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Em Oração 

 

Ó Senhor, em oração eu lanço-me além, no mundo eterno, e neste grande oceano minha 

alma triunfa sobre todos os males, às margens da mortalidade. O tempo, com os seus diver-

timentos alegres e decepções cruéis nunca parecem tão irrefletidos quanto nessa ocasião. 

 

Em oração vejo-me como nada; encontro meu coração buscando-Te com intensidade e 

anelo, com sede veemente de viver para Ti. Bendito sejam os fortes ventos do Espírito que 

me apressam em meu caminho para a Nova Jerusalém. 

 

Em oração todas as coisas aqui abaixo desaparecerem, e nada parece importante, senão 

a santidade de coração e a salvação dos outros. 

 

Em oração todas as minhas preocupações seculares, medos, angústias desaparecem, e 

são de tão pouca importância como um sopro. 

 

Em oração minha alma exulta interiormente com pensamentos vivificados com o que Tu 

estás fazendo pela Tua Igreja, e eu anseio que Tu obtenhas um grandioso nome da parte 

dos pecadores que voltam a Sião. 

 

Em oração eu sou erguido acima das carrancas e lisonjas da vida, e saboreio as alegrias 

celestes; entrando no mundo eterno eu posso entregar-me a Ti com todo o meu coração, 

para ser Teu para sempre. 

 

Em oração eu posso colocar todas as minhas preocupações em Tuas mãos, estar inteira-

mente à Tua disposição, não tendo nenhuma vontade ou interesse próprio. 

 

Em oração eu posso interceder pelos meus amigos, ministros, pecadores, pela Igreja, Teu 

reino vindouro, com maior liberdade, com esperanças ardentes, como um filho ao seu pai, 

como alguém que ama ao seu amado. 

 

Ajuda-me a estar sempre em oração e nunca cessar de orar. 

 

••• 

 

Dedicação Matinal 

 

Deus todo-poderoso, enquanto eu cruzo o limiar deste dia, eu confio a mim mesmo, alma, 
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corpo, afazeres, amigos ao Teu cuidado. Vigia-me, guarda-me, orienta-me, dirija-me, santi-

fica-me, abençoa-me. Inclina o meu coração para os Teus caminhos. Molda-me totalmente 

à imagem de Jesus, como um oleiro faz com o barro. 

 

Que meus lábios sejam uma harpa bem afinada para ressoar Teu louvor. Faça com que 

aqueles ao redor de mim vejam-me vivendo pelo Teu Espírito, pisando o mundo sob os pés, 

não conformado às mentirosas vaidades, transformado por uma mente renovada, revestido 

de toda a armadura de Deus, brilhando como uma luz que nunca esmaece, demonstrando 

santidade em todas as minhas ações. 

 

Não permita que nenhum mal neste dia manche meus pensamentos, palavras e mãos. Que 

eu possa peregrinar em caminhos lamacentos com uma vida pura de mancha ou mácula. 

Em operações necessárias, faça com que minha afeição esteja no Céu, e meu amor 

elevado em labaredas de fogo, meu olhar fixo em coisas invisíveis, meus olhos abertos 

para o vazio, a fragilidade e a zombaria da terra e de suas vaidades. Que eu possa enxergar 

todas as coisas no espelho da eternidade, à espera da vinda de meu Senhor, ouvindo o 

chamado da última trombeta, apressando os novos céu e terra.  

 

Ordene neste dia todas as minhas comunicações de acordo com a Tua sabedoria, e ao 

ganho do bem comum. Não permita que eu não seja beneficiado ou feito útil. Que eu possa 

falar cada palavra como se fosse a minha última palavra, e andar cada passo como o meu 

último. Se a minha vida findar hoje, que este seja o meu melhor dia. 

 

••• 

 

Necessidades Matinais 

 

Ó Deus, o autor de todo bem, eu venho a Ti pela graça que mais um dia necessitará para 

seus deveres e ocasiões. Eu saio para um mundo perverso; eu trago comigo um coração 

mau. Eu sei que sem Ti eu não posso fazer nada, de forma que tudo com o que eu esteja 

preocupado, embora inofensivo em si mesmo, pode revelar-se uma ocasião de pecado ou 

de insensatez, a menos que eu seja sustentado por Teu poder. Segura-me e estarei à salvo. 

