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Apresentação
Somos movidos a andar segundo o que vemos. Os sentidos da vida e as suas circunstâncias costumam rotular o que
devemos fazer, e com isso os princípios da Palavra e a sua
verdade se esvaem, deixando-nos muitas vezes sem rumo.
0DVQmRpLVVRRTXH'HXVWHPSDUDVHXVÀOKRVDPDGRV(OH
deseja que todos desfrutem do banquete que tem para nós.
As palavras deste devocional foram escritas em momentos
a sós de intimidade e inspiração com o Deus Eterno. Tanto o
autor como seus amigos próximos puderam desfrutar de cresFLPHQWRHDPDGXUHFLPHQWRHVSLULWXDODÀUPDomRGHYDORUHV
disciplina e uma relação íntima com o Criador, pois todos os
dias estas palavras foram compartilhadas com outras pessoas.
Em Caminhada de Fé você encontrará:






120 mensagens
Versículo bíblico relacionado à mensagem
)UDVHGHUHÁH[mR
Espaço para registro pessoal
Palavras de orientação e consolo

Convidamos você a caminhar em fé!
Boa leitura!
Emilio Fernandes Junior
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Batalha em andamento
“As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras; abandonou o bom senso e não quer fazer o bem.” – Salmos 36.3
Desde a queda do homem (Gn 3), há uma batalha em
andamento no mundo entre a verdade e a mentira, a justiça
e a injustiça, o certo e o errado, e não se pode permanecer
neutro nessa batalha. Talvez nosso problema nos dias de hoje
seja exatamente o que C. S. Lewis ressaltou: não abominamos
RSHFDGRRVXÀFLHQWHSDUDQRVSHUWXUEDUPRVFRPDSHUYHUVLdade e impiedade ao nosso redor. Diante do bombardeio de
violência e de maldade produzido pela mídia, acabamos nos
acostumando com a escuridão.
Lutemos por aquilo que temos como princípios
estabelecidos em nossa vida por intermédio
da Palavra de Deus.
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Raízes espirituais
“É como árvore plantada à beira de águas correntes: Dá
fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que
ele faz prospera!” – Salmos 1.3
A pessoa temente a Deus, como uma árvore, é cheia de
vida, beleza, frutos e é proveitosa e duradoura. E da mesma
forma que a parte mais importante da árvore são suas raízes,
TXHÀFDPGHQWURGRVRORHUHWLUDPGHOHDiJXDHRVQXWULHQWHV
a parte mais importante da vida de um cristão são as suas
“raízes espirituais”, que se alimentam dos recursos ocultos
TXHSRVVXtPRVHP&ULVWReLVVRRTXHVLJQLÀFD´SHUPDQHFHU
em Cristo”.
Devemos nos tornar canais das bênçãos
de Deus para outros.
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Cuidado com o mundo
“Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,
não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda
dos zombadores!” – Salmos 1.1
Ló olhou em direção a Sodoma e não tardou a mudar-se
para lá. Apesar de salvo, perdeu tudo o que tinha quando o
Senhor destruiu as cidades da planície. Mas ele viveu ao lado
dos “ímpios”, que são pessoas deliberadas e persistentemente
perversas; dos “pecadores”, que são aqueles que erram os
alvos determinados por Deus, porém não se importam com
isso; dos “escarnecedores”, que fazem pouco das leis de
Deus e ridicularizam aquilo que é sagrado. O resultado será
a conformação com o mundo, e se não nos arrependermos,
seremos condenados com o mundo.
Estamos no mundo, mas não somos
deste mundo.
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Canais de bênção
“Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que
estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando
chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes;
QmRÀFDUiDQVLRVDQRDQRGDVHFDQHPGHL[DUiGHGDUIUXWRµ
– Jeremias 17.8
Deus nos abençoa para que possamos abençoar a outros.
6H D ErQomR ÀFD FRQRVFR DV GiGLYDV WRUQDPVH PDLV LPportantes do que o Doador. Devemos nos tornar canais das
bênçãos de Deus para outros. É uma alegria receber uma
bênção, mas alegria maior ainda é ser uma bênção. Ver no
rosto das pessoas a alegria de conhecer a Cristo, a salvação
ser proclamada em sua casa e seus familiares ao pé da cruz.
Mais bem-aventurado é dar
do que receber.
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Dor da disciplina
“Senhor, não me castigues na tua ira nem me disciplines
no teu furor.” – Salmos 6.1
4XDQGR'HXVWUDWDFRPVHXVÀOKRVQRUPDOPHQWHHOHRV
repreende e, em seguida, os disciplina, assim como os pais
SULPHLUR DGYHUWHP RV ÀOKRV GHVREHGLHQWHV H Vy GHSRLV RV
disciplinam. A disciplina não é um castigo imposto por um
juiz irado, mas sim a instrução dada por um Pai amoroso
SDUD DMXGDU VHXV ÀOKRV D DPDGXUHFHU 3RU YH]HV 'HXV QRV
GLVFLSOLQD D ÀP GH WUDWDU GH QRVVD GHVREHGLrQFLD PDV HP
RXWUDVRFDVL}HVHOHRID]DÀPGHQRVSUHSDUDUSDUDRTXH
nos espera para o futuro.
A disciplina é como um treinamento de um atleta
para uma corrida.
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