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Quando Fazer o que é Certo Traz 
Felicidade

“Procurem obedecer rigorosamente a todos estes mandamentos. 
Se fizerem o que é reto aos olhos do Senhor nosso Deus, tudo 

correrá bem para vocês e os seus filhos, para sempre”
DEUTERONÔMIO 12.28

Impressionante como as promessas de Deus têm efeito antecipatório. Deus 
anuncia, indica o caminho a seguir, e antes, ainda, Ele mesmo cria e 
desenvolve o caminho. Ele diz que se O obedecermos e fazermos o que é 
certo, tudo cooperará para o nosso bem (Rom 8.28). E não somente para 
nós, como para nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos. Ao se tornar 
cristão, o homem passa a decidir sobre o futuro de novas gerações. 

A misericórdia de Deus através dos dez mandamentos anunciados 
no livro do Êxodo dão um novo curso à história da humanidade, 
quando o Senhor determina claramente os caminhos a seguir, e suas 
consequências;  quando indica que a relativização de temas essenciais 
em nossa vida já não é mais satisfatória. Assim, fazer o certo e fazer 
o errado passa a ser mais desafiador quando Jesus Cristo, há dois mil 
anos, atualiza os mandamentos convergindo-os, agora, para o Amor a 
Deus acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo. Pessoas que fazem 
o que é certo são as que se tornam líderes, são as que vivem como 
pessoas “perdoadas”, e por isso alegres e atentas ao arrependimento.

Um dos principais exemplos de se fazer o que é certo está em Lucas 6: 35-37, 
que lembra: “Amem seus inimigos. Façam-lhes o bem. Emprestem a eles...
demonstrem perdão com os outros; assim eles farão o mesmo com vocês”.

Tenho pensado muito nas pessoas que escolho para conviver. A 
pergunta que  tenho me feito implica sobre quais pessoas devemos 
conviver quando atravessamos alguma fase difícil em nossa vida. Ou 
ainda, que tipo de pessoa estou me tornando? Há alguém ao meu lado 
sacrificando-se por mim? Então vá lá e agradeça! Diga a essa pessoa 
como tem sido importante o que ela tem feito por você.  “Por causa 

disto, procuro com toda a minha força manter sempre uma consciência 
limpa diante de Deus e dos homens (Atos 24.16).

Juçara Tonet Dini, Diretora Nacional, TeachBeyond Brasil

Reflexões de Oração

1. Ao observar a Terra, Deus percebeu que não havia um justo sequer 
capaz de salvar a si mesmo. Por mais que nos esforcemos, não 
somos suficientemente perfeitos para produzirmos justiça e retidão.  
“Mudou o Senhor a sorte de Jó” (Jó 42.10). De que forma o Senhor 
“fez o certo” em sua vida?

 

2. Sabemos que o capítulo 11 de Hebreus trata de fé, e uma fé 
suficiente para operar milagres, e ir além do que se possa imaginar. 
Sabemos também que nosso fundamento de fé tem sido em sua 
maior parte a incredulidade. Você acredita ser possível arrepender-
se de sua própria incredulidade? Você pode decidir isso hoje 
mesmo?

 

3. Em uma reflexão para decidirmos fazer o certo, precisamos 
muitas vezes nos despojarmos de nossa própria cultura, seja 
familiar, educacional, ambiental. João 21.16 nos traz a pergunta: 
“Tu me amas?”  Neste verso está contido igualmente um chamado: 
“Pastoreia minhas ovelhas”! Assim, independentemente do certo 
e do errado, das questões que defendemos, estamos prontos a 
pastorear a todas as ovelhas?

 

4. Naturalmente podemos louvar a Deus pelo fato de em Filipenses 
2.12,13, haver um convite: “Desenvolvei a vossa salvação”. Trata-se 
de aqui entender-se o chamado Deus, a carreira espiritual que nos 
está proposta e, mais do que isso, vivermos conforme as prioridades 
de Deus em humildade de espírito.  Deus tem sido a fonte de minha 
vontade? Cremos que Ele jamais nos abandonará?
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Uma Terra que Mana Leite e Mel
Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que 

tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam 
a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos 

pais de vocês.