 

Preserve o meu entendimento da sutileza do erro, meus afetos do amor aos ídolos, o meu 

caráter da mancha do vício, a minha confissão de toda forma de mal. Que eu não participe 

de nada em que eu não possa implorar a Tua bênção, e em que eu não possa convidar a 

Tua inspeção. Prospera-me em todos os empreendimentos legais, ou prepara-me para as 

decepções. Não me conceda nem pobreza nem riqueza. Alimente-me com alimento conve-

http://www.facebook.com/oEstandarteDeCristo
http://www.oestandartedecristo.com/
http://www.issuu.com/oEstandarteDeCristo


 

Facebook.com/oEstandarteDeCristo 

 

 

OEstandarteDeCristo.com 

Issuu.com/oEstandarteDeCristo 

 

6 
 

niente para mim, para que eu não esteja abastado e negue a Ti e diga: Quem é o Senhor? 

Ou seja pobre, e roube, e tome o Teu nome em vão. 

 

Que cada criatura seja boa para mim pela oração e pela Tua vontade. Ensina-me a utilizar 

o mundo e não abusar dele, para que melhore os meus talentos, redima o meu tempo, ande 

em sabedoria para com os de fora, e em bondade para com os de perto, para que faça o 

bem a todos os homens e, especialmente, aos meus irmãos Cristãos. E a Ti seja a glória. 

 

••• 

 

Manhã 

 

Senhor compassivo, Tuas misericórdias me trouxeram ao amanhecer de outro dia. Vão 

será este dom, a menos que eu cresça na graça, aumente em conhecimento, amadureça 

para a colheita espiritual. Permita-me neste dia conhecer-Te como és, amar-Te suprema-

mente, servi-Te totalmente, admirar-Te plenamente. Por meio da graça, faça com que 

minha vontade sirva-Te, sabendo que o poder de obedecer não está em mim, mas que 

somente o Teu livre amor me capacita a servir-Te. Aqui, então, está o meu vazio coração, 

transborde-o com Teus dons preciosos; aqui está o meu cego entendimento, afugente as 

suas brumas de ignorância. 

 

Oh, sempre vigilante Pastor, conduz-me, guia-me, cuide de mim neste dia; sem Teu cajado 

de restrição eu erro e me perco. Limite o meu caminho para que eu não vagueie em nocivo 

deleite, e beba seus fluxos venenosos; dirige os meus pés para que eu não seja enredado 

nos laços secretos de Satanás, nem caia em suas armadilhas ocultas. Defende-me dos 

ataques inimigos, de circunstâncias más, de mim mesmo. Meus adversários são parte inte-

grante de minha natureza; se agarram a mim como a minha própria pele; eu não consigo 

escapar de seu contato. No meu levantar e deitar eles grudam em mim, eles atraem com 

iscas constantes; meu inimigo está no interior da cidadela. Venha com poder onipotente e 

expulse-o, fira-o à morte, e anule em mim, neste dia, cada partícula de vida carnal. 

 

••• 

 

Sinceridade 

 

Senhor da imortalidade, diante de quem os anjos e arcanjos escondem o rosto, capacita-

me a servi-lO com reverência e temor piedoso. Tu que és Espírito e requer verdade no ínti-

mo, me ajude a Te adorar em espírito e em verdade. Tu que és justo, não me deixe abrigar 
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o pecado em meu coração, ou satisfazer um temperamento mundano, ou buscar satisfação 

nas coisas que perecem. 

 

Apresso-me em direção a um momento quando os propósitos e posses terrenos parecerão 

vãos, quando será indiferente se eu tenho sido rico ou pobre, bem-sucedido ou decepcio-

nado, admirado ou desprezado. Mas será de um momento eterno se eu tenho lamentado 

pelo pecado, sentido fome e sede de justiça, amado o Senhor Jesus com sinceridade, 

gloriando-me em Tua cruz. Que estes objetivos absorvam minha principal solicitude! produ-

za em mim esses princípios e disposições que tornam o Teu culto em perfeita liberdade. 

