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Palavra ao leitor
A Bíblia tem algumas palavras marcantes, capazes de transmitir muito conteúdo em poucas letras. Esperança é uma delas e a minha preferida. Ela ocorre
cerca de 290 vezes no texto sagrado e 4.406 nos escritos de Ellen White. Não há
dúvida de que toda a Revelação oferece uma base segura para nossa esperança.
Esse termo representa a mensagem distintiva da Igreja Adventista do
Sétimo Dia. Ele pode expressar nossa unidade e identidade. Ao cantarmos “Oh,
Que Esperança”, por exemplo, nos tornamos uma família ao redor do mundo.
Experimentei isso alguns anos atrás no Jardim do Sepulcro, em Jerusalém.
Estávamos em um programa especial e cantamos esse hino em português.
Alguns norte-americanos se aproximaram com lágrimas nos olhos e perguntaram se éramos adventistas. Respondemos que sim e nos abraçamos ali. Mesmo
com idiomas diferentes, estávamos unidos pela harmonia de nossa esperança.
Na Divisão Sul-Americana, a palavra “esperança” representa um compromisso com a missão. Há mais de uma década, nossos projetos, livros missionários, veículos de comunicação e programas evangelísticos levam essa marca.
Afinal, além de profundidade bíblica e identidade teológica, ela também possui
um grande potencial missionário, pois apresenta nossa mensagem de maneira
positiva. Somos uma igreja movida pela esperança.
São muitas as razões para que estas Meditações Diárias sejam um alimento
para sua esperança. Por meio delas, quero compartilhar mensagens espirituais que
têm sido relevantes para mim. Preparei cada texto na expectativa de que, “se ajudar uma só pessoa a ter esperança, não terei vivido em vão” (Martin Luther King).
O personagem central deste livro é Cristo, o verdadeiro motivo de nossa
esperança. Ele é “a esperança da glória” (Cl 1:27). Nele centralizam-se “nossas esperanças de vida eterna” (Ellen G. White, Carta 100, 1895). Ele é a ponte
que liga o passado ao futuro, conecta o Antigo ao Novo Testamento e ambos
ao momento em que Ele virá com as nuvens “e todo o olho O verá” (Ap 1:7).
A esperança de todos os que morreram fiéis é a ressurreição, mas ela só é digna
de confiança porque Ele já ressuscitou. Aguardamos o momento em que nosso
corpo será glorificado, porque o corpo Dele já foi glorificado. Temos certeza de
que subiremos ao Pai, porque Ele já subiu. Viveremos para sempre, porque Ele
vive para todo o sempre. Nossa esperança é confiável, porque Ele é confiável.
Por isso, como disse Ellen White: “Sejamos animados pelo pensamento de
que o Senhor logo virá. Que essa esperança alegre nosso coração” (Testemunhos
Para a Igreja, v. 9, p. 287). Aproveite cada mensagem para fortalecer o sentimento de alegria, compromisso e expectativa em seu coração.
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Esperança certa
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida,
somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15:19

Esperança é o sentimento que melhor traduz o ano-novo e a expectativa de
tudo o que virá pela frente. Ela é a âncora da alma. Não tem barreiras de etnia,
cultura ou classe social e está por trás dos desejos e decisões que se multiplicam nestes dias. Segundo alguns estudos, uma pessoa deverá gastar, em média,
sete anos de sua vida esperando por algo que nunca vai acontecer. Por isso, mais
importante do que ter esperança em alguma coisa, é buscar a esperança certa.
A esperança de alguns está neste mundo. Para gente assim, todos os desejos de ano-novo são daqui, estão aqui e ficarão aqui. Mas nem tudo por aqui
é negativo. A família, os amigos, bons líderes e profissionais competentes
podem ser um apoio positivo. Porém, a maioria se concentra no quarteto da
ilusão: poder, dinheiro, sucesso e prazer.
Positivas ou negativas, as fontes de apoio do mundo nunca oferecem verdadeira esperança. A esperança certa está no Céu. Se houver uma inversão de
valores, você acabará frustrado e decepcionado e, segundo Paulo, será a pessoa mais infeliz da Terra. Ellen White diz que a humanidade fracassará em
todas as suas tentativas de progresso se “negligenciar a única Fonte de esperança” (Caminho a Cristo, p. 20).
