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DIA 1

Um repicar de carrilhões

Aquele que não poupou o seu próprio Filho,  
[...] porventura, não nos dará  

graciosamente com ele todas as coisas?  
ROMANOS 8:32

Amado Senhor, os dedos da fé estão tangendo alegremente os sinos des-
ses doces carrilhões nesta manhã e fazendo-os soar com júbilo em lou-
vor ao Teu gracioso nome!

“Aquele que não poupou!”
“Porventura, não nos dará?

São repiques de total triunfo! Nenhuma nota de dúvida ou de incerteza des-
figura esta música celestial: Desperte, meu coração, e compreenda que é sua 
fé que está produzindo essa gloriosa melodia! É difícil acreditar, mesmo que 
seja por alegria?

Contudo, é verdade abençoada, visto que o próprio Senhor concede a graça e 
depois aceita o tributo de gratidão e louvor que essa graça traz. Toque as notas 
melodiosas mais uma vez, e mais outra, porque a fé celebra uma festa hoje, e a 
alegria da confiança está realizando coisas maravilhosas.

“Aquele que não poupou!”
“Porventura, não nos dará?”

Ouça como as repetidas negativas afirmam gloriosamente o fato de que Ele 
está pronto a abençoar! Estes sinos prateados verdadeiramente possuem o 
poder de afugentar todas as maldades.

“Aquele que não poupou o seu próprio Filho.” Deus entregou Seu tesouro 
mais precioso. Poderia Ele reter de você algo de menor valor? Ele deu-lhe 



ouro; negar-lhe-ia o latão? Não! Enquanto a fé é assim despertada em exercício 
vivaz pelo Espírito de Deus, as cadências de exultante louvor precisam ecoar 
com clareza e em alta voz: “Porventura, não nos dará graciosamente com ele 
todas as coisas?”.

Pense bem, meu coração, o que “todas as coisas” significa para você! Se você 
tem Cristo — então com Ele, e nele, você possui “todas as coisas”! Todas as bên-
çãos espirituais, ricas e preciosas estão armazenadas para você nesse depó-
sito divino, e as dádivas mais primorosas e mais requintadas de Deus estão 
aqui aguardando que sua fé as reivindique! Regozije-se, ó minha alma, porque 
Cristo e “as coisas de Cristo” não podem ser divididas!

Perdão, paz, santificação, caminhada ao lado de Deus, comunhão constan-
te com Jesus e habitação do Espírito Santo — não estão todos reunidos “com 
Ele” como um cacho de uvas maduras em uma majestosa videira? Se você tem 
Deus, tem tudo. Não há nenhuma necessidade ou desejo em sua vida inte-
rior que não possa ser triunfantemente suprido pelo desafio inabalável da fé. 
“Aquele que não poupou o seu próprio Filho, [...] porventura, não nos dará gra-
ciosamente com ele todas as coisas?”.

Nem há também alguma necessidade de seu estado temporal que não pos-
sa, igualmente, clamar a bênção de possuir “todas as coisas” em Cristo.

Senhor, aviva a minha fé, abre-me os olhos para ver quão profundo e largo, 
quão pleno e livre é o amor inefável que não poupou o Teu próprio Filho, e, 
portanto, não pode poupar qualquer outra dádiva a mim, Tua indigna filha! 
Agradeço-te porque não preciso “atravessar o Jordão, Senhor”, para “tocar esses 
sinos encantadores”; mas aqui, agora, no santuário de meu coração, e durante 
o dia inteiro, nos esconderijos disfarçados de minha vida diária, eu posso fazer 
essa música abençoada ressoar para Tua glória e para minha alegria extrema. 

“Porventura, não nos dará?” 
“Porventura, não nos dará?”



DIA 2

O dom de Deus!

Se conheceras o dom de Deus  
e quem é o que te pede:  

dá-me de beber, tu lhe pedirias,  
e ele te daria água viva.  

JOÃO 4:10

Ó homem fatigado, de pés doloridos e cansado, sentado junto ao poço, 
pedindo um pouco de água das mãos de uma pobre pecadora — tu és 
meu Senhor e meu Redentor; creio em ti, eu te amo e te adoro!

Quase 2.000 anos se passaram desde que proferiste as doces palavras que 
agora confortam meu coração, mas com que poder, refrigério e bênção elas 
chegam até mim neste momento!

