
Sob a ameaça de aprisionamento e morte, pastores 
não conformistas dos séculos 16 e 17 convocaram suas 
igrejas a um viver e pensar retos. Eles revolucionaram a 
história da Grã-Bretanha.

Dia a dia com os Puritanos ingleses traz um ano 
de leituras devocionais extraídas de seus escritos e 
sermões. Aproxime-se de Deus diariamente  
inspirando-se com essas meditações que o exortarão 
à fé genuína e à obediência à Sua Palavra. Receba 
consolo e encorajamento de alguns dos homens mais 
influentes da história da Igreja.

“Com ideias bem definidas sobre a autoridade 
bíblica, justificação pela fé e estrutura da 

aliança da graça de Deus, os puritanos foram 
igualmente claros a respeito das realidades da 

vida cristã — comunhão com o Deus trino, 
ética bíblica e o mesmo modo de pensar 

dos peregrinos. Em tempos de decadência 
espiritual como os nossos, eles podem  

ajudar-nos a recuperar a sabedoria e o poder 
desse ideal, uma necessidade que certamente 

todos nós temos. […] Então, ótima leitura  
— com oração e louvor — e bom proveito!”  

—J. I. PACKER
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1 DE JANEIRO

SEMENTE DA IGREJA
JEREMIAH BURROUGHS

Também eu te digo que tu és Pedro,  
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,  

e as portas do inferno  
não prevalecerão contra ela.  

MATEUS 16:18

O poder de Deus é glorioso, não apenas para preservar Sua 
igreja e animar o espírito de Seus servos em momentos 
de maior aflição, mas também para multiplicar Sua Igreja 

por meio desses momentos. Se é maravilhoso ser sustentado neles, 
mais maravilhoso ainda é ser multiplicado por eles. “Quanto mais 
somos cortados, mais persistimos”, diz Tertuliano. A igreja nunca 
cresceu tão rápido como quando esteve sob intensa aflição. A res-
peito dos primeiros cristãos, Sulpício diz que eles ansiavam tanto 
pelo martírio quanto os homens de sua época ansiavam pelo bis-
pado. O sangue dos mártires foi a semente da Igreja. Plínio fala a 
respeito do lírio, que cresce alimentado pela seiva que dele verte, 
e que o mesmo ocorre com a igreja, que é o lírio crescendo entre 
espinhos; o próprio sangue vertido por ela a multiplica; os sofri-
mentos de um levam muitos outros a amar a verdade. John Knox 
[…] fala de um cavalheiro, um certo John Lindsay, conhecido do 
bispo James Bettoune. Na ocasião em que Patrick Hamilton foi 
queimado na fogueira, esse cavalheiro comentou com o bispo: 
“Meu Senhor, se queimardes outros, destruireis a vós mesmos; se os 
queimardes, que a incineração seja feita em porões vazios, porque 
a fumaça do Sr. Patrick Hamilton contaminou todos aqueles sobre 
os quais ela soprou”. Dizem a respeito de uma certa Cecília […] que 
sua constância e exortações, antes e após seu martírio, converteram 
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400 pessoas. “Pelo sangue e pela oração, a Igreja converte o mundo 
todo”, diz Lutero.

Os sofrimentos de um levam muitos outros  
a amar a verdade.
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2 DE JANEIRO

PRECIOSAS PROMESSAS
WILLIAM SPURSTOWE

Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas  
e mui grandes promessas, para que por elas vos torneis 

coparticipantes da natureza divina, livrando-vos  
da corrupção das paixões que há no mundo.  

2 PEDRO 1:4

M edite com muito cuidado e frequência nas promes-
sas e […] considere-as como fez a virgem Maria 
com as coisas que se falavam a respeito de Cristo: 

“Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no 
coração” (LUCAS 2:19). O alambique não acrescenta nenhum mérito 
às ervas, mas destila e extrai tudo o que há de bom e útil nelas. A 
abelha não fornece nenhuma doçura à flor, mas, com sua diligência, 
suga dela o mel latente. A meditação não transmite nada de valor à 
promessa, mas extrai doçura e descobre a beleza dela, que, de outro 
modo seria pouco elaborada e percebida. Penso, às vezes, que quem 
crê olha para uma promessa da mesma forma que uma pessoa con-
templa o céu em uma noite escura e serena. À primeira vista, ele vê, 
feliz, uma ou duas estrelas e com dificuldade consegue distinguir 
uma luz fraca que logo se apaga; porém, quando eleva aos poucos 
o olhar para o alto, o número e brilho delas aumenta. Momentos 
depois, ele olha para o céu de novo, e o firmamento inteiro, de um 
lado ao outro, está repleto de uma multidão infinita de estrelas e 
ricamente enfeitado com um grande número de botões de ouro. 
Da mesma forma, quando os cristãos voltam os pensamentos pela 
primeira vez às promessas, as aparências de luz e conforto que delas 
brilham quase sempre parecem raios fracos e imperfeitos que não 
dispersam o medo nem as trevas; quando novamente eles se dis-
põem a pensar nelas com mais cuidado e esmero, a evidência e o 
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conforto que transmitem à alma são mais claros e mais distintos. 
E quando o coração e as afeições se concentram totalmente na 
meditação de uma promessa, ah!, a promessa é tal qual um espelho 
brilhante aos olhos da fé! Que legiões de belezas aparecem então 
de todos os lados, que extasiam e enchem a alma do cristão com 
grande deleite! […] Uma promessa na qual alguém reflete e medi-
ta cuidadosamente é como um pedaço de carne bem mastigado 
e digerido, que distribui mais nutrientes e força ao corpo do que 
grandes quantidades quando ingeridas por inteiro.
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3 DE JANEIRO