Quando a esperança está no Céu, você encara a vida com outros olhos.
Enxerga mais além, vê Deus no comando, entende o valor do sacrifício de
Cristo, reconhece a atuação do Espírito Santo e sabe que em breve todo o
sofrimento acabará.
A esperança certa não ilude nem decepciona. Ao contrário, como diz John
Maxwell, ela “brilha mais quando a hora é mais escura, motiva quando o desânimo aparece, canta quando todas as melodias silenciam, escuta respostas
quando ninguém está falando, supera os obstáculos quando ninguém está
ajudando, enfrenta dificuldades quando ninguém está se preocupando, sorri
confiantemente quando ninguém está sorrindo, tem as respostas quando ninguém está perguntando, ousa dar quando ninguém está repartindo e traz vitória quando todos estão perdendo”.
Ao começar este ano, tenha em mente a frase de um conhecido autor evangélico: Jesus “viveu a vida que não poderíamos viver e recebeu a punição que
não poderíamos suportar, para oferecer uma esperança à qual não poderíamos
resistir”. Escolha a esperança certa. O Senhor Se encarregará dos resultados.
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Que queres que Eu te faça?
Perguntou-lhe Jesus: Que queres que Eu te faça? Respondeu o cego:
Mestre, que eu torne a ver. Marcos 10:51

Jesus gostava de usar perguntas. Com elas, levava os ouvintes à r eflexão,
ensinava novas mensagens e revelava a essência do coração das pessoas.
Em Marcos 10, encontramos Jesus em duas situações diferentes, fazendo
uma dessas perguntas reveladoras. Em busca de promoção pessoal, Tiago e João
procuraram Jesus. Depois de prepararem o caminho, ouviram a pergunta: “Que
quereis que vos faça?” (v. 36). A resposta revelou que eles queriam posição de
destaque e autoridade num futuro reino do Messias. O Mestre foi firme com
os dois e explicou para eles os princípios de Seu reino (v. 39).
Na outra situação, Jesus ouviu os gritos que a multidão não conseguiu
silenciar. Era Bartimeu, a quem Jesus dirigiu a mesma pergunta (v. 51). A resposta foi imediata: “Que eu torne a ver.” “Então, Jesus lhe disse: Vai, a tua fé
te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora” (v. 52).
Enquanto Tiago e João mostraram a força do egoísmo e a necessidade
de repreensão, Bartimeu revelou a intensidade da fé e a necessidade de um
Salvador. Os discípulos saíram vazios, tristes e precisando aprender uma lição.
Bartimeu saiu curado, elogiado e perdoado.
Neste começo de ano, ao receber de Jesus a mesma oportunidade, qual será
sua postura? Ellen White aconselha: “Ao entrares em um novo ano, faze-o com
nova resolução de seguir direção progressiva e ascendente. Seja tua vida mais
elevada do que tem sido até aqui. Faze que o teu objetivo não seja buscar o próprio interesse e prazer, mas promover o progresso da causa de teu Redentor.
Não permaneças numa atitude em que sempre necessites tu mesmo de auxílio, e outros tenham de guardar-te para te conservar no caminho estreito.
Podes ser forte para exercer influência santificadora sobre outros. Podes estar
em atitude em que o interesse de tua alma se desperte para fazer bem a
outros, para consolar os aflitos, fortalecer os fracos e dar teu testemunho em
favor de Cristo sempre que se ofereça oportunidade” (Testemunhos Seletos, v. 1,
p. 239). Busque a Deus pelo motivo certo e ouça, pela fé, a pergunta que abrirá
seus olhos e fará de você um candidato ao trono dos salvos no reino do Céu.
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Totalmente do Senhor
O coração de Asa foi, todos os seus dias, totalmente do Senhor. 1 Reis 15:14

No cenário de apostasia de muitos dos reis de Israel e Judá, diferencia-se o
reinado de Asa. Após os longos e bem-sucedidos reinados de Davi e Salomão,
o reino foi dividido. O declínio foi imediato com o reinado de Roboão em Judá
e piorou ainda mais nos dias de Abias, que reinou em seu lugar por apenas
três anos. Foi um rei tão fraco que em sua biografia a Bíblia gasta mais tempo
falando de Davi do que dele mesmo.