“Se conheceras.” Senhor, disseste-me quem és, em Tua misericórdia te reve-
laste a mim. Sei que és aquele bendito “dom de Deus” e que somente tu podes 
salvar e satisfazer a minha alma. A profundidade e o alcance do amor Celestial 
manifestam-se em ti, e me mostraste, não somente a minha necessidade, mas 
a suficiência de Tua graça e poder para supri-la.

Sou uma pecadora vazia — tu és o Cristo completo!
“Tu lhe pedirias!” Isso também, ó bendito Cristo, ensinaste-me e me capa-

citaste a fazer; e o clamor constante de meu coração — “Senhor, dá-me dessa 
água viva!” — é muito comum aos Teus ouvidos atentos! É a ti que eu quero; 
Senhor, “a minha alma tem sede de ti!”. Nem Teus dons, nem Tua graça, nem 
mesmo Tua glória poderiam satisfazer o desejo de uma alma que criaste para 
ansiar por ti. Tu, o Doador de todas as outras coisas preciosas, és o dom mais 
primoroso, o dom “inefável”! Senhor, na sede do meu destituído coração derra-
ma a torrente plena de Teu amor vivificante! Dá-me de ti — ou morrerei!

E, depois de pedir, creio que receberei, pois Teus lábios disseram: “Ele te 
daria” e sussurro suavemente a mim mesma as palavras abençoadas: “O Filho 
de Deus, que ME amou e a si mesmo se entregou por MIM”, compreendendo a 



alegria sagrada e transbordante de ter os pecados perdoados e a paz com Deus, 
preenchendo e satisfazendo a minha alma.

E assim, amado Senhor, meu espírito, como um pássaro fatigado, dobra suas 
asas ao lado desse manancial de consolação, entra furtivamente nessa aben-
çoada “Fenda da Rocha” e descansa!



DIA 3

A misericórdia de Deus

Porque os montes se retirarão,  
e os outeiros serão removidos; mas a minha misericórdia  

não se apartará de ti, e a aliança da minha paz  
não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti.  

ISAÍAS 54:10

À s vezes, gostamos de pensar na consolação que nos aguarda no Céu 
quando nossa luta terminar e nossa iniquidade for perdoada. Mas aqui, 
nesse texto precioso das Escrituras, temos consolação e ajuda para a 

vida diária e para as contendas do mundo.
A misericórdia de Deus é inefável, ilimitável e imutável! Todo cristão a sente; 

mas a multidão inteira dos redimidos, vindos de todas as terras, ao longo de 
todas as eras, não saberia dizer qual é a altura, a profundidade, o comprimento 
e a largura dessa “grande”, “eterna”, “amorosa” bondade que habita no coração 
de Deus por Seu povo!

“Minha misericórdia!” Amado Senhor, as palavras são tão doces para minha 
alma como o mel e o favo. Dentro delas há…

…uma resposta para todos os meus medos,
…uma solução para todas as minhas súplicas,
…uma promessa de poder para superar todas as minhas fraquezas.
Eu te digo às vezes: “Senhor, como podes ser tão terno e gracioso a uma 

pessoa tão desatenta, tão indigna, tão indesculpável como eu?” E Tua resposta 
é: “Minha misericórdia! Eu te amo com amor eterno!”.

“Mas, Senhor, sou uma pecadora maior e pior do que pensava! Cada dia me 
revela uma maldade ainda não descoberta em meu coração, que deve ser desa-
gradável aos Teus olhos.” Mais uma vez dizes: “Minha misericórdia! Eu perdoei 
o teu pecado!”.

“Mas, Senhor, não tenho poder para fazer o que é certo e, sozinha, não pos-
so sequer imaginar ter um bom pensamento — e muito menos ter uma vida 



de santidade que ordenas e exiges.” E mais uma vez tu me dás aquela meiga 
resposta: “Minha misericórdia! Minha graça te basta, porque a minha força se 
aperfeiçoa em sua fraqueza!”.

Ó, quem dera eu tivesse a língua de um serafim para dizer, ou uma pena mer-
gulhada nos louvores do Céu para escrever o que Sua misericórdia, Sua terna 
misericórdia, tem sido para mim!

