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Sobre a série de devocionais}

Sugestão de como usar}

Tenho um caderno no qual escrevo pensamentos que surgem em 
meio a caminhada de oração e devocionais. Um dia estava escrevendo 
nele quando de repente veio uma ideia: E se, no lugar de escrever só para 
mim, eu compartilhasse esses pensamentos com as minhas irmãs? A 
ideia fez meu coração palpitar. Pronto. Tinha que fazer. E aqui está: uma 
série de oito devocionais. Não apenas para minhas irmãs, que me 
motivaram inicialmente, mas a todos que desejarem ler. 

Resolvi chamar de “Ao seu coração, com amor” porque funcionam 
como cartas enviadas por uma amiga íntima para falar ao coração. As 
devocionais são endereçadas a remetentes abstratos, porque não se 
trata de Fulana ou Beltrano. São sobre mim, você e nosso coração 
desesperadamente corrupto (Jr 17:9). No geral, há conselhos e reflexões 
acerca dos pecados sutis que habitam e insistem em se esconder dentro 
de nós. Foi escrito realmente com amor e espero que a cada leitura o seu 
coração palpite também.

Tome as palavras de cada texto como motivacional para iniciar seu 
momento de devocional. Utilize a seção "P.S.: Recarregue o seu coração", 
que está ao final de cada texto, para escolher passagens bíblicas ou 
citações e refletir mais sobre aquele assunto específico. Depois de ler e 
pensar, converse com Deus. Fale com Ele sobre aquilo que te incomoda, 
confesse pecados, se alegre e O exalte por suas boas novas.  
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Ao meu ob�in�o Coração
Idolatria nossa de cada dia}



Fortaleza, abril de 2020

Meu obstinado Coração, 

Você poderia dizer que seria mais fácil identificar os ídolos se eles 
simplesmente fossem externos a você, porém, mesmo que sejam 
representados de maneira palpável em madeira ou metais nobres, ídolos 
são sempre sobre algo que está no coração. É sempre sobre aquele 
desejo latente, aquilo que você pensa a maior parte do tempo, que você 
deseja e sente que não seria feliz sem ele. Não há outro berço para os 
ídolos a não ser dentro de ti, Coração, pois é exatamente aí que eles 
nascem. 

Veja que costumam citar uma longa lista do que pode se tornar um 
ídolo. Percebo que em geral são coisas boas que passam a ser 
corrompidas e amadas mais que o próprio Deus: a família, o sexo, o 
trabalho, a igreja, a capacidade de criar, a inteligência, a teologia, os 
amigos... Como diria o amigo Tim Keller, tudo pode se tornar um ídolo. 
Quando isso acontece, todas essas coisas belas se tornam empobrecidas 
e manchadas pelo pecado. Elas jamais serão tão belas quanto seriam se 
permanecessem em seu devido lugar. Por isso, esteja atento: essa é a 
usurpação que faz perder a beleza da criação de Deus e leva a adorar 
aquilo que você, Coração, criou. 

Preciso admitir que você me prega peças. Vez por outra me deparo 
com situações do dia a dia nas quais percebo o quão corrupto você é. São 
pequenas e grandes ações que revelam aquilo que você realmente adora. 
Pare e as observe! Então talvez você se sinta até envergonhado ao 
perceber que as suas opiniões, pensamentos, predisposições e decisões 
diárias são em geral corrompidas por aquilo que você deseja. Ah, se 
todos pudessem ver o que se passa dentro de você! Veriam que há 
pobreza em suas vontades, falhas em suas capacidades e mentira em 
suas intenções. Veriam como é fácil mudar seu ânimo, bastando que não 
seja tão mimado quanto queria. Como é difícil te convencer a se esvaziar 
de si mesmo! Veriam finalmente toda a sua feiura que tanto busca 
esconder. 
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No entanto, perante o único e verdadeiro Deus, você nada pode 
ocultar. Ele está em seu alto e sublime trono, mas você está sempre tão 
ocupado erguendo tronos a ídolos, que não consegue ver a beleza dEle, 
o Criador. Teu sofrimento não tem outra razão: Tu não O amas o
suficiente. Se você O buscasse, Coração, aí sim seria feliz. Não restaria
outra coisa a fazer a não ser amá-lo inteiramente. Seria então necessário
tirar tudo de ti, Coração? Talvez somente assim você diria a Deus: “Não
tenho outro bem além de Ti, e tendo somente a Ti, te amarei com todas
as minhas forças”. Desejá-lo e buscá-lo diariamente é o caminho para
sua santidade, do contrário, tudo que você saberá fazer será criar e
venerar ídolos todos os dias. Que Ele reine em você, Coração.

Com amor, 
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P.s.: Recarregue seu coração}

- Ilustrações: macrovector/dgim-studio/Freepik - 

“

“

Jesus respondeu: “‘Ame o Senhor, seu Deus, 
de todo o seu coração, de toda a sua alma e de 
toda a sua mente’. (Mateus 22:37, NVT) 

...tudo pode ser um ídolo e tudo tem sido um ídolo. (...) É qualquer 
coisa que seja mais importante que Deus para você, qualquer coisa 
que absorva seu coração e imaginação mais do que Deus, qualquer 
coisa que só Deus pode dar." 

Leia também:

    
Amarás o teu Deus acima de todas as coisas 
Jonas Madureira

Clique para assistir: 

Ex 20:4,5; Sl 115:1-8 ; Isaías 40; 

Tim Keller, no livro Deuses Falsos [1]

[1] KELLER, Timothy J. Deuses falsos: desmascarando as promessas vazias do sexo, do poder e do dinheiro, Rio de Janeiro: Thomas 
Nelson Brasil, 2016, p. 14-15.  