Deuteronômio 6:18 NAA

A terra que Deus jurou dar aos nossos pais era a Terra Prometida, uma 
terra que mana leite e mel. Deus libertou os israelitas do Egito e os 
conduziu na jornada para a Terra Prometida. Durante essa jornada, o 
Senhor deu-lhes a Lei por meio de Moisés, para separá-los como santos 
e justos para receber Suas promessas. Deus amou tanto os israelitas 
que lhes deu as diretrizes e o mapa de que precisavam para separá-los, 
para experimentarem a Terra Prometida. Ele quer isso para nós hoje, 
que também experimentemos a Terra Prometida. O Senhor quer que 
façamos o que é certo e bom, para que possamos prosperar e receber o 
bem que Ele tem para nós, a terra que mana leite e mel, aqui na terra.

AC, diretor da escola, acesso criativo

Reflexões de Oração

1. O que esta passagem revela sobre o caráter de Deus?

2. Que áreas de sua vida Deus está revelando, que precisam ser 
avaliadas e separadas para receber Sua bênção?

3. Reflita nas maneiras pelas quais Deus o separou e o chamou para 
Sua terra prometida.

4. Como você pode encorajar os outros e a si mesmo na sua 
caminhada diária? 
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Dependência Desesperada
Eu sou pobre e necessitado; 

ó Deus, apressa-te em me socorrer, 
pois tu és o meu amparo e o meu libertador. 

Senhor, não te demores!
SALMO 70:5 NIV

Este salmo se tornou a minha própria oração na minha viagem 
missionária à Sérvia, ao enfrentar minhas falhas e dúvidas sobre o 
que eu entendia como sendo um chamado para missões. Embora 
não saibamos o contexto exato deste salmo, Davi certamente teve 
momentos em que se perguntou sobre o chamado do Senhor em 
sua vida antes de se tornar rei. Mesmo quando ele fugiu de Saul e se 
escondeu no deserto, ele finalmente foi capaz de voltar a este lugar de 
total dependência de Deus. As incertezas do ano passado nos tornaram 
conscientes das nossas próprias fraquezas e necessidades, bem como 
da necessidade urgente de que nosso libertador satisfaça a essas 
necessidades. Independentemente de nossas circunstâncias individuais, 
todos nós podemos ecoar esta afirmação de nossa própria necessidade 
e dependência desesperada de Deus como nosso verdadeiro amparo e 
libertador.

Michael Koerber, Diretor Associado, TeachBeyond US / Canada

Reflexões de Oração

1. Ao olhar para sua própria vida e comunidade, onde você vê mais 
pobreza e necessidade?

2. De que maneiras você pode ser tentado a satisfazer às suas 
próprias necessidades a partir de outras fontes, e não de Deus?

3. Quando você esteve mais ciente de sua necessidade e dependência 
desesperada de Deus? Como Ele supriu suas necessidades nessas 
ocasiões?

4. Para qual área de sua vida hoje você deseja afirmar sua 
necessidade do Senhor e buscar urgentemente Sua ajuda?
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Vivam em Paz
Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz 

com todas as pessoas. 
ROMANOS 12:18 NAA

O reflexo de nosso relacionamento com Deus se manifesta na maneira 
como nos comportamos com os outros. Parte do caráter de Deus em nós 
é mostrado quando somos capazes de conceder perdão àqueles que 
nos ofenderam. Quando entendemos este princípio e a imensa graça 
de Deus em perdoar nossos pecados, mesmo não sendo merecedores, 
isso deve nos levar a agir com a mesma graça para com os outros. 
Deus nos tornou “dignos” sem o nosso merecimento, graças ao sangue 
do Cordeiro. Devemos entender que o perdão não é uma questão de 
mérito, mas um caminho de graça. Embora acreditemos que quem nos 
ofendeu não mereça perdão, o caminho que devemos seguir é perdoar. 
Deus nos perdoou apesar de não merecermos. Devemos agir da mesma 
forma com nossos agressores. Pessoas perdoadas perdoam.

Napoleón Brito, HopeSeed School, Equador

Reflexões de Oração

1. Existem ofensas que podemos considerar imperdoáveis? Quais e 
por quê?

2. Existem ocasiões em que podemos nos sentir não perdoados por Deus?

3. Posso perdoar ou receber perdão mesmo sem senti-lo?

4. É difícil pedir desculpas àqueles a quem ofendi?
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Surfar ou Cair?
Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? 
Ainda que por fora muitas vezes pareça que tudo está 

se acabando, por dentro, onde Deus está fazendo 
uma nova vida, não há um dia em que a sua graça 

reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada 
são comparados com os bons tempos que estão por vir, a 
celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais 
do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão 
aqui hoje, mas desaparecerão. Mas as coisas que não 