 

Expulsa de minha mente todo o medo e vergonha pecaminosos, para que, com firmeza e 

coragem eu possa confessar o Redentor diante dos homens, prosseguir com Ele ouvindo 

a sua reprovação, ser zeloso com o Teu conhecimento, ser preenchido com a Tua sabedo-

ria, caminhar com Tua circunspecção, solicitar o Teu conselho em todas as coisas, recorrer 

às Escrituras por Tuas ordens, manter em minha mente a Tua paz, sabendo que nada pode 

me acontecer sem Tua permissão, nomeação e administração. 

 

••• 
 

Anseios por Deus 

 

Meu querido Senhor, eu posso apenas dizer que Tu sabes que eu não anseio por nada, 

senão Tu mesmo, nada, a não ser santidade, nada a não ser união com a Tua vontade. Tu 

me concedeste esses desejos, e só Tu podes dar-me o que é desejado. A minha alma 

anseia por comunhão com o Senhor, por mortificação da corrupção que habita dentro de 

mim, especialmente o orgulho espiritual. 

 

Quão precioso é ter um terno sentimento e clara apreensão do mistério da piedade, da 

verdadeira santidade! Que bem-aventurança é ser como Tu, tanto quanto for possível para 

uma criatura ser como Teu Criador! Senhor, dá-me mais da Tua semelhança; dilata a minha 

alma para conter a plenitude da santidade; faça-me viver mais para Ti. Ajuda-me a estar 

menos satisfeito com as minhas experiências espirituais, e quando eu me sinto à vontade 

após doces comunhões, ensina-me que é muito pouco o que eu conheço e faço.  

 

Bendito Senhor, permita-me elevar-me para perto de Ti, e amar, e anelar, e pleitear, e lutar 

conTigo, e aspirar pela libertação do corpo de pecado, pois meu coração está errante e 

sem vida, e minha alma lamenta-se ao pensar que alguma vez perca de vista o seu Amado. 

Envolva a minha vida em Divino amor, e mantenha-me sempre desejoso por Ti, sempre 
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humilde e resignado à Tua vontade, mais fixo em Ti mesmo, para que eu possa estar mais 

capacitado para a obra e para o sofrimento. 

 

••• 

 

Encontro com Deus 

 

Grande Deus, em público e privado, no santuário e em casa, seja minha vida imersa em 

oração, cheia do espírito de graça e de súplicas, cada oração perfumada com o incenso do 

sangue expiatório. Ajude-me, defende-me, até que do orar no chão eu passe para o reino 

de louvor incessante. Instado pela minha necessidade, convidado por Tuas promessas, 

chamado pelo Teu Espírito, eu entro em Tua presença, adorando-Te com piedoso temor, 

impressionado com Tua majestade, grandeza, glória, todavia incentivado por Teu amor. 

 

Eu sou totalmente miserável, bem como totalmente culpado, não tendo nada de mim mes-

mo com o que recompensar-Te, mas eu trago Jesus a Ti, nos braços da fé, pedindo à justiça 

dEle que compense as minhas iniquidades, regozijando-me de que Ele será pesado na 

balança por mim, e satisfará a Tua justiça. Bendigo-Te que do grande pecado tiras grande 

graça, que, embora com receio de que o pecado mereça punição infinita por ser cometido 

contra um Deus infinito, ainda assim, há misericórdia para mim, pois onde a culpa é mais 

terrível, ali a Tua misericórdia em Cristo é mais livre e profunda. Abençoa-me, revelando-

me mais de Teus méritos salvíficos, fazendo com que Tua bondade passe adiante de mim, 

falando de paz ao meu coração contrito; fortalece-me para que eu não Te deixe até que 

Cristo reine supremo em meu interior, em cada pensamento, palavra e ação, em uma fé 

que purifica o coração, vence o mundo, opera pelo amor, prende-me a Ti, e sempre se 

apega à cruz. 