- 7 - 
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Esconde-esconde com a inveja}



Fortaleza, abril de 2020

Sr. Coração Invejoso, 

Sei que talvez nunca tenha escrito nada tão sincero para você, mas 
sinceridade é justamente o que falta para esse assunto. Há pecados que 
são difíceis de admitir. E a inveja, você deve saber, é um desses pecados 
que se busca esconder a todo custo. De tão desprezível e feia, 
dificilmente se admite, mas de tão perseverante, dificilmente se escapa. 
Pouco se fala sobre ela, mas sua presença sutil domina e manipula 
pensamentos e ações. 

Um exame minucioso em seu íntimo deve ajudar você a detectar 
sua própria emboscada. De repente, você se pergunta: “por que aquilo 
me incomodou tanto?". Insista em perceber o que realmente está te 
incomodando e ouse responder a si mesmo com sinceridade. Não raro, a 
resposta sincera é algo do tipo “a verdade é que eu queria ter isso (ou ser 
assim), e não gostaria que ele (a) tivesse (ou fosse)". Veja ainda que é 
possível cobiçar qualquer coisa: beleza, status, afirmação pessoal, 
relacionamentos, bens materiais, inteligência, dons, qualidades e 
capacidades, etc. Absolutamente tudo pode ser alvo da inveja, por isso, 
Sr. Coração, não me venha com seu velho argumento de que não sente 
inveja só porque não faz isso do mesmo modo que outras pessoas. Com 
as redes sociais, as coisas ainda atingiram um outro nível: A inveja pode 
ser sentida à distância, basta ver uma foto ou uma nova postagem e 
aquela manchinha começa a aparecer.

Qual seria o problema? Essa manchinha é mesmo assim tão grave? 
Você poderia pensar. E a verdade é que ela faz mais estragos do que se 
pode imaginar. A inveja causa problemas na sua relação consigo mesmo, 
com o outro e, principalmente, com Deus. Por causa dela, você pode 
entristecer-se, diminuir-se. A inveja tem essa potencialidade de deturpar 
o conceito que temos de nós mesmos, fazendo preocupar-se demais com 
sua imagem e com a forma como os outros te veem. E não podemos 
esquecer a terrível e ainda mais mesquinha tentação: a de causar inveja. 
Essa sua armadilha pode interferir em suas ações e decisões diárias. 
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Dificilmente alguém entra numa loja e diz em voz alta: "Vou comprar essa 
roupa porque certamente vão sentir inveja". Mas a motivação está ali, 
como se tudo não passasse de um jogo, de uma inocente disputa – um 
disfarce que você conhece bem.

Quão cruel é essa manchinha que vai crescendo no coração, quão 
mesquinho é esse pecado! A inveja revela ídolos escondidos: se invejo o 
dinheiro, a fama, o poder ou o que quer que seja é porque são essas as 
coisas que amo e considero importantes. Não é à toa que ela é listada 
junto a outros pecados terríveis (Rm 1:29-30, Gl 5:21). Ela estimula a 
divisão do corpo, a competitividade no lugar da comunhão, a 
maledicência no lugar das palavras de afirmação. Corrompe os 
relacionamentos destilando fingimento e dissimulação. Por causa dela, 
você pode entrar num ciclo sem fim de comparação, mudar seu modo de 
agir com alguém, expressar viciosamente opinião negativa sobre alguém, 
suprimir elogios, afastar amigos... Ela revela, acima de tudo, um coração 
que não aprendeu a ser grato. Que não se contenta com as coisas 
essenciais que Deus não deixa faltar. Um coração que não está 
plenamente satisfeito em Deus e ocupado em satisfazê-lo, ocupa-se em 
coisas superficiais e terrenas. 

Não se engane. Você pode tentar disfarçar essa manchinha, 
escondê-la ou fingir que ela não existe, mas Deus conhece você. Ele sabe 
exatamente quem você é por dentro. Conhece toda a feiura de seus 
pensamentos e motivações. Afinal, a quem queremos enganar? Se não a 
Deus, a nós mesmos? Brincar de esconde-esconde com esse pecado só 
irá fortalecê-lo. É preciso deixar de lado a mesquinhez, olhar para si e 
deixar a ferida da sinceridade abrir. Quando olhamos a fundo quem 
somos, percebemos que pouco adianta enfeitar e disfarçar nossas ações. 
Uma hora ou outra o que está dentro se manifesta. Meu desejo é que 
você deixe de lado seus disfarces e busque uma real beleza interior, 
excluindo a inveja e suas parentes. E então, tendo sido ferido pelo 
arrependimento, possa retornar em gratidão a Deus. Encontrando enfim 
contentamento nEle. 

Com amor, 
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“

“

O contentamento dá saúde ao corpo; a inveja 
é como câncer nos ossos.” (Provérbios 14:30 NVT) 

“A pessoa escondida no seu coração é exatamente quem você é por 
dentro. É o que pensa, o que você deseja. E só você e Deus sabem 
disso.” Martha Peace 

Leia também:

Pv 14:30; Pv 28:22; Pv 27:4; 

Rm 1:29-30; I Co 13:4; Gl 5:21-26; Tg 3:16

“Daí em diante Saul olhava com 
inveja para Davi.” I Sm 18:9

Martha Peace 
O "Adorno" da Mulher Cristã 

Clique para assistir: 

P.s.: Recarregue seu coração}
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- Ilustrações: macrovector/dgim-studio/Freepik - 

https://www.youtube.com/watch?v=GbI2fCSbbl4
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Fortaleza, maio de 2020

Madame Coração Ansioso, 

Escrevo para dizer que entendo você. Há muitas maneiras de 
sofrer com a ansiedade, mas em geral todas elas dizem respeito a 
expectativa e preocupação com o futuro incerto. As orações repetidas, o 
desejo insistente, a ardente expectativa...a incerteza cruel, a dúvida da 
resposta. De repente, aquela voz quase silenciosa fala baixinho dentro de 
nós “E se...?”. E se Deus não atender a minha oração? E se nada mudar? 
E se eu jamais puder experimentar o que pedi? E se, no final das contas, 
meus piores medos se concretizarem? 

