23“A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de 
Emanuel.” (Emanuel quer dizer “Deus está conosco”.) 24Quando 
José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou 
com Maria. 25Porém não teve relações com ela até que a criança 
nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus.



A esperança do Natal

Lucas 2:11

Hoje mesmo, na 
cidade de Davi, 
nasceu o Salvador 
de vocês — o 
Messias, o Senhor! 

Por que celebramos o aniversário de Jesus de forma tão 
diferente de outros aniversários? Quando é a hora de 
honrar figuras históricas que têm um dia reservado para 
elas, não pensamos nelas como bebês. Não temos fotos 

dos nossos presidentes quando eles ainda eram bebês. Nós 
os  relembramos por suas contribuições 
como adultos.

É bastante apropriado, porém, que 
celebremos Jesus como uma criança. Pense 
nisso. Quando Ele nasceu, os pastores vie-
ram honrá-lo (LUCAS 2:15,16). Mais tarde, os 
homens sábios do Oriente lhe trouxeram 
presentes (MATEUS 2:8-12). Essas pessoas não 
tinham ideia do que Cristo eventualmente faria como adulto. Mas 
estavam certos em fazer o que fizeram, porque o nascimento de 
Jesus foi o evento mais notável da história humana.

Que impressionante! Deus em forma humana. O Criador do 
Universo que visita este planeta. Não hesitemos em celebrar este 
bebê no Natal. Maravilhe-se com a Sua encarnação e com o 
pequeno bebê que criou os Seus adoradores. Em seguida, ainda 
estupefato de admiração, veja porque a história fica ainda melhor: 
Este bebê ficou adulto e voluntariamente morreu pelos seus e os 
meus pecados.

Celebre o bebê e confie no Salvador. É assim que tornamos o 
Natal completo.  JDB

Celebre o bebê

Dia 3

Os sábios de hoje adoram o Filho de 
Belém — o Homem do Calvário.

A GRAÇA ETERNA



LEITURA BÍBLICA PARA HOJE Lucas 2:8-14

8Naquela região havia pastores que estavam passando a 
noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. 
9Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do 
Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com 

muito medo, 10mas o anjo disse: — Não tenham medo! Estou aqui 
a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo 
de grande alegria também para todo o povo! 11Hoje mesmo, 
na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês — o Messias, o 
Senhor! 12Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha 
enrolada em panos e deitada numa manjedoura. 13No mesmo 
instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros 
anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos 
de louvor a Deus, dizendo: 14— Glória a Deus nas maiores alturas 
do céu! E paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem!



A esperança do Natal

“Papai, tinha muita neve no Natal quando você era 
pequeno?”, meu filho de 4 anos, nos perguntou 
enquanto, sob os flocos suavemente caindo, o con-
duzíamos no caminho à igreja.

“Não tínhamos nada de neve”. Antes que eu pudesse relem-
brá-lo da minha vida enquanto crescia na 
África Ocidental, ele apresentou a explica-
ção perfeita. “Eu sei, papai. É porque você é 
mais velho do que a neve!”

Minha esposa após três dias, finalmente, 
parou de rir. Os pais podem parecer infini-
tamente velhos aos seus filhos, mas existe 
apenas uma Pessoa verdadeiramente atem-
poral. Antes que os pais — ou mesmo o 
tempo — existisse, havia Deus, o Pai. Considere isso: o bebê que 
celebramos no Natal cresceu para dizer: “Eu e o Pai somos um” 
(JOÃO 10:30). Esse é o verdadeiro poder da história de Natal!

Paulo escreve sobre Jesus: “Ele, o primeiro Filho, é a revelação 
visível do Deus invisível; ele é superior a todas as coisas criadas” 
(COLOSSENSES 1:15).

Jesus tem preeminência sobre tudo porque: “Por meio dele e 
para ele, Deus criou todo o Universo” (v.16).

O Natal pode parecer tão estressante, o que não nos ajuda em 
nada. Vamos parar por um momento para refletir sobre Aquele 
que criou a neve e que nos deu crianças pequenas para encher 
esta época de alegria, perspectiva e boas risadas.  TLG

O Pai e o Natal

Dia 4

O Natal é a celebração do resgate  
da Sua criação.