“Os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha miseri-
córdia não se apartará de ti!” As negativas e as afirmativas de Deus são como 
grandes rochas projetando-se das areias inseguras e movediças de todas as 
experiências terrenas. Quando uma alma angustiada e aturdida consegue, pela 
fé, agarrar-se firme a uma dessas rochas, todo medo desaparece, toda ansieda-
de se vai, nada pode tirar dela sua confiança e paz.

Todos sofremos, um pouco mais ou um pouco menos, devido às influências 
mutáveis ao nosso redor. E talvez tenhamos adicionado algo ao sofrimento 
que há no mundo por causa de nossa inconstância e instabilidade. Mas nunca, 
nem por um momento, o nosso Deus retirou o amor com o qual Ele nos amou 
desde a eternidade! Jamais Ele abandonou ou esqueceu aquele que colocou 
a sua fé nele. É verdade, nossos pecados e nossa ingratidão o entristecem e o 
provocam tanto que Ele poderia esconder de nós o Seu rosto por algum tempo. 
Mas, ainda assim, Sua “misericórdia não se apartará de ti!”.

Ó meu amado Senhor, que o apoio e a consolação desse precioso “não se 
apartará” penetre fundo em minha alma esta manhã e me fortaleça para eu 
enfrentar qualquer dificuldade, resistir a qualquer mal e suportar qualquer 
provação com a coragem que tal afirmação concede! Ou que faça dela um 
doce lugar de repouso e refúgio para mim, Senhor, onde eu possa abrigar--me 
de todas as perturbadoras mudanças do mundo à minha volta. Embora as ami-
zades possam se esfriar, os tempos possam mudar, as circunstâncias possam se 
alterar, a idade possa avançar sorrateiramente, as enfermidades possam surgir 
de uma só vez e a carne e o coração possam falhar — sim, embora meus pés 
toquem as águas frias do rio da morte — ainda assim essa promessa será certa 
e verdadeira! Tua misericórdia nunca se apartará de mim, porque me apresen-
tará “diante da sua glória sem mácula e com grande alegria!”.



DIA 4

O consolador dos que choram

Tragará a morte para sempre,  
e, assim, enxugará o Senhor Deus  
as lágrimas de todos os rostos.  

ISAÍAS 25:8

V enham, todas as almas aflitas e em pranto, e vejam que maravilhosa 
pérola de promessa o seu Deus trouxe à luz para vocês, extraída das 
profundezas de seu mar de aflição. Aqui está uma evidência tão indi-

zivelmente terna, um fato tão abençoado e jubiloso que vocês mal podem 
lamentar o pranto que busca tal compaixão e consolação divinas. 

Venham, e juntas — porque eu também choro — vamos examinar minuciosa-
mente essa preciosa Palavra de nosso Deus. Vamos nos ater a esse amor ine-
fável, vamos pensar em sua meiga compaixão até que nossas lágrimas captem 
seu suave resplendor e brilhem com a beleza do “arco-íris ao redor do trono”.

Pergunto-me, às vezes, se esse arco glorioso em torno do próprio trono de 
Deus poderia ser uma peculiaridade da transformação das angústias da Terra 
em alegrias Celestiais, um símbolo carinhoso do brilho do amor perdoador 
de Deus sobre a chuva de lágrimas dos olhos dos mortais pelo pecado, sofri-
mento e morte. Não pode haver arco-íris sem chuva, e certamente não pode 
haver pranto no Céu; portanto, pode até ser que o Senhor tenha colocado esse 
arco-íris em Seu alto e santo lugar como um símbolo para nós, de que todas as 
lágrimas que derramamos neste mundo sejam refletidas no Céu e ali brilhem 
com cores esplêndidas, da mesma forma que a luz de Seu amor por nós em 
Cristo Jesus incide meigamente sobre elas.

“Vi as tuas lágrimas”, Ele diz, “e um dia todas serão enxugadas”. Com que fre-
quência somos compelidas a lamentar: “Meus olhos estão cheios de lágrimas” 
por causa do pecado que ainda se levanta contra nós com força terrível em 
nosso coração, e com que frequência temos de chorar sobre o mal que está 
presente conosco! Tais lágrimas são mudas, contudo, são também testemunhas 



eloquentes de nosso arrependimento perante Deus, e da fé no Senhor Jesus 
Cristo. Nenhuma jóia é tão encantadora e preciosa aos olhos do Senhor como 
as lágrimas derramadas por um pecador por seu pecado. No entanto, todas 
essas lágrimas serão enxugadas um dia!