Asa, seu filho, assumiu o trono. O que você esperaria do novo rei nesta
condição? Era filho e neto de péssimos governantes. Mesmo assim, Deus o
preparou para liderar Seu povo. O governo de Asa teve uma duração maior
que o de seus antecessores. Durante 41 anos, ele “fez o que era reto perante o
Senhor” (1Rs 15:11). Sua liderança foi séria, começando a obra de reforma na
própria casa. Não foi perfeito, mas exerceu uma influência espiritual positiva.
É dito sobre ele que seu coração “foi, todos os seus dias, totalmente do
Senhor” (1Rs 15:14). Pouquíssimas vezes a Bíblia repete palavras tão fortes e
profundas sobre outros personagens. Apesar de pouco conhecido por muitos,
Asa se tornou muito conhecido por Deus.
Se a Bíblia fizesse uma descrição sobre você, qual seria? Ainda há tempo
para buscar uma biografia como a de Asa. Estamos começando o ano, e este é
o tempo para construir uma caminhada em que todos os dias o coração seja
inteiramente do Senhor. A recomendação inspirada é direta e forte: “Consagrem
tempo a orar, a examinar as Escrituras, a pôr o eu sob a disciplina de Jesus
Cristo. Vivam em contato com o Cristo vivo, e assim que fizerem isso, Ele os
segurará firmemente com mão forte que jamais afrouxará” (Nossa Alta Vocação,
p. 99). “Mais oração e menos conversa é o que Deus deseja. Isso transformaria Seu povo em uma torre de força” (Review and Herald, 15 de junho de 1897).
Priorize sua vida espiritual e repense sua rotina diária. Sobre isso, Dwight
Moody disse certa vez: “Se você está tão ocupado que não tem tempo para estar
em comunhão com Deus, saiba que você está mais ocupado do que deveria.”
Comece organizando um tempo especial, na primeira hora do dia. Faça desse
momento um hábito insubstituível e permita que Deus transforme seu comportamento e multiplique seu testemunho. Seja totalmente do Senhor, e Ele
realizará em sua vida o que parece impossível.
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Por que você está chorando?
“Mulher, por que você está chorando?” “Levaram embora o meu Senhor”,
respondeu ela, “e não sei onde o puseram”. João 20:13, NVI

Em 1910, o casal de pioneiros Ignacio e Cecilia Kalbermatter trabalhava em
um distrito pastoral que abrangia todo o Paraguai. Naquela época, eles perderam
o primeiro filho, Ismael, com apenas um ano e oito meses de idade. Por conta
de uma viagem, Ignacio só soube do falecimento do filho cinco dias depois.
Do Paraguai, o casal foi para a Bolívia. Um dia, depois de terminar as atividades domésticas, Cecilia foi ao quarto e se deparou com uma cena chocante:
a filha de nove meses havia se sufocado com a própria fralda. Foi um golpe
duro demais, e Cecilia chorava todos os dias, desconsolada. Afinal, havia perdido seus dois primeiros filhos no campo missionário.
Dias depois, passando pela sala de sua casa, ela ouviu uma voz que dizia:
“Cecilia, Cecilia”. Não havia ninguém na casa, e sua resposta imediata foi: “Fala,
Senhor, tua serva está ouvindo.” A mensagem foi clara: “Por que você está chorando? Não chore mais.” A dor continuava forte, e dias depois ela ainda não
conseguia controlar as lágrimas. Foi quando ouviu novamente a voz que dizia:
“Não chore.” Mas seu pedido ao Senhor foi insistente: “Por favor, me ajude a não
chorar mais.” Foi o dia de sua restauração. A partir dali, o consolo do Senhor
a acompanhou. Ela teve mais quatro filhos.
Ignacio e Cecilia viveram dias difíceis de pioneirismo, entrega e sacrifício. Eles não desistiram, e a igreja cresceu na região em que serviram. Décadas
depois, o neto do casal retornou ao Paraguai para ser presidente da Igreja
Adventista para todo o país. O que antes havia sido o distrito do avô tornou-se
uma União, presidida por seu neto, também chamado Ignacio Kalbermatter.