A GRAÇA ETERNA

Colossenses 1:15

Ele, o primeiro 
Filho, é a revelação 
visível do Deus 
invisível; ele é 
superior a todas as 
coisas criadas. 



LEITURA BÍBLICA PARA HOJE Colossenses 1:15-20

15Ele, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus 
invisível; ele é superior a todas as coisas criadas. 16Pois, 
por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o 
que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes 

espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio 
dele e para ele, Deus criou todo o Universo. 17Antes de tudo, ele 
já existia, e, por estarem unidas com ele, todas as coisas são 
conservadas em ordem e harmonia. 18Ele é a cabeça do corpo, que 
é a Igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro Filho, 
que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro 
lugar em tudo. 19Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho 
tem em si mesmo a natureza completa de Deus. 20Portanto, por 
meio do Filho, Deus resolveu trazer o Universo de volta para si 
mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz 
e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na 
terra como no céu.



A esperança do Natal

Lucas 2:10

…Não tenham 
medo! Estou aqui a 
fim de trazer uma 
boa notícia para 
vocês, e ela será 
motivo de grande 
alegria também 
para todo o povo!

No desenho animado: “O Natal de Charlie Brown”, Brown 
tenta organizar e dirigir uma encenação de Natal para 
as crianças. Todos, ao que parece, estão envolvidos no 
consumismo da temporada. Os ensaios vão de mal a 

pior até que o nosso exasperado herói grita: “ninguém aqui sabe 
qual é o motivo de celebrarmos o Natal?”

É então que Linus aparece e diz: “Claro, 
Charlie Brown. Eu posso lhe explicar o 
motivo de celebrarmos o Natal!” E segu-
rando o seu cobertor predileto, Linus se 
arrasta até o centro do palco e começa um 
solilóquio para todas as idades — a história 
do Natal descrita em Lucas 2.

Christopher Shea, o ator que aos 7 anos 
fez a voz de Linus, morreu aos 52 anos. Mas 
ele aprendeu o valor dessas palavras desse 
simples programa de TV. “À medida que envelheci, compreendi 
melhor as falas das cenas e o poder que aquelas palavras 
continham.”

Um dia, nossa vida estará completa. Sairemos do palco a 
caminho da eternidade. Se conhecemos Jesus, Aquele de Quem se 
trata o Natal, temos satisfação e contentamento, e estamos ple-
namente confiantes de que existe vida por detrás de tais palavras. 
Ele veio no Natal para resgatar a Sua criação. “Hoje mesmo, na 
cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês — o Messias, o 
Senhor!” (LUCAS 2:11).  TLG

A voz de Linus

Dia 5

A Palavra se tornou um ser humano e 
morou entre nós… —JOÃO 1:14

A GRAÇA ETERNA



LEITURA BÍBLICA PARA HOJE Lucas 2:1-7

1Naquele tempo o imperador Augusto mandou uma ordem 
para todos os povos do Império. Todas as pessoas deviam 
se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. 
2Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era 

governador da Síria. 3Então todos foram se registrar, cada um na 
sua própria cidade. 4Por isso José foi de Nazaré, na Galileia, para 
a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha 
nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente 
de Davi. 5Levou consigo Maria, com quem tinha casamento 
contratado. Ela estava grávida, 6e aconteceu que, enquanto se 
achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. 7Então 
Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos 
e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles 
na pensão.



A esperança do Natal

Atos 17:23

Pois esse Deus 
que vocês adoram 
sem conhecer é 
justamente aquele 
que eu estou 
anunciando a vocês. 

Na véspera do Natal de 2003, o famoso pintor Makoto 
Fujimura reuniu-se com outros artistas para uma festa 
num Museu de Tóquio, Japão. Muitos haviam doado 
seus trabalhos para uma exposição a fim de arrecadar 

dinheiro para as crianças no Afeganistão. Após a refeição, o Sr. 
Fujimura, um fervoroso cristão que vive 
em Nova Iorque, compartilhou algumas 
palavras sobre o verdadeiro significado do 
Natal e a oportunidade que eles tinham 
como artistas para criar obras que ajudam 
a trazer esperança para o mundo.