Sei que você sabe exatamente do que estou falando. Você já viveu 
tempo suficiente para saber que coisas ruins acontecem. Você já viu 
acontecer ao seu redor. Você já experimentou amargamente as 
frustrações de planejar os mínimos detalhes e de repente tudo 
desmoronar e sair do lugar. E então aquela pergunta “E se” bate à porta 
outra vez. E de novo, e de novo...Esperar traz esse pesar de que talvez a 
realidade não seja como esperamos. 

No entanto, a realidade mais arrebatadora, da qual não podemos 
fugir, encontra-se bem diante dos nossos olhos. Deve ecoar em nossos 
ouvidos a pergunta: “Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode 
acrescentar uma hora que seja à sua vida?” (Mt 6:27). Essa foi a pregação 
de Jesus para os corações ansiosos. Ele nos ensina amorosamente a não 
nos preocuparmos com aquilo que não podemos dominar. Não sabemos 
como será o futuro, mas podemos ter a certeza de que Ele estará 
conosco. Se nos preocupamos com nosso sustento, quanto ao que 
comeremos ou vestiremos, Ele se apresenta como Provedor. Se nos 
afligimos com o caos que nos espera, Ele é a nossa paz. Se temos medo 
de perder algo ou alguém, temos a garantia que Ele será nosso maior 
bem. Por todos os lados e, independente das circunstâncias, podemos 
nos apegar às certezas no lugar das incertezas, sabendo que não 
podemos dominar o futuro incerto, e crendo que ele está sob o controle 
e ciência de Deus. 
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Lidar com as expectativas e a realidade é sempre um teste de fé, 
pois a esperança é de fato para o que não vemos. As lutas contra a 
ansiedade nascem porque não podemos ver ou antecipar nenhum 
segundo que está adiante de nós. E lá no fundo, dentro de nós, 
silenciamos os mais diversos medos do desconhecido. Mas são 
exatamente nesses recantos mais profundos da alma que não temos 
nada mais a esconder. Onde nossas dúvidas e anseios não precisam ser 
silenciados. Você deve saber que, por mais absurdas que pareçam suas 
perguntas, você pode e deve apresentá-las a Deus. Porque essa é uma 
luta contra nós mesmos que vencemos pelo cansaço. Quando cansamos 
das mesmas perguntas e nos damos conta de que há muito pouco que 
podemos de fato fazer, nos damos por vencidos. Então, caímos de 
joelhos e lembramos que, ainda que as coisas não aconteçam como 
esperamos, Ele continua em seu alto e sublime trono. Que você encontre 
paz e repouso nessa verdade! 

Com amor, 
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P.s.: Recarregue seu coração}

“ Não andem ansiosos por coisa alguma, mas 
em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de 
graças, apresentem seus pedidos a Deus.”
(Filipenses 4:6, NVI)

Leia também:

    
Três atitudes para combater a ansiedade 
Augustus Nicodemos 

Clique para assistir: 

    
A  Esperança - A confiança mantida diante do 
imprevisível
Jonas Madureira

Clique para assistir: 

Pv 12:25; Mt 6:25-34 
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- Ilustrações: macrovector/dgim-studio/Freepik - 

https://www.youtube.com/watch?v=6lSIBJc6JLM
https://www.youtube.com/watch?v=K7iytGxLGe4
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Fortaleza, maio de 2020

Srta. Coração Amargurado, 

Por muito tempo você tem caminhado assim. Sei que você deve 
achar que o melhor é apegar-se a todos os motivos de sua mágoa. 
Provavelmente tem uma longa lista de desculpas para justificar sua 
amargura e ressentimento. Sei que a mágoa tem essa característica de 
nos fazer crer que é absolutamente necessário mantê-la. A ideia é de 
estabelecer algum tipo de justiça, como se manter a raiva interior fosse 
um modo de punir quem lhe fez mal, porém, no final das contas, quem 
está sendo punido é você mesmo. Por isso, a mágoa é o tipo de problema 
que deve ser resolvido com urgência. Quanto mais tempo passar com 
ela, mais irá corroer você. Como um espinho, vai continuar a alfinetar 
você, Coração. 

Junto com a mágoa, vem a amargura. Note bem essa palavra. 
Trata-se de fato do gosto que permanece e contamina os pensamentos e 
sentimentos. E porque permanece, a lembrança amarga muda você. Aqui 
é preciso ponderar que há amarguras que vêm de circunstâncias tristes, 
tragédias, más decisões ou qualquer outra situação difícil. Nesses casos, 
de todo modo, persiste um ressentimento que não necessariamente está 
direcionado a alguém que lhe magoou, mas à “vida” (como alguns dizem), 
a você mesmo e a Deus. Foi assim com Noemi, a sogra de Rute, que 
diante de uma grande perda viu-se amarga e já não mais parecia – e nem 
se via –  a Noemi de antes (Rt 1:19-21). 