AUXÍLIOS À ORAÇÃO
GERVASE BABINGTON

Bondade e misericórdia certamente me seguirão  
todos os dias da minha vida; e habitarei na  

Casa do Senhor para todo o sempre.  
SALMO 23:6

O bserve as doces promessas de Deus a respeito das súplicas 
de Seus filhos a Ele, que são tantas e tão completas, porque 
nenhum coração, se não for de pedra nem de aço, deixará 

de receber conforto e coragem para falar com o Senhor. “Pedi, e 
dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á” (MATEUS 7:11). 
“Se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vo-la concederá em meu 
nome” (JOÃO 16:23) e outras milhares de passagens semelhantes. 
Medite nelas até que uma chama comece a arder dentro de você, 
e depois fale com ardor a um Deus tão meigo que incentiva Seus 
filhos a orar com sinceridade. E lembre-se sempre do que foi dito: 
“Entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo” 
(SALMO 5:7). A multidão das misericórdias de Deus torna agradável 
a entrada na casa de oração; sim, repita as palavras de Davi com 
alegria e satisfação: “Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, 
cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada 
temerei. Que me pode fazer o homem?” (SALMO 56:10-11). Às vezes 
nossa fraqueza é grande e nossa mente começa a desprender-se 
de nossa oração feita em silêncio, portanto, é bom orar em voz alta, 
sim, até gritar nossos pensamentos, para não permitir divagações e 
para que a mente se harmonize com o som da língua. Essa tem sido 
sempre a sabedoria dos piedosos, e, à medida que lemos, vemos que 
isso os ajudava. O profeta Davi diz: “Ao Senhor ergo a minha voz 
e clamo… e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos 
viventes” (SALMO 142:1,5). E ele pronuncia as palavras com alegria, 
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até mesmo por esta causa da qual estamos falando. Agostinho diz: 
“Nossa devoção e afeição são despertadas e estimuladas pela voz”. 
E a experiência serve como prova maior nesse assunto. As expres-
sões corporais, como ajoelhar-se, prostrar-se com o rosto em terra, 
bater no peito e cobrir o rosto ou virar-se para a parede, erguer 
os olhos e coisas semelhantes, todas ajudam também na demons-
tração do afeto. Sim, aí eles estão dentro da lei e corretos em suas 
ações, quando servem a esse propósito com sinceridade, e não 
como uma demonstração externa de hipocrisia. 
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4 DE JANEIRO

A VIDA DO  
HOMEM SANTIFICADO

JOHN DURANT

E conhecer o amor de Cristo,  
que excede todo entendimento.  

EFÉSIOS 3:19

O amor de Cristo é a vida do homem santificado. Paulo diz 
que estava morto para a lei a fim de que pudesse viver para 
Deus. E o fundamento, portanto, é este: ele viveu pela fé em 