As gotas salgadas que escorrem furtivamente por nosso rosto em razão do 
sofrimento físico — e em desespero vertidas de nossos olhos pelo sofrimento 
e fraqueza mortais — são todas vistas por nosso Deus de amor. São guardadas 
em Seu odre, e o propósito dele é que serão manifestas quando sua missão for 
cumprida e, então, a fonte de onde elas brotam se secará para sempre. “E lhes 
enxugará dos olhos toda lágrima!”.

E, com essa inacreditável ternura, as lágrimas amargas derramadas pela afli-
ção serão enxugadas quando chegarmos ao lar celestial! Aqui, as águas profun-
das de nossa tristeza parecem abrandar-se por pouco tempo, mas irromperão 
de novo, e com poder maior, para nos inundar o coração com a lembrança da 
angústia passada. Mas, lá, todos os traços de dor desaparecerão completamen-
te! Quando virmos, com os próprios olhos, a glória daquela terra para onde 
nossos amados atravessaram antes de nós, nossa ponderação será de que não 
precisaríamos, de fato, ter lamentado que não fossem poupados dos infortú-
nios da vida para entrar na “plenitude de alegria” à mão direita de Deus.

“Enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos!”. Não há sombra 
de dúvida a respeito disso, pobre alma em pranto. Seu Pai não apenas inspirou 
o profeta Isaías a falar de modo tão seguro, mas também repetiu duas vezes 
a mesma doce mensagem ao apóstolo João em Patmos: “E lhes enxugará dos 
olhos toda lágrima!”. Assim como uma mãe afetuosa acalma o filho, ou como 
um marido carinhoso consola a esposa — assim, você que chora, receberá a 
consolação de Deus quando Ele a levar para o lar celestial, e essa consolação 
será tão completa que você “não mais se lembrará de sua dor”.

Sim, o mundo está repleto de pranto; até Paulo falou de “servir ao Senhor 
com lágrimas”. Cada coração conhece a própria amargura, e todo coração tem 
uma amargura a conhecer. O pecado precisa trazer tristeza — as lágrimas são 
a herança dos filhos da Terra. Mas, na pátria da qual somos cidadãs, “Deus lhes 
enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, 
nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram”.

Bendito seja o Teu precioso nome, ó Senhor, por esse “forte alento” — essa 
“boa esperança pela graça”. Lágrimas poderão vir e virão; mas, se elas se acu-
mularem nos olhos que estão constantemente olhando para ti e para o Céu, 
brilharão com o resplendor da glória que virá! 



DIA 5

Pálpebras descaídas

Os meus olhos se cansavam de olhar para cima.  
Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim.  

ISAÍAS 38:14

E zequias estava muito doente quando escreveu o salmo, ou poema lírico, 
do qual essas palavras foram extraídas. 

Uma longa e dolorosa enfermidade o havia levado “às portas do além”, 
e aqui ele expressa, em linguagem comovente, alguns gemidos, suspiros e gri-
tos que lhe angustiavam o coração durante o tempo em que temia não poder 
viver o restante de seus anos.

“Os meus olhos se cansavam de olhar para cima.” Após a primeira leitura 
dessas palavras, meu coração sentiu inveja da experiência daquele pobre rei 
enfermo. O quê?! Olhar para Deus de forma tão constante e contínua a ponto 
de meus olhos se cansarem de olhar para o alto? Isso seria certamente uma 
dor agradável, um doce sofrimento, a mais rara e a mais abençoada conquista 
espiritual. Comigo é, lamento dizer, muito diferente; meus olhos quase sempre 
se cansam de olhar para dentro! A fonte do pecado interior sempre parece 
levantar-se das profundezas de minha natureza, transbordando nas margens 
do rio de minha vida, e meu olhar concentra-se com frequência na inunda-
ção escura em vez de elevar-se Àquele que lançou para trás de si todos os 
meus pecados.