Então, eu te pergunto: Que circunstâncias mudaram você? Há 
quanto tempo, paulatinamente, você tem deixado que mágoa e amargura 
mudem seu ânimo e modo de agir? Há quanto tempo tem permitido que 
o gosto amargo contamine seus lábios com murmuração e ingratidão? 
Há quanto tempo permite que o ressentimento quebre sua comunhão 
com os outros? A pessoa que você se tornou hoje é resultado da maneira 
como você reagiu às circunstâncias dolorosas e difíceis.

Que saída você tem? Na carta aos irmãos de Éfeso, temos um 
caminho: “Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos  
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outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo” (Ef 4:32). O 
perdão é a saída para livrar-se de toda sorte de maldade que insiste 
habitar em você. O final do verso nos fala do primeiro perdão necessário, 
o ponto de partida: Deus perdoa ofensas. Pensando nisso, lembre-se de 
que muitas vezes devemos começar pedindo perdão a Deus por termos 
guardado raiva e rancor dentro de nós. Ainda que o outro tenha feito algo 
terrível conosco, devemos implorar a misericórdia de Deus por deixar 
esses sentimentos roubarem o senhorio dEle, dominando e moldando 
nosso ser. Na sequência, considerando as atitudes horrorosas que a 
mágoa faz emergir, não raro teremos que pedir perdão aos que estão ao 
nosso redor. Até mesmo para quem nos feriu, pelas retribuições de mal 
com mal. Difícil, não é mesmo? Começar com os nossos pedidos de 
perdão muda tudo, pois é um processo dolorosamente libertador. 

Tendo o perdão de Deus como exemplo, nos resta ainda liberar o 
perdão. Esse pode ser um processo lento e custoso.  Foi Tim Keller que 
certa vez chamou atenção para o fato de o perdão significar a absorção 
da culpa. Por vezes não atentamos para o verbo “absorver”. Isso significa 
que aquele que foi ferido absorve a culpa. O insulto, o erro, a ofensa não 
deixam de existir, mas por meio do perdão são penosamente absorvidos 
pela pessoa que foi ferida. Foi isso que Cristo fez. Ele era o maior 
ofendido e ainda assim carregou sobre si todas as nossas ofensas. Deus 
perdoou nossa dívida mesmo sendo grande a nossa transgressão. Não 
deveríamos nós perdoar dívidas menores (Mt 18:33)? E porque o seu 
perdão foi nos dado pela graça, nós também não devemos desejar 
qualquer paga ou compensação quando oferecemos perdão, pois o 
perdão é um ato de amor sacrificial do qual Cristo nos deu o maior 
exemplo. Lembrando do seu perdão, temos a única motivação necessária 
e eficaz para perdoar.  

Espero que você se liberte dos grilhões da mágoa e da amargura e 
passe a trilhar esse caminho mais leve. Eu realmente creio que, assim 
como o Senhor fez a Noemi, Ele pode dissipar toda amargura e fazer 
nascer no lugar as mais lindas alegrias que você jamais imaginou (Rt 
4:14-17).  

Com amor, 
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P.s.: Recarregue seu coração}

“ “Não me chamem de Noemi”, respondeu ela. 
“Chamem-me de Mara, pois o Todo-poderoso 
tornou minha vida muito amarga.
(Rute 1:20 , NVT) 

Leia também:

    
Mágoa, um veneno mortal 
Hernandes Dias Lopes

Clique para assistir: 

Mt 6:12, 15 ; Mt 18:21-35

A história de Noemi 
Rute 1-4

- Ilustrações: macrovector/dgim-studio/Freepik - 

https://www.youtube.com/watch?v=JTNm8fS6wps&t=91s


comamor

AM
OR

Ao
se

u coração

Ao Sr. Coração S�ento

A fonte certa}



- 21 - 

Fortaleza, Abril de 2020

Sr. Coração Sedento, 

Quando eu estava me preparando para atividades e instruções 
militares no chamado “campo”, recebi de uma amiga uma garrafa 
“bizurada” para armazenar água. Era uma garrafa simples, dessas de 
refrigerante mesmo, porém estava enrolada em jornais e meia, de modo 
a ter algum isolamento térmico. Antes de ir para a atividade, eu não fazia 
ideia do quanto sentiria falta de uma boa água gelada! Durante o dia, 
bebia a água do cantil, mas à noite, antes do breve descanso, eu bebia 
água dessa garrafa. Era um pequeno alívio, pois a água era fria e doce. 
Era também um lembrete de que em breve tudo voltaria a ser como 
antes. 

Uma simples água potável e fria! Não é engraçado como nosso 
parâmetro de prazer e alegria muda de acordo com as circunstâncias? 
Como na escassez nós percebemos e buscamos de algum modo os 
prazeres que nos faltam? Quando a boa água gelada estava sempre 
disponível, eu não sentia desesperada necessidade de obtê-la, pois já 
estava à disposição. Naquela circunstância, porém, aquela água era o 
melhor que eu tinha e, portanto, era preciosa. Percebi então como a sede 
pode nos ensinar sobre contentamento e satisfação.  