Desde o final de 2017, o bisneto de Ignacio e Cecilia, Hiram Kalbermatter, é o
presidente da Igreja Adventista para toda a Bolívia. Seus filhos foram sepultados naqueles países, mas seus descentes voltaram para continuar a obra.
Um dia você entenderá a razão de toda a dor. Como disse Wilson Sarli, “a
despedida é a lei da Terra, mas o reencontro é a lei do Céu”. Até lá, confie que
“Aquele que não poupou o Seu próprio Filho, antes, por todos nós O entregou,
porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas?” (Rm 8:32).
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Objetivo claro
Onde quer que Ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos
nas praças, rogando-Lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da Sua veste;
e quantos a tocavam saíam curados. Marcos 6:56

Certa vez, uma frase escrita em um muro me impressionou: “Apenas os
hospitais são capazes de provar que todos os homens são iguais.” Uma descrição simples e ao mesmo tempo profunda do egoísmo, orgulho e vaidade que
dominam o coração, dividem os seres humanos e causam tantas tragédias.
Jesus era o contrário dessa descrição. Deixou a glória do Céu e não alimentou o orgulho no coração. Mesmo sendo Deus, em Sua humanidade não Se tornou autossuficiente. Sua fama era tão grande que as pessoas faziam qualquer
sacrifício para encontrá-Lo, receber Seu toque, ouvir Suas palavras e ter cura
ou libertação. Porém, isso não fez Dele uma pessoa egocêntrica.
O risco do orgulho e autossuficiência eram imensos. Ele foi tentado a
pegar uma carona na fama e deixar de lado a verdadeira razão de Sua vinda
à Terra. Poderia cair na tentação, tantas vezes sugerida pelos apóstolos e esperada pelas multidões, de Se tornar rei e libertar o povo do domínio romano.
Mas Jesus não perdeu Seu objetivo.
Que tremendo contraste quando comparamos a exaltação de Satanás e a
humilhação de Jesus. O objetivo de Satanás era o eu; o de Cristo, a humanidade. O inimigo queria o benefício próprio; Jesus, a nossa salvação.
E você? Como agiria se tivesse as mesmas oportunidades? Imagine todos
querendo estar perto de você, ouvir sua voz e tocar sua roupa. Você conhece,
com clareza, o objetivo de sua vida? Sabe quem realmente é e quem está
no comando de seus sentimentos? Lembre-se de que “não temos exteriormente inimigos que precisemos temer. Nosso grande conflito é contra o eu
não consagrado. Quando vencemos o eu, somos mais do que vencedores por
Aquele que nos amou” (Conselhos Sobre Mordomia, p. 21, 22).
Ter o foco certo não é pensar menos de si mesmo, mas menos em si mesmo.
Isso traz recompensa imediata. Siga o exemplo de Jesus, mantendo a humildade e o objetivo da vida claro. Benjamin Franklin nos lembra: “Quando somos
bons para os outros somos ainda melhores para nós mesmos.”
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Meu verso preferido
Buscai, pois, em primeiro lugar, o Seu reino e a Sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33

Frequentemente me perguntam, em entrevistas ou programas especiais,
qual o meu verso preferido. Agora você já sabe. Mateus 6:33 me acompanha
há muitos anos. Cada vez que alguém pede uma dedicatória ou assinatura,
faço questão de colocá-lo junto do meu nome, para que o foco não esteja na
identidade do homem, mas na mensagem de Deus. Buscar em primeiro lugar
o reino de Deus tem vários significados para mim:
Significa separar um tempo cada dia para estar com o Senhor. Dedico minha
primeira hora para estudar e orar, dentro do possível, no mesmo horário e lugar.
Logo cedo, a mente está mais tranquila, paciente e receptiva. Por isso, posso
ouvir melhor a voz de Deus. Tenho comigo a Bíblia, a Lição da Escola Sabatina,
as Meditações Diárias e um livro de Ellen White. Aprendi que aquele que “foge
de Deus pela manhã dificilmente O encontrará no resto do dia” (John Bunyan).