Volto, porém, a examinar o texto com mais cuidado, e descubro que deve-
ria ter sido entendido assim: “Os meus olhos se cansavam e não se erguiam”. 
As duas palavras “de olhar” foram inseridas e não se encontram no original 
hebraico. O significado literal é: “Minhas pálpebras estavam descaídas, meus 
olhos estavam fracos demais para olhar para cima”. Ah! Agora posso enten-
der, e as palavras de Ezequias comovem minha alma. É como se ele tivesse 
dito (como eu costumo dizer com tanta frequência): “Estou totalmente fraco, 
Senhor; um peso de pecado, de tristeza e de enfermidade me oprime; desci a 



um nível tão baixo que não posso sequer erguer os olhos em Tua direção. Mas 
vem, senta-te à beira de meu leito, aproxima-te de mim, Senhor, para que eu 
não necessite olhar para cima, e sim fechar meus olhos cansados, pois é uma 
verdadeira bênção tu olhares para baixo com terna compaixão por mim e dizer: 
“Não tenha medo, porque estou com você”.

“Responde tu por mim.” Ó, o descanso abençoado de colocar tudo — o físico, 
a mente e o espírito — nas mãos de meu Pai, e deixar tudo ali! Quando a fé é 
capaz de fazer essa transferência com sinceridade, tudo vai bem com a alma, 
e sua paz é perfeita.

Deus não faz nada pela metade; se Ele responde pelo nosso caso, então:
Ele nos libertará de todo mal;
Ele apagará nossas transgressões por amor do Seu Nome; Ele santificará 

nossa aflição para Sua glória;
Ele converterá nossa tristeza em alegria.



DIA 6

O coração conturbado

Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.  
JOÃO 14:27

D os lábios de quem saem estas ternas palavras: “como chuva que des-
ce sobre a campina ceifada”? Do coração de quem parte tal conhe-
cimento tão íntimo de minha necessidade e tal compaixão profunda 

por minha fraqueza, a ponto de ser capaz de suprir ambas com a graça de Seu 
amor extremo?

Não poderia ser outro a não ser o “próprio Jesus Cristo”, meu misericordioso 
Senhor e Mestre, que fala dessa maneira, e farei bem em meditar em cada frase 
de grande poder ao ouvir Sua voz amorosa.

“Não se turbe o vosso coração.” Amado Senhor, essas palavras Tuas, apesar de 
tão meigas, são uma ordem. São um mandamento e devem ser imediatamente 
obedecidas. Talvez eu jamais as tenha considerado assim, nunca tenha percebi-
do que, ao carregar comigo um espírito conturbado, estou agindo em desobe-
diência direta a Teu comando!

“Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei.” 
Diz-me estas palavras mais uma vez, amado Senhor! Fala “como quem tem 
autoridade” e, com Teu misericordioso mandamento, lança também o grande 
poder que me capacitará a cumpri-lo. Com que frequência eu tenho te entris-
tecido com minha falta de confiança em Teu terno amor e cuidado! Com que 
frequência te espantaste com minha insensatez, querendo carregar os fardos 
que poderiam ter sido lançados a Teus pés!

“Não se turbe o vosso coração.” Verdadeiramente, ouço um grave tom de 
repreensão e desapontamento misturado com a música dessas doces pala-
vras vindas dos lábios de meu Senhor. Sim, é verdade, amado Mestre, porque, 
depois de tudo o que tens feito e dito, meu coração jamais deveria se inquietar. 
Não devo “permitir” que ele tenha medo. E, no entanto, com que frequência o 
medo sobrepuja os passos da jubilosa certeza! Com que frequência eu saio da 



luz de Tua presença e entro na sombra profunda lançada pela montanha de 
meu pecado!

Senhor, ajuda-me a raciocinar a respeito disso por alguns momentos ou, 
então, dizer para mim mesma: “Vinde, pois, e arrazoemos”, porque então sabe-
rei que Teu infinito amor silenciará meus medos e acalmará a inquietude de 
minha alma para sempre.

Por que meu coração deveria ficar conturbado? Seria por causa da sensação 
opressiva do pecado e do demérito que às vezes ameaça esmagar toda a ener-
gia espiritual de minha vida? Então, eu só posso voltar-me de novo à “fonte 
da salvação” e lá ver todas as minhas iniquidades perdoadas, porque foram 
colocadas sobre Aquele que levou todos os pecados; todas as minhas culpas 
foram perdoadas, porque Ele sofreu em meu lugar. Posso ter um coração con-
turbado se Ele morreu para que eu pudesse ter paz por meio da fé? Posso eu 
confiar que tenho nele a salvação de minha alma e, mesmo assim, permitir-me 
duvidar que Ele realmente me salvou?