Pensando nessas coisas é que escrevo a você. Acabo de ler sua 
carta contando suas últimas recaídas e me entristeci junto com você. Sei 
que tão logo você cede mais uma vez a seus desejos, no segundo 
seguinte, se vê em remorso e tristeza. Porém, sei também que, agora, 
passado algum tempo, você deve estar mais uma vez cogitando cair em 
seus vícios. Faça uma retrospectiva. Suas tentativas de vencer foram 
várias. Talvez sempre pensando “é a última vez”, frustrou-se todas as 
vezes que fez promessas a si mesmo de parar. Tantas estratégias que 
parece que não tem jeito e já desistiu de tentar. Veja então que o 
problema está na grande lacuna de seu coração: cheio de desejos que 
você busca desesperadamente saciar, sem jamais conseguir. Um coração 
sedento que vive como se não tivesse encontrado a verdadeira fonte de 
água viva. 
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Em nossa caminhada, muitas vezes nos vemos sequiosos de coisas 
que não nos preenchem, pelo contrário, nos tornam vazios sepulcros 
caiados (Mt 23:27). A busca pelo prazer é própria do ser humano, mas o 
cristão deve saber onde encontrar. Em outras palavras, o cristão não 
deve estar sempre à procura da felicidade, como se estivesse sempre 
desejoso de algo mais que ainda não encontrou. Antes, deve saciar-se em 
Deus diariamente e repousar nesse contentamento. É claro que o pecado 
nos atrapalha em desfrutar dessa plenitude de alegria em Deus. A 
natureza caída tenta a todo instante nos ocupar em uma busca 
infindável. Essa busca se traduz em vícios, que carregam a mentira de 
que é possível se auto satisfazer.  

Jesus, porém, disse: “aquele que beber da água que eu lhe der, 
nunca terá sede” (Jo 4:14a). Ele disse isso a uma mulher que já havia 
experimentado dissabores e alegrias passageiras com diferentes 
homens, amantes que jamais lhe permitiram encontrar felicidade. Jesus 
conhecia bem o seu coração cansado. Sua pregação, portanto, foi 
cirúrgica. Ele usou a oportunidade da sede literal para falar de sua sede 
espiritual. Perceba que a água que Jesus nos dá se faz uma fonte a jorrar 
dentro de nós e é por isso que jamais acaba (Jo 4:14b). O que essa água 
viva faz, portanto, é nos habilitar a não desejar mais buscar outras 
formas de saciar nossa sede. Era exatamente isso que ele explicava 
àquela mulher, visando o seu arrependimento. Ele mesmo era maior que 
os profetas, o Messias enviado para acabar com a sede causada pelo 
pecado. Ele mesmo é a fonte inesgotável da mais pura água, a fonte certa 
onde podemos encontrar vida em abundância! 

A resposta para um coração eternamente insatisfeito é beber 
dessa água. Não há necessidade de construir para si outras fontes, pois 
Ele basta para saciar os desejos do nosso coração de um modo muito 
maior e melhor do que poderíamos imaginar. Do mesmo modo, se temos 
sede é porque não estamos plenamente satisfeitos nEle. Como na minha 
experiência no campo, é na escassez que percebemos mais atentamente 
o que nos falta. O problema obviamente não está na fonte, mas em nossa 
capacidade de desfrutá-la. Como diria C. S. Lewis, “a fraqueza de seus 
desejos é o problema”. O que significa que nos contentamos facilmente 
com pequenas formas de agradar-se, pequenos prazeres mesquinhos. 
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Mas nessa fonte preciosa, não há lugar para mesquinhez. Não é possível 
beber apenas um pouco, nem compartilhar de outras fontes, pois não se 
pode degustar a vida e a morte ao mesmo tempo. 

Se, por outro lado, decidimos aniquilar a escassez de nosso 
coração e satisfazê-lo em Deus, então podemos caminhar nessa terra 
sem sentir sede de mais nada. Nossos vícios serão como uma mentira 
mal contada, uma armadilha desvendada. Não precisaremos deles para 
nos preencher, pois já não haverá espaço. Como é doce essa água! Como 
é real a alegria de sentir-se farto e satisfeito. Sem necessidade de 
paliativos. Sem sentimentos de culpa, vergonha e tristeza. Sem ver-se 
acorrentado pela falsa necessidade e pela sede amarga. Por isso, te 
aconselho: da próxima vez que você sentir que está com sede, lembre-se 
que tudo o que precisa fazer é buscar no lugar certo. Sua fonte será 
finalmente perene.   

Com amor, 
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P.s.: Recarregue seu coração}

“

“

Espantem-se diante disso, ó céus! Fiquem 
horrorizados e abismados", diz o Senhor.
"O meu povo cometeu dois crimes: eles me 
abandonaram, a mim, a fonte de água viva; e 
cavaram as suas próprias cisternas, cisternas 
rachadas que não retêm água.” 
(Jeremias 2:12, 13 , NVT) 

Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito 
nele.” John Piper  

“ A fraqueza de seus desejos é o problema. (...) Agimos como uma 
criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama 
num cortiço porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de 
um fim de semana na praia.

“Jesus Cristo é o manancial. Não cessa 
de jorrar água. É pra a vida toda.” 

Leia também:

    
Idolatria do Ego 
Renata Gandolfo

Clique para assistir: 

Jo 4:6-29 ; Sl 42:1 

- Ilustrações: Freepik - 

C. S. Lewis, no livro Peso de Glória [2]

[2] LEWIS, C. S. O peso de glória, São Paulo: Editora Vida, 2008, p. 30.  

https://www.youtube.com/watch?v=Wlem0Bjl0kQ
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Fortaleza, maio de 2020

Dona Coração Perfeccionista, 

Você que por muito tempo andou tão orgulhosa de sua 
característica peculiar, começa agora a perceber as sutis armadilhas de 
sua busca pela perfeição. Infelizmente, ainda que a intenção inicial tenha 
sido nobre, muitas vezes é possível perder-se em motivações 
pecaminosas: necessidade de controle, orgulho, autojustiça, confiança 
nas próprias habilidades...Disputando com essas motivações, a busca 
pela excelência pode tornar-se um fim em si mesma.  

