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ApresentAção
Josias começou a reinar ainda muito jovem. Embora tivesse 

subido ao trono com apenas oito anos de idade, esse rei fez o 
que era reto aos olhos do Senhor, não se desviando dos Seus 
mandamentos. Ao contrário de alguns reis anteriores a ele, Josias 
rasgou suas vestes ao ouvir o livro da Lei, convocou todo o povo a 
se voltar para Deus e fez uma tremenda “limpeza” em seu reino, 
derrubando os altares edificados aos deuses estranhos que o povo 
cultuava e restaurando a adoração ao verdadeiro Deus (2 Rs 22.23).

Por ser servo do Altíssimo, Josias foi ousado e, acima de tudo, 
obediente ao Senhor, pois não poupou esforços para realizar a 
vontade divina. Assim como ele, temos de ser intrépidos e não nos 
deixar levar pelas investidas do inimigo, que tenta impedir-nos 
de realizar a obra do nosso Deus. É preciso que nos limpemos 
espiritualmente para que o nosso Pai opere em nossa vida e 
vivamos todas as Suas promessas.

Oro para que este trabalho o ajude a buscar o Senhor e a 
se esforçar para fazer o que Ele ordena, a fim de que você se 
qualifique como servo obediente! Que Deus lhe dê a graça de 
anunciar o que vier a entender em Sua Palavra. Que Ele lhe 
conceda sempre a divina capacidade de levar muitos de nossa 
geração a conhecer o Verbo vivo. E, finalmente, que Ele o 
capacite a cumprir tudo para o qual você foi chamado: anunciar 
as Boas-Novas aos perdidos.

Portanto, entrego a você, amado leitor, as mensagens para esta 
primavera. Não tenho dúvidas de que elas falarão poderosamente 
ao seu coração e farão com que você queira ser aquilo para o qual 
Deus o criou: uma bênção!

R. R. Soares
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22 
de setembro

Semelhantemente também, depois de cear, tomou o 
cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento 

no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que 
beberdes, em memória de mim. Porque, todas as 

vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, 
anunciais a morte do Senhor, até que venha. 

 1 Coríntios 11.25,26
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eM MeMÓrIA

Sem a obra realizada pelo nosso Salvador no Calvário, 
estaríamos para sempre perdidos. A salvação inclui não 
apenas o melhor presente – que é a vida eterna com 
Jesus –, mas também uma porção de outras bênçãos 
com as quais seremos beneficiados se aprendermos a 
reivindicar cada uma delas. Por essa razão, não devemos 
esquecer-nos do que Cristo fez por nós.

O inimigo tem oprimido muitos filhos de Deus, 
fazendo-os sofrer desnecessariamente. No entanto, quando 
aprendemos os nossos direitos em Jesus e declaramos que 
eles nos pertencem, Satanás não consegue manter-nos no 
sofrimento; afinal, Jesus declarou que o conhecimento da 
Verdade é que nos faz livres (Jo 8.32).

A Escritura é clara ao afirmar que Cristo sofreu as 
nossas enfermidades e dores (Is 53.4). Mas, para que 
isso se torne realidade, temos de crer, exigir a nossa cura 
e não aceitar a mentira do maligno. Se tiver pecados 
escondidos em seu coração, não for sincero e usar de 
alguma artimanha para conseguir o que quer, você 
não obterá sucesso, pois a maldade no coração é uma 
doença – também levada por Jesus na cruz – que nos 
impede de utilizar o poder de Deus.
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A obrA dA sAlvAção 
foi completA, mAs 
não AdiAntA usAr 
um pouco dA pArte 
de deus.

A obra da salvação foi 
completa, mas não adianta usar 
um pouco da parte de Deus 
e um pouco da do inimigo, 
pois, dessa forma, sua oração 
não será atendida. Engana-se 
muito quem prospera com 

mão enganosa, porque, quando a tentação vier, ele não 
conseguirá livrar-se da investida infernal. Quem é do 
Senhor deve trabalhar somente com o poder dEle. Cristo 
sofreu os nossos pecados para que fôssemos sarados na 
alma, no corpo e no espírito.

Tudo aquilo que abandonamos em um canto passa 
a ser algo esquecido com o tempo. No mundo material, 
ocorre o mesmo: se deixamos de lado a revelação do que 
foi feito no Calvário para nós, com o passar dos dias, 
também nos esqueceremos dessa obra de tal magnitude. 
Entretanto, meditar no que Jesus fez em nosso favor no 
Calvário nos ajuda a estarmos sempre prontos para tomar 
posse das bênçãos. Quem não reivindicar o seu direito não 
será atendido!

A melhor maneira de anunciar a morte de Cristo é 
desfrutar das maravilhosas bênçãos que foram conquistadas 
para nós. A Palavra de Deus soa muito forte no coração 
dos perdidos quando eles testemunham o que Ela tem 
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feito em nossa vida. De fato, o nosso sucesso em todas 
as áreas é a maior mensagem que podemos pregar, pois, 
ao observarem a nossa atitude santa, as pessoas têm de 
reconhecer que servir a Deus é a melhor escolha.

