
à terra na forma de um homem, Jesus Cristo 
(João 3:16).  Ele é tudo que desejamos: amigo, 
conselheiro, guia, professor e pai. Quando Jesus 
entra em tua vida, Sua presença permanece 
sempre com você.

Se estiver com dificuldades para encontrar 
esperança, paz e estabilidade na presença de Deus, 
receba Seu Filho, Jesus, em seu coração. Você pode 
receber Jesus agora mesmo, por meio da seguinte 
oração:

Querido Jesus, obrigado por morrer por mim para 
que eu possa ter a vida eterna. Por favor, perdoe-me 
as coisas erradas e desamorosas que já fiz. Entre em 
meu coração, conceda-me a dádiva da vida eterna, 
ajude-me a conhecer Seu amor e Sua paz. Obrigado 
por estar sempre comigo, a partir deste momento. 
Amém. 
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Quando o mundo ao nosso redor é instável, 
seja devido às nossas circunstâncias 
pessoais, incertezas econômicas, doenças 

ou agitação social, é natural nos desestabilizarmos. 
Quando o que pensávamos ser terra sólida 
começa a parecer areia movediça, o medo pode 
ser incapacitante. Diante do receio do futuro e do 
temor das mudanças que nos são impostas, nossa 
tendência natural é achar que devemos assumir o 
controle dos acontecimentos e tomar as coisas em 
nossas próprias mãos.

Você quer a garantia de que nenhum dano lhe 
sobreviveria, mesmo em uma situação perigosa? 
Esse tipo de paz de espírito parece inalcançável 
nos dias de hoje? Tenho boas notícias: você pode 
encontrar segurança e serenidade em Deus, 
mesmo no meio de tumulto, quando os ventos 
do temor soprarem contra você e as correntes de 
preocupação ameaçarem sua paz. 

A Bíblia nos ensina que as dificuldades são parte 
da vida (João 16:33). Mas Deus promete que 
não temos de passar por elas sozinhos. “Mesmo 
quando eu andar por um vale de trevas e morte, 
não temerei perigo algum, pois tu estás comigo” 

(Salmo 23:4 NVI). “Estou certo de que o Senhor 
está sempre comigo e nada pode me abalar” 
(Salmo 16:8 NTLH).

Não sabemos o que o futuro nos reserva. Muitas 
vezes, não conseguimos prever se um revés ou 
uma dificuldade vai durar um minuto, um mês 
ou o resto da vida. O que a fé sabe, contudo, é 
que Deus não nos deixará sem consolo, mas que 
sempre estará conosco.

Vivemos em um mundo de mudanças aceleradas 
que causam incertezas, que costumam gerar 
preocupações, estresse e inquietações. Sentir-
se preocupado, estressado e inquieto reduz a 
alegria, a fé e pode nos deixar esgotados, nervosos, 
distraídos e exaustos emocionalmente.

A Bíblia nos ensina: “Lancem sobre Ele toda 
a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de 
vocês” (1 Pedro 5:7 NTLH). Deus quer que Lhe 
entreguemos nossas preocupações, para que possa 
dar esperança aos nossos corações e forças para 
nossa vida.

Deus nos ama tanto que enviou Seu próprio Filho 
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