Lá no fundo, é como se você acreditasse que é imbatível, capaz de 
dominar o tempo e as circunstâncias para que tudo seja perfeito. Você é 
o tipo de pessoa que pensa, no final das contas, que tudo dará certo 
porque é você quem está fazendo? Busca das pessoas a aceitação e 
afirmação de que você tem grandes capacidades de fazer acontecer? Se 
você vive assim, logo irá se frustrar ao ser golpeada pela realidade: você 
não controla as peças do tabuleiro. Não pode impedir que algumas saiam 
do lugar que você gostaria que estivessem. Além disso, estará sempre 
presa à necessidade de manter-se com a opinião favorável das pessoas e 
de manter um alto padrão de desempenho. 

Nesse sentido, o orgulho se torna um perigo iminente na busca 
pela perfeição. Por vezes o perfeccionismo não tem nada a ver com 
realmente usufruir das coisas que dão certo. Às vezes tem a ver com as 
pessoas reconhecerem sua performance e afirmarem que você fez tudo 
certo, outras vezes com a necessidade pessoal de sentir-se no controle 
de tudo. De uma forma ou de outra, cedemos lugar a nós mesmos. Desse 
modo, o perfeccionismo é o pretexto que utilizamos para nos sentarmos 
no trono de Deus. O fracasso e a humilhação são as formas como Deus 
nos lembra que o trono é dEle. Quando tudo sai conforme o planejado, 
temos a ilusão de que fizemos por onde sermos amados, mas quando 
fracassamos, somos lembrados de que Ele nos ama profundamente, não 
por nosso esforço, mas por sua bondade. 
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O coração de Marta era muito parecido com o seu (Lc 10:38-42). 
Ela trabalhava diligentemente e correndo de um lado para o outro 
buscava servir Jesus e seus discípulos da melhor maneira possível. Muito 
ocupada em seus afazeres, queixou-se de sua irmã Maria que estava 
sentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinos. Marta exigiu para si um 
autosacrifício e irritou-se porque sua irmã não estava se sacrificando 
também. O perfeccionismo de Marta alimentou um espírito crítico ao 
ponto de dar ordem a Jesus, o mestre. Ela estava visivelmente fadigada e 
preocupada com os detalhes, mas Jesus diz ao seu coração exatamente o 
que ela precisava ouvir: “apenas uma coisa é necessária” (Lc 10:42). O 
problema não estava no servir com excelência, nem em ocupar-se com 
os detalhes da hospitalidade. Marta simplesmente se perdeu em seu 
desempenho. Não era necessário. Ela provavelmente tinha servos que 
poderiam cuidar para uma recepção aceitável. Enquanto isso, Jesus 
estava ali, sua ida a cruz se aproximava e Maria entendeu a importância 
de desfrutar de sua presença. Era uma questão de escolha, de escolher a 
melhor parte. 

Lembre-se que o hóspede de Marta foi o mesmo que pregou o 
sermão do monte (Mt 5-7). O discurso de Jesus é claro: é preciso ser 
antes de fazer. Depois de explicar por meio das bem-aventuranças as 
características de um cristão, Ele continua nos falando sobre a raiz 
profunda do pecado que está no interior dos homens, onde ninguém 
pode ver. Essa é a razão pela qual o caráter cristão precede a ação e 
aquele que quer servir deve fazê-lo como fruto de devoção. O Filho de 
Deus nos diz claramente: “sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial 
de vocês” (Mt 5:48), mas aqui Ele não está falando de desempenho, de 
atos exteriores simplesmente, Ele está falando de um caráter cristão 
maduro. De fato, quando Jesus nos exige a perfeição, Ele está nos 
convocando a se parecer mais com Ele. Somente assim tudo o que 
fizermos, todo nosso empenho e ações, serão fruto de um caráter 
aperfeiçoado. 

Deixe então, Coração, que a graça manifestada na cruz te 
constranja. Por meio dela você pode equilibrar seus esforços. Por meio 
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dela, você poderá abrir mão confiando que ainda que não possa ver 
agora, ou controlar o processo, ele irá aperfeiçoar suas ações de dentro 
para fora. Olhando para o sacrifício perfeito de Cristo, Cordeiro sem 
defeitos (I Pe 1:19), lembre-se sempre que, por mais que você se esforce, 
nada do que fizer pode se comparar ao padrão de excelência de Deus 
demostrado na cruz. É por meio do sangue derramado ali que Ele nos 
perdoa, santifica e aperfeiçoa. Não somos considerados justos por meio 
do nosso desempenho, por mais excelente que seja, mas por meio do 
desempenho eficaz do seu próprio Filho na cruz. Essa é a humilhação 
que nos torna filhos amados, servos e amigos de Deus. Esse é o plano 
perfeito de Deus que se cumpriu em nós. 

Com amor, 
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P.s.: Recarregue seu coração}

“

“

imaginem como o sangue de Cristo purificará 
nossa consciência das obras mortas, para que 
adoremos o Deus vivo. Pois, pelo poder do 
Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a 
Deus como sacrifício perfeito.
(Hebreus 9:14, NVT) 

Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas apenas 
para melhorar meu currículo. Não tenho de fazer as coisas para 
parecer bom. Faço-as só pela alegria de realizá-las.

Leia também:

    
Você é amado
Paul Washer 

Clique para assistir: 

    
A Graça é...
Tiago Albuquerque

Clique para assistir: 

Mt 5 ; Hb 9 e 10 

Tim Keller, no livro Ego Transformado [3]

Marta recebe Jesus em sua casa
Lc 10:38-42 

[3] KELLER, Timothy J. Ego transformado: a fumildade que brota do evangelho e traz verdadeira alegria, São Paulo: Editora Vida Nova, 
2014, p. 42.  