vemos agora irão durar para sempre. 
2 CORÍNTIOS 4:16-18 A MENSAGEM

A vida é como o vai-vem da maré. As marés altas retrocedem para as 
marés baixas e vice-versa. Da mesma forma, nossos sentimentos e 
escolhas também vão e vêm de acordo com a forma como agimos 
ou reagimos às influências a cada dia. As marés da vida surgem quer 
sigamos os ensinamentos de Jesus ou façamos nossas próprias coisas, 
criando pontos altos ou baixos. Esses ciclos de maré da vida  trituram 
e derrubam tanto as nossas decisões de não seguir a Deus quanto 
as de honrá-lo, contra um farol permanente, que é Deus. Ele sempre 
nos lava, deixando-nos bem Nele. A constância de Jesus nos mostra 
onde encontrar segurança, perdão e vitória. Escolhas propositais 
transformam as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. Vitória 
em Jesus é surfar nas ondas, não ser pego na ressaca.

Leonard Reed, Global Hospitality & Member Care, Horsham

Reflexões de Oração

1. Quais são alguns dos benefícios que você experimenta ao viver a 
vida à maneira de Deus?

2. Que escolhas o afastaram de Deus?

3. Liste as maneiras pelas quais sua vida mudou depois da confissão e 
do perdão.

4. O que pegou você na ressaca, impedindo-o de surfar?
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Salmo 117
Os Salmos 113-118 são conhecidos como Salmos de Hallel (em hebraico, a 
palavra hallel significa louvar), pois geralmente vem enquadrados pela 
“Aleluia”. Enquanto as pessoas viajavam para Jerusalém por ocasião 
da festa da Páscoa, essas canções estavam nos seus lábios. Aproveite, 
todos os sábados, para refletir sobre um desses Salmos e sobre a 
semana que passou.

1. Reveja a semana passada em espírito de oração.

2. Qual passagem da Escritura chamou a sua atenção?

3. O que esta passagem revela sobre o evangelho (criação, queda, 
redenção, consumação)?

4. Como você vai se preparar para adorar e se reunir com outras 
pessoas amanhã?

Salmo 118 NVI

Louvem o Senhor, todas as nações;
1Deem graças ao Senhor, porque ele é bom,
porque a sua misericórdiadura para sempre.
2Diga, pois, Israel:
“Sim, a sua misericórdia dura para sempre.”
3Diga, pois, a casa de Arão:
“Sim, a sua misericórdia dura para sempre.”
4Digam, pois, os que temem o Senhor:
“Sim, a sua misericórdia dura para sempre.”
5Na angústia, invoquei o Senhor;
e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo.
6O Senhor está comigo; não temerei.
O que é que alguém pode me fazer?
7O Senhor está comigo, para me ajudar;
por isso, verei a derrota dos meus inimigos.
8Melhor é buscar refúgio no Senhor

do que confiar nos seres humanos.
9Melhor é buscar refúgio no Senhor
do que confiar em príncipes.
10Todas as nações me cercaram,
mas em nome do Senhor as destruí.
11Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados;
mas em nome do Senhor as destruí.
12Como abelhas me cercaram,
porém como fogo em espinhos foram queimados;
em nome do Senhor as destruí.
13Empurraram-me violentamente para me fazer cair,
porém o Senhor me ajudou.
14O Senhor é a minha força e o meu cântico,
porque ele me salvou.
15Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação:
“A mão do Senhor faz proezas.
16A mão do Senhor se eleva, 
a mão do Senhor faz proezas.”
17Não morrerei; 
pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor.
18O Senhor me castigou severamente,
mas não me entregou à morte.
19Abram as portas da justiça para mim;
entrarei por elas e darei graças ao Senhor.
20Esta é a porta do Senhor;
por ela entrarão os justos.
21Graças te dou porque me escutaste
e foste a minha salvação.
22A pedra que os construtores rejeitaram,
essa veio a ser a pedra angular.
23Isto procede do Senhor
e é maravilhoso aos nossos olhos.
24Este é o dia que o Senhor fez;
exultemos e alegremo-nos nele.
25Oh! Salva-nos, Senhor, nós te pedimos;
oh! Senhor, concede-nos prosperidade!
26Bendito o que vem em nome do Senhor.
Da Casa do Senhor, nós os abençoamos.
27O Senhor é Deus, ele é a nossa luz;
adornem a festa com ramos até as pontas do altar.
28Tu és o meu Deus, e eu te louvarei;
tu és o meu Deus, eu te exaltarei.
29Deem graças ao Senhor, porque ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre.
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