Refletindo sobre esse evento, Fujimura 
escreveu: “Eu estava convencido, aquela 
noite em Tóquio, de que Jesus se convidou 
para estar entre os artistas que nem sequer conhecem o nome 
dele. Alguns desses artistas, suspeito, já sentiram Sua presença 
em seus estúdios enquanto trabalhavam para criar a paz por meio 
de suas pinturas. Todos os dons de criatividade, como [a estrela] 
dos Magos, indicam diretamente para um estábulo em Belém.”

Paulo disse que Deus está trabalhando entre os povos de todas 
as nações, para que “…todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-
-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como 
alguém disse: “Nele vivemos, nos movemos e existimos” (ATOS 17:27,28).

Devemos estar alertas à presença do Senhor onde menos 
esperamos vê-lo. Jesus pode se convidar para qualquer festa de 
Natal. Afinal, é o aniversário dele.  DCM

O Natal em Tóquio

Dia 6

Neste Natal, fique atento à ação e 
à presença de Jesus.

A GRAÇA ETERNA



LEITURA BÍBLICA PARA HOJE Atos 17: 22-34

22Então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da 
Câmara Municipal, e disse: — Atenienses! Vejo que em 
todas as coisas vocês são muito religiosos. 23De fato, 
quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares 

onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em 
que está escrito: “Ao Deus Desconhecido”. Pois esse Deus que 
vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou 
anunciando a vocês. 24— Deus, que fez o mundo e tudo o que 
nele existe, é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos 
feitos por seres humanos. 25E também não precisa que façam 
nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração 
e tudo mais. 26De um só homem ele criou todas as raças humanas 
para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou 
para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam 
lá. 27Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez 
encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. 
28Porque, como alguém disse: “Nele vivemos, nos movemos e 
existimos.” E alguns dos poetas de vocês disseram: “Nós também 
somos filhos dele.” 29E, já que somos filhos dele, não devemos 
pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou 
de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. 30No passado 
Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ele manda 
que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos 
seus pecados. 31Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo 
com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu prova 
disso a todos quando ressuscitou esse homem. 32Quando ouviram 
Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, 
mas outros disseram: — Em outra ocasião queremos ouvir você 
falar sobre este assunto. 33Então Paulo foi embora dali.  34Mas 
algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam 
Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher 
chamada Dâmaris e mais outras pessoas.



A esperança do NatalDia 7 

Todos os anos, o nosso jardim botânico local organiza uma 
celebração sobre como o Natal é comemorado ao redor do 
mundo. Minha exibição favorita é um presépio francês. 
Em vez da cena tradicional que mostra pastores e homens 

sábios com presentes de ouro, incenso e mirra em torno da man-
jedoura, vemos aldeões franceses trazendo 
presentes ao bebê Jesus. Eles trazem pão, 
vinho, queijo, flores e outros itens que 
Deus lhes deu a capacidade de produzir.

Isso me lembra da ordem dada no 
Antigo Testamento para levar as primícias 
do nosso trabalho à Casa do Senhor 
(ÊXODO 23:16-19). Esta descrição da natividade 
ilustra que tudo o que temos vem de Deus, 
então a única coisa que precisamos dar é algo que Deus nos deu.

Quando Paulo instruiu os romanos a se apresentarem como 
um sacrifício vivo, ele estava lhes dizendo que devolvessem a 
Deus o que o Senhor lhes havia dado — a si próprios (ROMANOS 12:1). 
Isso inclui os presentes que Ele lhes deu, até mesmo a sua capa-
cidade de ganhar a vida. Sabemos que Deus concede habilidades 
especiais às pessoas. Alguns eram habilidosos na música 
(1 SAMUEL 16:18). Alguns eram especializados em trabalhos artísticos 
(ÊXODO 35:30-35). Outros têm habilidades na escrita, ensino, jardina-
gem e muitas outras coisas.