- Ilustrações: macrovector/dgim-studio/Freepik - 

https://www.youtube.com/watch?v=qle_u3_Cl28
https://www.instagram.com/tv/CDRFHzflWSf/?utm_source=ig_web_copy_link


    
A Graça é...
Tiago Albuquerque
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Ser amado}
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Fortaleza, julho de 2020

Sr. Coração Carente, 

A sua extrema necessidade de se sentir amado por todos tornou-se 
dentro de você o pior dos tormentos. Não há um passo ou uma ação sua 
que não sejam minimamente motivados pela admiração e elogios. Está 
sempre pensando e ponderando sobre qual a opinião que os outros têm 
sobre você e fica profundamente abatido com uma opinião negativa. 
Busca de todas as formas permear suas ações para manter uma boa 
imagem acima de tudo. Se pergunta várias e várias vezes “por que Fulano 
não gosta de mim?”. Sua vida se tornou um círculo vicioso de busca por 
aceitação e em nome dela você é capaz até mesmo de abrir mão e 
silenciar pensamentos e valores. Vive se comparando e competindo por 
atenção, mesmo que às vezes não perceba o labirinto que se meteu. De 
onde vem, Coração, esse martírio do ego, senão de ti mesmo? 

O que tenho para dizer a você sobre essas coisas é bastante óbvio: 
você jamais estará plenamente satisfeito enquanto depender da atenção 
do outro. Será frustrado várias vezes. Num segundo tem seu ego 
acalentado, mas logo precisará de mais. A necessidade caótica de amor e 
admiração é um terreno inseguro e irregular, sempre prestes a 
desmoronar. Quero então te convidar a pensar em duas coisas: a 
primeira, uma lei e a segunda uma convicção. 

A lei que recebemos de Deus foi resumida por Cristo em dois 
pilares: amar a Deus e amar ao próximo (Mt 22:37-39). Toda a conduta do 
cristão se baseia nessas duas exigências, que funcionam como um norte 
para a motivação de nossas ações. Isso significa que a ética cristã nos 
impele a buscar com todas as nossas forças amar o outro, ainda que seja 
a despeito do nosso desejo e comodidade. Não há nenhuma diretriz no 
sentido de conquistar e cativar o amor do outro. Não há qualquer 
indicação de que é nisso que devemos empenhar o nosso esforço. O 
evangelho não é sobre ansiar pelo amor do próximo, é sobre amá-lo. É 
sobre ofertar amor e não sobre barganha. Quem diz que precisamos nos 
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sentirmos amados é o nosso ego. Quem se ofende quando não 
alcançamos essas expectativas é a nossa natureza pecadora. Não foi 
esse alvo que Deus estabeleceu. O evangelho ainda vai além: nos faz 
questionar do que valeria amar somente àqueles que nos amam e nos 
ensina a amar nossos inimigos (Mt 5:46). A ordem para amar é absoluta 
e independente da reciprocidade.    

Como é possível realinhar as coisas? Com a convicção de que 
somos perfeitamente amados por Deus. Amá-lo é, entre outras coisas, 
uma resposta de gratidão: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro 
(1 Jo 4:19). E o quanto o Pai nos ama? Tanto quanto ama o Filho (Jo 17:23)! 
Essa é uma verdade arrebatadora e constrangedora ao mesmo tempo. O 
amor do Pai tem a exata medida da cruz! Foi por causa desse profundo 
amor incondicional e proporcional que Cristo se entregou para nos 
libertar do pecado. Para que pudéssemos, entre outras coisas, desfrutar 
plenamente do sentir-se amado. Não se trata de um amor piegas, pois é 
bastante racional. Ninguém no mundo é capaz de nos amar assim, nem 
de nos fazer sentir agraciados dessa maneira. Esse amor é a segurança e 
base do evangelho.  

O que nos resta fazer? Amar. Mas esse não é qualquer amor. 
Deve-se amar a Deus ao ponto de desejar todos os dias conhece-lo um 
pouco mais, de querer se parecer com Ele. Amar ao ponto de dizer: 
“Antes eu queria ser amado por todos, agora só quero me parecer com 
Jesus”. Sei que consequentemente você se tornará uma pessoa amável, 
que poderá atrair o amor do outro. Curiosamente, isso acontece 
justamente quando você deixa de se esforçar para tal, quando não é mais 
o objetivo central de tudo. Creio que esse é o motivo de termos que amar 
a Deus em primeiro lugar. Porque a partir dEle podemos amar o outro 
corretamente e desfrutar do amor do próximo sem exigências. Já temos 
tudo, já somos amados. Todo o resto é lucro.  

Com amor, 
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P.s.: Recarregue seu coração}

“

“

Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles 
experimentem unidade perfeita, para que todo 
o mundo saiba que tu me enviaste e que os 
amas tanto quanto me amas.
(João 17:23, NVT) 

A humildade do evangelho mata a necessidade que tenho de pensar 
em mim. (...) A pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se 
odeia ou se ama, e sim a que tem a humildade do evangelho.” 