Cristo, que o amou (GÁLATAS 2:20). Assim como a vida, a consolação 
dos homens santificados está envolta no amor de Cristo. O cristão 
não pode viver nem se alegrar se o Senhor Jesus não sorrir para sua 
alma. Mas, se Jesus sorrir e brilhar na luz de Seu amor, os que creem 
saberão não apenas como viver, mas também como alegrar-se em 
tudo, até nos piores momentos. Foi por esse motivo que, ao orar ao 
Pai de nosso Senhor Jesus para que os efésios não desfalecessem 
por causa de suas tribulações, o apóstolo suplica, para esse propó-
sito, que eles conheçam o amor de Cristo, que excede todo entendi-
mento […]; o amor de Cristo aos crentes é transcendente, inexpri-
mível. Aqueles que desfrutam o amor de Cristo não sabem como 
expressá-lo, porque tal amor transcende o entendimento deles e 
não pode ser expresso em linguagem alguma. As Escrituras defi-
nem a altura dessas coisas, que são indescritíveis; portanto, quan-
do realçadas e declaradas que transcendem ao arrebatamento no 
qual Paulo se encontrava (quando subiu ao terceiro céu) e à glória 
do que ele então ouviu, fica claro que eram indizíveis. Paulo ouviu 
palavras inefáveis (que pode ser um hebraísmo, ou seja, palavra e 
coisa são mutáveis no hebraico), impossíveis de serem proferidas 
por um homem (2 CORÍNTIOS 12.4) […]. A transcendência do amor 
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de Cristo aos crentes é tal que ninguém (mesmo que fale a língua 
dos homens e dos anjos) sabe como expressá-la. […] O mais espi-
ritual de todos os matemáticos não é capaz de mensurar o amor de 
Cristo em todas as suas dimensões. Assim como é impossível que 
uma pequena abertura no corpo (o olho) deixe entrar toda a luz do 
sol, da mesma forma o grande olho da alma (o conhecimento) não 
consegue deixar entrar o brilho do amor de Cristo.

AA318-BX687_t_Puritanos.indd   24AA318-BX687_t_Puritanos.indd   24 11/01/2021   11:3611/01/2021   11:36



25

5 DE JANEIRO

TRISTEZA PIEDOSA
THOMAS DOOLITTLE

Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes 
com respeito aos que dormem, para não vos 

entristecerdes como os demais, que não têm esperança. 
1 TESSALONICENSES 4:13

N ão afrouxe as rédeas de suas afeições, para não ser indu-
zido a pecar em momentos de tristeza. Não exagere ao 
derramar lágrimas enquanto lava o corpo dos que mor-

reram, pois elas precisam ser guardadas para lamentar seus peca-
dos. Que haja uma diferença entre a sua tristeza e a tristeza dos 
outros, da mesma forma que deve haver diferença entre os que têm 
esperança e os que não têm qualquer esperança de uma ressurreição 
festiva para a vida gloriosa e eterna […]. “Não queremos, porém, 
irmãos, que sejais ignorantes”. Os outros são ignorantes, portanto, 
lamentam excessivamente; mas você não deve ser assim; não deve 
entristecer-se dessa maneira. Você sabe, pensa e crê que a morte 
não passa de um sono, do qual certamente eles despertarão; que se 
levantarão das suas sepulturas […] na manhã da ressureição que 
virá; que a alma deles nesse meio-tempo está com Deus, com Cristo 
e com o Eterno Espírito; que foram aceitos naquela gloriosa socie-
dade de anjos e santos lá no alto, em perfeito amor, constante delei-
te, louvando e triunfando perpetuamente, porque Deus os esco-
lheu, porque Jesus os redimiu com Seu sangue, porque o Espírito 
Santo os reuniu para torná-los participantes daquela herança dos 
santos na luz, na vida e no amor. Você sofreria enquanto eles se 
regozijam? Lamentaria enquanto entoam cânticos de louvor? Está 
triste porque eles são exaltados? […] Se você pudesse ouvi-los, eles 
lhe diriam: “Você enfrenta adversidades diárias; nós, descanso, paz 
e triunfo eternos. Você está trabalhando no campo; nós recebemos 
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a vitória. Você corre o perigo de enfrentar o pecado e Satanás; nós 
fomos libertos deles para sempre. Seu amor por Deus e por você é 
um amor imperfeito, ao passo que o nosso não necessita ser aper-
feiçoado. Você não sabe o que nós sabemos de Deus, de Cristo e da 
Glória. Você não vê o que nós vemos, não desfruta tudo o que nós 
usufruímos, portanto, gaste suas lágrimas com você, não conosco. 
Chore por você, não por nós. … Você ora, aguarda e tem espe-
rança de estar onde estamos, mas não temos nenhum desejo de 
estar onde você está. Temos uma casa melhor que a sua para morar, 
melhor companhia, melhor trabalho e emprego mais agradável; 
portanto, chorem por vocês, mesmos, não por nós”.
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6 DE JANEIRO

O CETRO DE CRISTO
OBADIAH SEDGWICK

Mas acerca do Filho: O teu trono,  
ó Deus, é para todo o sempre; e:  

Cetro de equidade é o cetro do seu reino.  
HEBREUS 1:8

A fé verdadeira escolhe Cristo, e somente Ele, para ser 
seu Senhor. […] Muitos se aproximam de Cristo para 
encontrar uma festa, mas poucos se aproximam de 