Quando devolvemos a Deus o que Ele nos deu primeiro, nós lhe 
damos o presente perfeito — nós mesmos.  JAL

O presente perfeito

Dê o seu tudo a Cristo que deu o 
Seu tudo por você.

A GRAÇA ETERNA

Salmo 96:8

Não sejam 
teimosos, como os 
seus antepassados 
foram em Meribá, 
quando estavam em 
Massá, no deserto. 



LEITURA BÍBLICA PARA HOJE Romanos 12:1-8

1Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia 
divina, peço que vocês se ofereçam completamente a 
Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e 
agradável a ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês 

devem oferecer a Deus. 2Não vivam como vivem as pessoas deste 
mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma 
completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão 
a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável 
a ele. 3Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando 
para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem 
melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com 
humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si 
mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. 4Porque, assim como 
em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções 
diferentes, 5assim também nós, embora sejamos muitos, somos 
um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos 
unidos uns com os outros como partes diferentes de um só 
corpo. 6Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo 
com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de 
anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé 
que temos. 7Se é o dom de servir, então devemos servir; se é o 
de ensinar, então ensinemos; 8se é o dom de animar os outros, 
então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que 
faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua 
autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude 
com alegria.



A esperança do Natal

Quando damos um presente frágil, garantimos que isso 
esteja sinalizado na caixa que o contém. A palavra FRÁGIL 
é escrita com letras grandes, porque não queremos que 
alguém danifique o que está em seu interior.

O presente de Deus para nós veio envolto da maneira mais frá-
gil: um bebê. Às vezes, imaginamos o Dia de 
Natal como uma bela cena em um cartão 
postal, mas qualquer mãe pode dizer que 
não era assim. Maria estava cansada e pro-
vavelmente sentia-se insegura. Jesus era seu 
primeiro filho, e nascera nas condições mais 
insalubres. Ela “Enrolou o menino em panos 
e o deitou numa manjedoura, pois não havia 
lugar para eles na pensão” (LUCAS 2:7).

Um bebê precisa de cuidados constantes. 
Os bebês choram, comem, dormem e dependem de seus cuidadores. 
Eles não podem tomar decisões. Nos dias de Maria, a mortalidade 
infantil era alta, e as mães muitas vezes morriam no parto.

Por que Deus escolheu um caminho tão frágil para enviar Seu 
Filho à Terra? Porque Jesus tinha que ser como nós para nos sal-
var. O maior presente de Deus veio no frágil corpo de um bebê, 
mas Deus assumiu o risco porque Ele nos ama. Que sejamos agra-
decidos hoje por tal presente!  KOH

Querido Senhor, Forte e Todo-Poderoso, agradeço-te por te tor-
nares pequeno e frágil naquele dia há muito tempo. Alegro-me em 
saber que fizeste isso por mim e por todo o Teu mundo.

Um presente frágil

Dia 8

Que você conheça a paz do Natal todos 
os dias do ano.

A GRAÇA ETERNA

João 3:16 

Porque Deus amou 
o mundo tanto, que 
deu o seu único 
Filho, para que todo 
aquele que nele crer 
não morra, mas 
tenha a vida eterna. 



LEITURA BÍBLICA PARA HOJE João 4:1-14

1Antes de ser criado o mundo, aquele que é a Palavra já 
existia. Ele estava com Deus e era Deus. 2Desde o princípio, 
a Palavra estava com Deus. 3Por meio da Palavra, Deus fez 
todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. 4A 

Palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as 
pessoas. 5A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu 
apagá-la. 6Houve um homem chamado João, que foi enviado por 
Deus 7para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele 
todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. 8João não era a 
luz, mas veio para falar a respeito da luz, 9a luz verdadeira que 
veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. 10A Palavra estava no 
mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a 
conheceu. 11Aquele que é a Palavra veio para o seu próprio país, 
mas o seu povo não o recebeu. 12Porém alguns creram nele e o 
receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de 
Deus. 13Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, 
isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano; 
o próprio Deus é quem foi o Pai deles. 14A Palavra se tornou um 
ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E 
nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele 
recebeu como Filho único do Pai.