Leia também:

    
Você é amado
Paul Washer

Clique para assistir: 

I João 3 e 4 
Mt 22:37-39;  João 15:13; Rm 5:8; Rm 8:38,39; Sl 136:1  

Tim Keller, no livro Ego Transformado [4]

- Ilustrações: macrovector/dgim-studio/Freepik - 

[4] KELLER, Timothy J. Ego transformado: a fumildade que brota do evangelho e traz verdadeira alegria, São Paulo: Editora Vida Nova, 
2014, p. 34.  

https://www.youtube.com/watch?v=qle_u3_Cl28


com

AM
OR

Ao
se

u coraçã

Ao seu Coração

Examine seu coração}

ccoomm

AM
OR

AAAooAoA
sseeeeeeeee

uuuu ccoorrrraaaaaççãã

Ao seu Coração

Examine seu coração}



- 35 - 

Fortaleza, maio de 2020

Seu Coração, 

Há algum tempo, sentada numa cadeira de auditório, eu ouvia 
atentamente uma palestra para mulheres sobre as batalhas de oração. 
Fiz várias anotações e ao final a palestrante se dispôs a ouvir e 
aconselhar quem desejasse. Alguns dias depois enviei uma longa 
mensagem contando várias coisas que angustiavam meu coração. Relatei 
detalhadamente o que doía em mim e aguardei a resposta. Eu esperava 
uma longa lista de formas de lidar com aquilo que, à época, eu 
considerava sofrimento. Um mágico passo-a-passo que mudaria tudo! A 
resposta, no entanto, apesar de muito gentil, foi bastante sóbria. Duas 
perguntas resumiam o conselho: "O que você aprendeu sobre Deus?" e 
"O que você aprendeu sobre si mesma?". Apesar de serem bastante 
simples, essas duas perguntas realmente mudaram tudo. 

Responder a essas perguntas representa o árduo trabalho de 
examinar o coração. E posso garantir que é um processo bastante 
doloroso. Isso porque as duas perguntas têm uma ponte e abismo entre 
si. Quando respondi a mim mesma o que aprendi sobre Deus, pude notar 
sua grandeza, soberania e paciência. Quando respondi o que aprendi 
sobre mim, vi meu próprio pecado. Se antes eu me ocupava em culpar a 
Deus pelo meu sofrimento, agora estava diante dEle constrangida ao 
notar que a fonte da minha dor estava nas minhas motivações e 
inclinações corrompidas. Só me restava pedir perdão.  

Esse processo é doloroso precisamente porque sempre iremos nos 
deparar com a santidade e perfeição de Deus em contraste com a nossa 
condição falha e limitada de pecadores. No entanto, justamente aí está a 
nossa cura e solução para muitos problemas: ele fere o nosso coração 
para curá-lo. Como na história de C. S Lewis, quando o menino 
Eustáquio, que havia se transformado em um dragão, passa por um 
processo peculiar para voltar a ser um menino. Primeiro o dragão 
Eustáquio tenta tirar a sua pele sozinho. Uma, duas, três vezes 
esfregando para despir-se e livrar-se dela, mas sem sucesso. Então 
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Aslam, o criador de Nárnia, oferece-se para retirar a sua pele. Eis o que 
acontece: 

“A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter me atingido o 
coração. E quando começou a tirar-me a pele senti a pior dor da minha 
vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me 
tirava a pele. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói pra 

valer, mas é bom ver o espinho sair.” (As Crônicas de Nárnia, no livro A viagem do 

Peregrino da Alvorada) 

Somente Aslam poderia retirar a pele de Eustáquio e fazê-lo voltar 
a ser um menino, como deveria ser desde o princípio. Desfazer-se da 
pele do dragão, porém, seria doloroso e bom ao mesmo tempo. É assim 
também conosco. Examinar-se e olhar de frente suas fraquezas, 
Coração, resultará em dor, porém é exatamente assim que você achará 
graça diante daquele que pode nos curar e trazer de volta. 

Nessa minha última carta, desejo motivar você a ser ousado o 
suficiente para submeter-se a esse exame pessoal. Espero que, para isso, 
as demais cartas tenham ajudado a avaliar cada cantinho que faz parte 
de você, Coração. Não tenha medo de deixar-se ferir pela Verdade. 
Somos miseráveis pecadores, mas nosso Deus misericordioso nos 
quebra e molda diariamente.  

Com amor, 

Ester Vasconcelos. 
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Quem escreveu}

Agradecimentos}

Cristã, serva e esposa. Uma mulher 
comum, com habilidades comuns. 
Apaixonada por design, fotografia e pelo 
poder das palavras. Cheia de sonhos 
tímidos que só Deus sabe. Como todo bom 
amante da escrita, a necessidade de juntar 
palavras do jeito certo para dizer algo se 
tornou real e inevitável. Que esse fruto 
possa render muitos outros. 

O perfeccionismo e outras falhas do coração fizeram o projeto 
demorar mais tempo que o necessário para ser finalizado, mas com 
a ajuda de pessoas que cito a seguir, finalmente a ideia saiu de uma 
tela para várias. 

Agradeço a Deus pela alegria de usar da criatividade, uma 
característica que lembra tanto nosso Criador. Por meio dEle e para 
Ele são todas as coisas. Louvo e agradeço a Deus também pela vida 
de meu esposo Rafael Vasconcelos que me ajuda e incentiva muito. 
Por seu companheirismo e amor em cada detalhe. 

Agradeço ainda à minha igreja (Batista de Henrique Jorge) tão 
querida e em especial às minhas irmãs que me inspiram tanto com 
seus testemunhos e maturidade. E também às amigas do 
discipulado com quem divido a caminhada cristã, em especial a 
Nathália Araújo e Cássia Joene, leitoras pioneiras que fizeram 
observações preciosas. 

Por fim, não posso esquecer de agradecer a todos os amigos e 
familiares que sempre me incentivaram a escrever. Não cito seus 
nomes, mas louvo a Deus pela vida de cada um que um dia me deu 
uma palavra de ânimo. Obrigada! 