Em segundo lugar, significa estudar a Bíblia com mais interesse, profundidade e regularidade. Já imaginou o que aconteceria se você abrisse a Bíblia
com a mesma frequência que abre o WhatsApp ou liga a televisão?
Em terceiro lugar, significa orar com mais intensidade e confiança. Ellen
White lembra que a “oração é um meio estabelecido pelo Céu para se obter
êxito. Apelos, pedidos, solicitações entre os homens movem as pessoas e atuam
em parte para controlar os negócios das nações. Mas a oração mobiliza o Céu”
(Refletindo a Cristo, p. 151).
Em quarto lugar, significa depender completamente do Senhor. “Somos
por nós mesmos incapazes de fazer qualquer bem; mas o que não somos capazes de fazer, o poder de Deus há de realizar em toda pessoa submissa e crente”
(O Desejado de Todas as Nações, p. 98).
Por fim, significa aceitar a vontade de Deus, descansar em Seus braços
e ter paz no coração. Nem sempre as coisas acontecem como queremos. Por
isso, devemos entender que a vontade de Deus é sempre melhor. Quando Ele
está no comando, todas as outras necessidades são atendidas.
Convido você a fazer do Senhor o primeiro em sua vida. Quem O prioriza
pode descansar na certeza de que nada realmente necessário faltará.
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Milagre na prisão
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36

Participando do projeto Missão Calebe, os jovens desenvolvem sua vocação missionária e servem à comunidade, estabelecendo novas igrejas, dando
estudos bíblicos e levando pessoas ao batismo. Cada ano os milagres e histórias emocionantes se repetem. Os participantes deixam sua marca, mas também são transformados nesse grande movimento missionário.
O desafio de cada calebe, como são chamados, é usar sua paixão e criatividade, típica dos jovens, para quebrar barreiras e levar a mensagem a lugares
desafiadores. E eles nunca decepcionam.
Em Luzilândia, no Piauí, um grupo de calebes aceitou o desafio de levar
esperança à pequena cidade de Matias Olímpio, com pouco mais de 10 mil
habitantes. Eles não tinham ideia dos milagres que Deus estava preparando.
O auditório alugado para a campanha evangelística ficava nos fundos da
delegacia. Sem que eles soubessem, todas as noites, aproximadamente 20 detentos acompanhavam a mensagem de dentro das celas. Até que um dos missionários decidiu visitar a delegacia e descobriu o que estava acontecendo. Os
presos não apenas ouviam a mensagem, mas também atendiam ao apelo de
onde estavam.
A equipe de jovens começou a visitar todos os dias a cadeia e dar apoio
pessoal aos detentos. Durante a pregação da noite, mencionavam os nomes
dos encarcerados que, do outro lado, respondiam “amém”. Como resultado,
três detentos foram batizados.
No momento do batismo, o pastor Marcos Elias, que dirigia a cerimônia,
percebeu que um dos policiais se emocionava a cada palavra que ouvia. Após
a reunião, o pastor buscou mais informações e descobriu que era o delegado
Sampaio, chefe da polícia na cidade.
Sampaio também ouviu as mensagens evangelísticas, de seu escritório. Em
uma das noites, passou em frente ao auditório, observou o que estava acontecendo, mas não entrou. No dia seguinte, foi tocado pela pregação e começou a
frequentar as reuniões. Cada noite, emocionado, atendia ao apelo e, no encerramento do programa, foi batizado. Além dele, mais 43 pessoas foram batizadas.
Deus continua surpreendendo ainda hoje. Para toda ousadia missionária,
Deus concederá milagres mais surpreendentes. Experimente isso em sua vida.
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Coisas pequenas
Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e f iel; foste f iel no pouco,
sobre o muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor. Mateus 25:21

O dia 28 de janeiro de 1986 entrou para a história. Às 11h38 de uma terçafeira, o ônibus espacial Challenger explodiu em pleno ar, aos 72 segundos de
voo, com sete tripulantes a bordo.
Todas as atenções estavam voltadas para o Challenger. Durante cinco anos,
a NASA desenvolveu o programa que tinha sido elaborado para deixar as viagens espaciais mais rotineiras, com a ajuda de uma espaçonave reutilizável.