Então, viva longe do alcance do inimigo – o que só 
é possível com a sua decisão firme de cumprir o que está 
escrito na Palavra. Dê o melhor testemunho do que o 
Altíssimo pode fazer em uma pessoa, vivendo a plenitude 
das bênçãos. A minha oração é que o seu viver seja um 
exemplo daquilo que Deus é capaz de realizar em cada um!

Oração
Pai de amor, agora entendo que a melhor maneira de 

anunciar a obra que Jesus fez no Calvário é vivê-la em 
sua totalidade. Os perdidos, ao me verem curado, liberto, 
vivendo em paz e prosperando, também desejarão ter a 
experiência do novo nascimento.

Ajuda-me a compreender o Evangelho e a viver o 
que Ele me anuncia, pois quero Te glorificar. Senhor, sei 
que isso é possível somente com a ajuda do Teu Espírito. 
Então, enche-me do Santo Consolador.

Não deixes que eu me esqueça daquilo que me 
ensinas em Tua Palavra. Que eu seja um servo no real 
significado dessa palavra, pois Tu tens aberto o meu 
entendimento para melhor Te servir.
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Mas Deus escolheu as coisas loucas 
deste mundo para confundir as sábias; 
e Deus escolheu as coisas fracas deste 

mundo para confundir as fortes.  

1 Coríntios 1.27

23 
de setembro
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A nossA MIssão

As escolhas feitas por Deus sempre são as melhores. 
Por ser perfeito, tudo o que Ele faz é excelente – inclusive 
Suas escolhas. Portanto, não deixe o diabo convencê-lo 
do contrário, porque, sem dúvida, qualquer palavra além 
daquilo que o Senhor diz é mentira. O Altíssimo viu em 
nós algo que nem mesmo conhecemos, e Sua vontade 
para a nossa vida é – e sempre será – a melhor coisa que 
poderíamos ter em nosso favor. Bom é saber que a eleição 
feita pelo Senhor jamais será anulada ou desfeita. 

Desprezar o que o Todo-Poderoso fez para nos 
beneficiar é uma grande estupidez, pois, um dia, daremos 
conta do que fizemos com as revelações que nos foram 
transmitidas. Por isso, devemos pregar o Evangelho 
sempre; afinal, ninguém é abençoado por acaso ou 
acidentalmente, mas pela fé colocada no coração do 
homem quando ele atenta para o que a Palavra de Deus 
declara. Então, não permita que sua boca pronuncie 
algo que soe como um ato de rebeldia contra as decisões 
soberanas do único Deus. 

As Escrituras nos informam que, na decisão divina 
de nos convocar para sermos parte do povo santo, poucos 
dentre os chamados são sábios, poderosos e ou pessoas de 
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nobre linhagem. Isso prova 
que Ele ama todos nós, pois 
não está selecionando apenas 
aqueles considerados me-
lhores ou mais capacitados, 
mas convocando também os 
mais simples e desprezados. 

O cha mado divino foi feito tanto para mim quanto para 
você. Que privilégio!

Na passagem lida, vemos que Deus escolheu as coisas 
loucas para envergonhar os sábios, e as fracas para con-
fundir os fortes. Então, tome isso como sua missão! Em seu 
andar com Cristo, você precisa ser usado de tal modo que os 
tidos como sábios e, aparentemente, fortes envergonhem-se 
diante desses loucos e fracos, os quais sentem um amor 
muito grande pelo Salvador. A Ele toda a glória!

Nós, os humildes e rejeitados, temos um ministério 
importante a exercer: fomos eleitos para reduzir a nada os 
soberbos. Não podemos curvar-nos diante deles, tampouco 
mentir. Ora, essa redução não será feita por aquilo que 
falamos nem pela convicção da Ciência, mas pelas nossas 
ações na Palavra de Deus. Ah, se o povo do Senhor 
aprendesse a se deixar ser dirigido pelo Onipotente... 
A Igreja de Jesus conquistaria muito – muito mais – além 
do que já tem conquistado!

As escolhAs feitAs 
por deus sempre 
são As melhores.
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A nossa missão, a qual é bastante nobre e nos foi 
dada pelo Criador, é reduzir ao pó os orgulhosos. Só falta 
a nossa decisão para que isso aconteça. O Espírito Santo 
nos explica que Deus fez isso porque não queria que 
alguém viesse a se vangloriar em Sua presença, como se 
fosse superior.

Minha oração é que sua vida seja usada, em todos os 
sentidos, para o cumprimento da vontade divina.

Oração
Senhor! É bom ouvir o motivo pelo qual Tu me 

chamaste para fazer parte do Teu povo; por isso, a minha 
eleição jamais será anulada. Francamente, tenho de 
admitir que viste em mim algo que nem mesmo eu entendo.

Por ser muito bom viver Contigo, não posso desprezar 
o que Tu fizeste; então, proponho-me a jamais pronunciar 
algo contra a Tua soberana vocação, mas tomar como 
missão o que tens preparado para mim.

Ó Deus, chamaste as coisas loucas para confundir as 
sábias, as fracas para confundir as fortes. Agora entendo 
que os humildes e desprezados têm o ministério de reduzir 
a nada os soberbos. Pai, obrigado. Tu sabes muito bem 
o que fazes. Amém!

Bênçãos da Primavera 2012.indd   13 03/10/2012   16:40:09