Por que meu coração deveria ficar conturbado? Seria por causa das coisas 
que vemos e são temporais, coisas que me angustiam? Dos cuidados desta 
vida, talvez da luta pelo pão diário ou, então, dos milhares de tormentos e 
decepções que são o quinhão de nossa pobre humanidade?

Volte para o seu amado Senhor, minha alma, e leve aos Seus pés tudo aquilo 
que a perturba e a angústia. Certamente você o ouvirá dizer: “Não se turbe 
o seu coração, nem se atemorize; eu conheço todas as suas tristezas e estou 
guiando e dirigindo tudo o que lhe diz respeito. É mais difícil confiar em meu 
amor durante as adversidades terrenas do que nas alegrias eternas?”.

Por que meu coração deveria ficar conturbado e atemorizado? Não há nada 
na Terra ou no inferno que possa causar dano à alma que crê em Jesus. Todo 
medo é posto em fuga por Seu perfeito amor. Até o medo da morte — uma 
escravidão tão grande em algumas vidas — é levado embora quando “Deus nos 
dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo”.

Bendito Senhor, ajuda-me a ser obediente ao Teu mandamento e a receber 
humildemente Tua repreensão bem merecida, glorificando-te doravante em 
minha vida diária com a fé tranquila, de que nada poderá perturbar ou atemo-
rizar! A alma que confia em Jesus para repousar não deve jamais conhecer a 
perturbação ou o medo.



DIA 7

Os grilhões a falta de fé

Por que motivo não pudemos expulsá-lo?  
E [Jesus] lhes respondeu:  

Por causa da pequenez da vossa fé.  
MATEUS 17:19,20

Amado Senhor, eis aqui outra pobre e combalida discípula apresentando-
-se perante ti com a mesma pergunta dolorosa! Tenho procurado viver 
para ti e trabalhar para ti com o propósito sincero de esforçar-me para 

abençoar os outros em Teu nome. No entanto, quão notórios meus fracassos 
têm sido na maioria das vezes!

Senhor, por que não sou capaz de sempre vencer o pecado que me assedia 
com tanta facilidade? Por que não sou capaz de refrear minha língua ferina e 
de reprimir os violentos ataques de fúria em meu coração? Por que não sou 
capaz de andar tão perto de ti, de modo que minha vida inteira esteja debai-
xo de Teu meigo controle, de modo que cada pensamento, cada ação e cada 
palavra sejam santificados por Teu consentimento e aprovação? Por que não 
tenho o poder de influenciar e atrair outras pessoas para se ajoelharem aos 
Teus amados pés, a fim de que encontrem em ti como eu encontrei, “socorro 
bem presente nas tribulações”?

Senhor, sei que responderás a mim da mesma forma que respondeste aos 
Teus primeiros discípulos. Com pesar e tristeza dizes: “Por causa da pequenez 
da vossa fé”.

Que lição de humildade essa revelação nos dá! Minha alma, não faz muito 
tempo que você tocou os alegres sinos da fé triunfantemente! Será que sua 
mão direita já perdeu a habilidade? Será que a pessoa ímpia e perversa, que 
ainda habita em você, interrompeu a música gloriosa que sua fé estava com-
pondo? Satanás tem escarnecido de você por causa de sua indignidade. Mas 
você acha que seu demérito pode impedir a mão de abençoar — a mão que 
“deu o seu Filho unigênito” — ou desfazer a aliança da graça da qual Ele se 



tornou “Fiador” nos tempos antigos? Senhor, também é verdade que minha 
fé está frequentemente presa pelos grilhões da incredulidade e com as asas 
podadas, de modo que ela só consegue fazer uma tentativa dolorida de voar 
em direção ao Céu. Sei que essa é a causa secreta de muitas orações não res-
pondidas, de muitos fracassos no serviço e na vida santificada.

Agora eu me apresento diante de ti com cada partícula do meu ser necessi-
tando tanto de cura espiritual quanto o jovem possesso necessitava ser liber-
to do espírito demoníaco. Lança fora todo mal, Senhor, e manifesta em mim 
“a suprema grandeza do [Teu] poder para com os que [creem]”. És o Autor e 
Consumador da fé; reveste-me totalmente com essa graça viva, expulsa todas 
as dúvidas e desconfianças de meu coração, para que essa fé possa sempre 
alegrar-se, sempre vencer, sempre glorificar-te! “Senhor, eu creio! Ajuda-me na 
minha falta de fé!”
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