O próprio Challenger já havia viajado nove vezes ao espaço, mas aquela
seria a primeira vez em que um cidadão comum estaria no voo. Entre mais de
10 mil concorrentes, a escolhida foi a professora Christa McAuliffe, de 37 anos.
A viagem seria transmitida para milhares de escolas nos Estados Unidos.
A decolagem foi adiada duas vezes por problemas técnicos, mas o dia havia
chegado. Trinta e seis segundos depois da decolagem, o Challenger atravessou a barreira do som e foi atingido por um forte vento lateral, que obrigou o
sistema de navegação de bordo a corrigir a potência dos foguetes propulsores. Quando alcançou a potência máxima, uma chama começou a queimar as
junções do foguete propulsor de estibordo e, em seguida, toneladas de combustível líquido envolveram a nave em uma bola de fogo. Tudo aconteceu tão
depressa que não houve tempo para acionar nenhuma manobra de emergência.
Enquanto o Challenger se desintegrava no ar, alguns tripulantes tentaram
ativar suas provisões de oxigênio de emergência; mas, embora a cabine tenha
se conservado praticamente intacta até cair no oceano, a pressão aerodinâmica matou aqueles que sobreviveram à explosão inicial.
Uma investigação provou que juntas de borracha que deveriam ter selado
a união entre os segmentos do foguete propulsor haviam falhado na decolagem. O relatório do acidente informou, mais tarde, que os gestores da NASA
sabiam desse problema, mas o trataram como “um risco de voo aceitável”.
Também estamos em viagem para o Céu. Não permita que coisas pequenas transformem sua esperança em tragédia. O alerta é claro: “A formação de
nosso caráter será cheia de perigos, se avaliarmos mal a importância das coisas pequenas” (Parábolas de Jesus, p. 356). Ore hoje para que o Espírito Santo
sele sua vida de modo que sua viagem ao Céu tenha um final feliz!
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Gosto de observar gente equilibrada, que produz unidade e harmonia por
onde passa, refletindo o caráter de Cristo. Afinal, essas características são as
maiores demonstrações de um cristianismo verdadeiro e concretizam o sonho
de Deus para Seu povo.
Calebe é um dos bons exemplos desse tipo de atitude. Você se lembra do
momento em que o povo de Israel ficou dividido por causa do relatório dos
12 espias que visitaram a Terra Prometida? Foi uma situação cheia de desânimo, falta de fé e crítica. Lembra-se também da atitude de Calebe? Ao lado
de Josué, ele escolheu ficar com as promessas de Deus, ver o que era positivo
e motivar o povo a seguir em frente. Quando a maioria tinha um espírito de
agitação, ele demonstrou equilíbrio e confiança na direção divina. Calebe teve
“outro espírito”. Como resultado, herdou a Terra Prometida.
No entanto, parece que é mais fácil seguir os negativistas e pessimistas.
Foi assim também com a maioria do povo. Observe que, em Números 13, está
a lista dos 12 príncipes que foram espiar a terra, exatamente a última vez em
que o nome dos dez murmuradores foi mencionado. Eles acabaram no esquecimento porque a história não tem lugar para quem só enxerga o lado negativo. Esse tipo de pessoa sempre anda para trás e ainda tenta levar outros.
Já aqueles que têm “outro espírito” são os que escrevem a história. Foi o
caso de Josué e Calebe. Um se tornou líder do povo, e o outro, um conquistador vitorioso e destemido. E você? Qual é o seu espírito? Lembre-se do que
disse Winston Churchill: “O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade;
o otimista vê oportunidade em cada dificuldade.”
A família, a sociedade e a igreja estão precisando desesperadamente de gente
que tenha “outro espírito”. O mundo tem pessimistas e negativistas demais.
Há uma carência de pessoas equilibradas, de gente que sabe defender a verdade com amor.
Deus está chamando você para ser assim. Isso é ser sal e luz na Terra.
Lembre-se, porém, de que o “outro espírito” vem apenas como resultado da
atuação do Santo Espírito.

Sa
co

Outro espírito
Porém o Meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito,
e perseverou em seguir-Me, Eu o farei entrar a terra que espiou,
e a sua descendência a possuirá. Números 14:24
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