A esperança do Natal

Alguns anos atrás, minha amiga perdeu o seu filho 
enquanto caminhava por entre a multidão numa estação 
de trens. Nem preciso dizer o quanto essa experiência a 
apavorou. Ela subiu freneticamente a escada rolante, 

gritando o nome dele. Às vezes, parava um pouco no esforço para 
localizar seu pequeno filho. Os 10 minutos 
de separação já se pareciam muitas horas, 
quando subitamente, seu filho emergiu da 
multidão correndo para a segurança dos 
braços dela. 

Pensar em minha amiga, que teria dado 
qualquer coisa para encontrar o seu filho, 
enche-me com renovada sensação de gratidão por Deus ter feito 
tudo ao Seu alcance para nos buscar e salvar. Desde o tempo em 
que os primeiros seres criados à imagem de Deus, Adão e Eva, 
pecaram, Deus lamentou a falta de comunhão com o Seu povo. O 
Senhor fez tudo ao Seu alcance para restaurar esse relacio-
namento, em última análise, enviar Seu único Filho “para buscar 
e salvar quem está perdido” (LUCAS 19:10). Sem o nascimento de 
Jesus, e sem a Sua disposição para morrer e pagar o preço pelo 
nosso pecado e reunir os pecadores para Deus, nada teríamos 
para comemorar no Natal.

Então, neste Natal, sejamos gratos por Deus ter tomado medi-
das extremas enviando Jesus para reivindicar a nossa comunhão 
com Ele. Embora já estivéssemos perdidos, por causa de Jesus 
fomos encontrados!  JMS

Recuperando o que foi perdido

Dia 9

O Natal nos revela que Deus tomou 
medidas para recuperar o pecador.

A GRAÇA ETERNA

Lucas 19:10

Porque o Filho do 
Homem veio buscar 
e salvar quem está 
perdido. 



LEITURA BÍBLICA PARA HOJE Lucas 19:1-10

1Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. 
2Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era 
chefe dos cobradores de impostos. 3Ele estava tentando 
ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, 

pois Zaqueu era muito baixo. 4Então correu adiante da multidão 
e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por 
ali. 5Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse 
a Zaqueu: — Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na 
sua casa. 6Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com 
muita alegria. 7Todos os que viram isso começaram a resmungar: 
— Este homem foi se hospedar na casa de um pecador! 8Zaqueu 
se levantou e disse ao Senhor: — Escute, Senhor, eu vou dar 
a metade dos meus bens aos pobres. E, se roubei alguém, vou 
devolver quatro vezes mais. 9Então Jesus disse: — Hoje a salvação 
entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de 
Abraão. 10Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem 
está perdido.



A esperança do Natal

Como muitas crianças, eu gostava muito do Natal e espiava 
embaixo da árvore enfeitada para ver os brinquedos e 
jogos que me aguardavam. E me sentia desanimado 
quando via que os presentes eram roupas. Os presentes de 

gente grande não tinham graça. Mas no último Natal, meus filhos 
me deram meias legais e coloridas. Até os 
adultos podem usar essas meias, como o 
rótulo me assegurou: “tamanho único”.

A expressão: “tamanho único”, lembra-
-me do melhor presente do Natal — as 
boas-novas. Jesus veio para salvar a todos. 
Comprovamos isso com o convite enviado 
pelos anjos aos pastores que na época esta-
vam na escala social inferior. As boas-novas 
foram realçadas quando os sábios, ricos e 
poderosos seguiram a estrela para vir e adorar o Cristo-Filho.

Certa noite, depois que Jesus começou o Seu ministério, um 
membro influente do conselho governamental judaico veio a Ele. 
No decorrer da conversa, Jesus convidou “todo aquele que nele 
crer” para se aproximar dele. O simples ato de fé em Cristo con-
cede vida eterna àqueles que confiam nele (JOÃO 3:16).