Cristo para carregar Seu cetro. Alguns se aproximam debaixo da 
segurança de Seu sangue, mas desprezam a autoridade e o domínio 
de Sua espada; gostam de Cristo, o Sacerdote, mas não de Cristo, o 
Senhor. Vou mostrar-lhe brevemente duas coisas […]; os incrédu-
los não aceitam Cristo como seu único Senhor porque o coração 
deles tem outro dono. […] Ele é o nosso Senhor a quem devemos 
servir, e somos os Seus servos que lhe obedecem. Se os manda-
mentos de lucro ou prazer entrarem em competição com Cristo, 
você verá que o coração incrédulo buscará o seu senhor; tal cora-
ção não dará ouvidos a Cristo, porque prefere pecar diante dele. 
O coração incrédulo arrisca-se facilmente a desagradar a Cristo 
para satisfazer às próprias concupiscências. Repetindo, o coração 
incrédulo não pode escolher Cristo; não pode gostar dele como seu 
Senhor. Por quê? Porque o domínio de Cristo é santo e celestial; 
é exatamente o oposto dos sórdidos valores, afeições e caminhos 
dos corações incrédulos. Em segundo lugar, todo crente admite 
que Cristo é o seu Senhor, como Tomé disse: “Senhor meu e Deus 
meu!” (JOÃO 20:28) … e assim (1) A fé ergue o cetro de Cristo e pre-
para docemente a alma para uma submissão espontânea; (2) repe-
tindo, a fé aproxima-se de Cristo por inteiro, portanto Ele é o único 
Rei e Senhor da fé; (3) repetindo, a fé sabe que a pessoa inteira foi 
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comprada por Cristo; Seu sangue nos comprou e, assim, nos trans-
feriu para o inteiro domínio de Cristo: “não sois de vós mesmos… 
fostes comprados por preço”, diz o apóstolo em 1 Coríntios 6:19-
20. Agora, tente responder a esta pergunta: quem é o seu Senhor? 
Se pela fé você jurou fidelidade a Cristo, embora seja perseguido 
por tantas tentações que desejam levá-lo ao cativeiro ou separar seu 
coração do serviço a Cristo, mesmo em meio a todas as opressões, 
sim, sob todos os golpes, pancadas e interrupções causados pelo 
pecado, o coração grita: “Cristo é o meu único Senhor; a Ele obede-
ço, a Ele honro e amo; sou dele e continuo a odiar aqueles pecados 
que ainda não consegui dominar”.
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7 DE JANEIRO

ENCONTRO COM DEUS
SAMUEL BOLTON

Mostrarei a minha santidade  
naqueles que se cheguem a mim  

e serei glorificado diante de todo o povo.  
LEVÍTICO 10:3

T udo o que se relaciona com qualquer assunto que envolva 
a adoração e o culto a Deus tem a finalidade de aproximar 
de Deus. E em outros lugares isso se chama ir ao encontro 

de Deus, caminhar em direção ao Seu trono, achegar-se a Deus, ter 
um encontro com Ele. Todas essas linguagens resumem-se a ape-
nas isto: todo aquele que se envolve com qualquer mandamento de 
Deus aproxima-se dele. Você caminha em direção ao Seu trono, 
chega à Sua presença, aproxima-se de Deus, tem um encontro e 
comunhão com Ele. Não, você precisa estar envolvido com o Nome 
de Deus. Os mandamentos divinos fazem parte de Seu nome. Não, 
você precisa estar envolvido com o próprio Deus. Aquele que está 
envolvido com qualquer mandamento, com qualquer parte de 
adoração a Ele, está envolvido com o próprio Deus. Quando você 
se envolve com a Palavra, quando ora, quando se envolve com os 
sacramentos, envolve-se também com Deus por meio deles. O que 
a Palavra poderia fazer seja em exigir que nos comprometamos, em 
promessas para nos consolar, em ameaças que nos atemorizam, se 
não estivéssemos envolvidos com Deus e as Suas palavras? O que é 
oração? A oração não passaria de uma circunspecção desordenada, 
de uma loucura religiosa se não nos envolvêssemos com Deus por 
meio dela. E os sacramentos? Não passariam de ostentações pom-
posas, suposições vazias, elementos sem valor, se não nos envolvês-
semos com Deus por meio deles. É quando nos relacionamos com 
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Deus nas ordenanças que glória é derramada, que a majestade 
é vertida e colocado poder em todas as ordenanças com as quais 
nos envolvemos. É Deus que torna as promessas da Palavra em 
rochas de firmeza e apoio, que enche de autoridade os mandamen-
tos da Palavra, que torna extremamente terríveis as ameaças dela. 
É Deus que transforma um pouco de água, um pedacinho de pão 
e um gole de vinho em algo extremamente glorioso e eficaz. Como 
essas coisas (e as pessoas incrédulas) seriam vazias, pobres e des-
prezíveis se não nos relacionássemos com Deus por meio delas!

É Deus quem derrama glória em todas as ordenanças 
com as quais nos envolvemos.
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