Se Jesus tivesse vindo apenas para os pobres e marginaliza-
dos, ou apenas para os famosos e ricos, muitos de nós não nos 
qualificaríamos. Mas Cristo veio para salvar a todos, independen-
temente do status, situação financeira ou posição social. Ele é o 
único presente realmente “para todos”.  JMS

Tamanho único para todos

Dia 10

O presente de Deus para o mundo 
caótico é o Salvador que traz nova vida.

A GRAÇA ETERNA

João 3:21

Mas os que vivem 
de acordo com a 
verdade procuram 
a luz, […] as suas 
ações são feitas 
de acordo com a 
vontade de Deus. 



LEITURA BÍBLICA PARA HOJE João 3:10-21

10Jesus respondeu: — O senhor é professor do povo de Israel 
e não entende isso? 11Pois eu afirmo ao senhor que isto é 
verdade: nós falamos daquilo que sabemos e contamos o 
que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa 

mensagem. 12Se vocês não creem quando falo das coisas deste 
mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? 13Ninguém 
subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. 
14— Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze 
numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser 
levantado, 15para que todos os que crerem nele tenham a vida 
eterna. 16Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único 
Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a 
vida eterna. 17Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo 
e não para julgá-lo. 18— Aquele que crê no Filho não é julgado; 
mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único 
de Deus. 19E é assim que o julgamento é feito: Deus mandou a luz 
ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o 
que é mau. 20Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem 
dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. 21Mas 
os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de 
que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de 
acordo com a vontade de Deus.



earl Buck, um romancista norte-ameri-
cano interessado em questões globais, 
escreveu: “Comer o pão sem a esperança é 
uma maneira de morrer de fome lenta-
mente.” Mas ninguém precisa morrer de 

fome. Quando nos achegamos a Cristo, recebemos per-
dão, vida e o relacionamento com Deus.

Paulo coloca da seguinte maneira:

“O plano de Deus é fazer com que o seu povo 
conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele 
tem para revelar a todos os povos. E o segredo é 
este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a 
firme esperança de que vocês tomarão parte na 
glória de Deus” (COLOSSENSES 1:27).

A segurança no 
relacionamento

P E N S A M E N T O  F I N A L



É a esperança da glória porque somos Seus e Ele é nosso. Na 
segurança desse relacionamento, Ele expressa a Sua esperança em 
nós — enraizada na realidade da vida eterna — para que possamos 
enfrentar a vida de maneira que o honre e nos ajude.

Considere por que Ele veio:

Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua 
bondade e o seu amor por todos, ele nos salvou porque teve 
compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma 
coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos 
lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma 
nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito 
Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E 
fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus 
e recebamos a vida eterna que esperamos (TITO 3:4-7).

É a bondade e o amor de Deus 
que enviou Cristo para nos resgatar 
do nosso pecado e de nós mesmos, 
de modo que podemos ter a con-
fiança da vida eterna (v.7).

Essa promessa pode ser sua, 
voltando-se para Cristo, confes-
sando seus pecados e erros, e acei-
tando o perdão que Ele comprou 
para você — e a esperança que vem com ele. Esta é a promessa 
para aqueles que “Por meio dele […] creem em Deus, que o ressus-
citou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm 
estão firmadas em Deus” (1 PEDRO 1:21).

Se você já conhece Cristo, quão verdadeira é a Sua esperança 
para você? A esperança é a maravilhosa e graciosa realidade que 
transforma a vida, e que nos capacita a ver a vida através de uma 
janela diferente. A esperança transforma a nossa perspectiva de tal 

Se você já conhece 
Cristo, quão 
verdadeira é a 
Sua esperança 
para você? 



forma que a nossa maneira de viver será impactada. Sobre isto, 
Paulo escreveu: “Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. 
Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é 
mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma 
coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa 
que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência” 
(ROMANOS 8:24,25).

Haverá momentos em que a esperança parecerá estar fora do 
nosso alcance, mas sempre podemos confiar no Deus da espe-
rança. Ele está presente e a Sua misericórdia para conosco dura 
para sempre. 

P E N S A M E N T O  F I N A L