 

••• 

 

Devoção 

 

Deus, meu fim, o meu maior e mais nobre prazer é estar familiarizado conTigo e com a mi-

nha alma imortal e racional; é doce e deleitoso olhar para o meu ser quando todos os meus 

poderes e paixões estão unidos e empenhados em buscar-Te, quando minha alma anseia 

e apaixonadamente suspira por conformidade conTigo e pelo pleno gozo de Ti; nenhumas 

horas passam com tanto prazer quanto as que são gastas em comunhão com o Senhor e 

com o meu coração. 
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Oh, quão desejável, quão proveitoso para a vida Cristã é um espírito de santa vigilância e 

zelo de Deus sobre mim quando a minha alma nada teme, exceto o pesar de ofender-Te, 

Deus bendito, meu Pai e amigo, a quem eu amo e anseio com deleite, ao invés de ser feliz 

em mim mesmo! Sabendo, como eu sei, que este é o temperamento piedoso, digno da mais 

alta ambição, e a mais alta busca das criaturas inteligentes e Cristãos consagrados, que 

minha alegria se derive de glorificar a Ti e deleitar-me em Ti. Anseio preencher todo o meu 

tempo para Ti, seja em casa ou no caminho; colocar todas as minhas preocupações em 

Tuas mãos; estar inteiramente à Tua disposição, não tendo nenhuma vontade ou interesse 

próprio. Ajuda-me a sempre viver para Ti, a tornar-Te o meu último e único fim, para que 

eu nunca mais em qualquer circunstância ame meu próprio eu pecaminoso. 

 

••• 

 

Auxílio Divino 

 

Tu és o Deus Bendito, feliz em Si mesmo, fonte de felicidade para Tuas criaturas, meu cria-

dor, benfeitor, possuidor, defensor. Tu me criaste e tens me sustentado, me auxiliado e li-

vrado, me salvado e guardado; Tu és, em cada situação, capaz de satisfazer as minhas 

necessidades e misérias. 

 

Que eu viva por Ti, viva para o Senhor, nunca sendo satisfeito com o meu progresso Cris-

tão, senão à medida que eu me assemelhar a Cristo; e puder ser conformado com Teus 

princípios, temperamento e conduzido a crescer a cada hora em minha vida. Deixe Teu 

amor sem precedentes restringir-me à santa obediência, e torna o meu dever em meu pra-

zer. Se os outros julgarem minha fé como loucura, minha mansidão como fraqueza, meu 

zelo como tolice, minha esperança como ilusão, minhas ações como hipocrisia, me alegro 

em poder sofrer pelo Teu nome. 

 

Mantenha-me caminhando firmemente em direção ao país das delícias eternas, que o paraí-

so seja a minha verdadeira herança. Auxilia-me pela força do Céu que eu nunca venha a vol-

tar atrás, ou desejar prazeres enganosos que se acabarão em nada. Enquanto eu sigo minha 

jornada celestial, pela Tua graça, me deixe ser conhecido como um homem sem ambições, 

senão de um desejo ardente por Ti, e pelo bem e a salvação de meus semelhantes. 

 

••• 

 

Confissão e Petição 
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Santo Senhor, tenho pecado por vezes sem número, e sido culpado de orgulho e increduli-

dade, de falhas em encontrar Tua mente em Tua Palavra, de negligência em buscar-Te em 

minha vida diária. Minhas transgressões e inconstâncias apresentam-me como uma lista 

de acusações, mas Bendigo-Te que estas não ficarão contra mim, por tudo ter sido colo-

cado sobre Cristo. Continue a subjugar minhas corrupções, e concede-me a graça de viver 

acima delas. Não permita que as paixões da carne, nem as concupiscências da mente 

tragam o meu espírito em sujeição, mas governa-me em liberdade e poder. 

 

Agradeço-Te que muitas das minhas orações foram recusadas. Eu pedi errado ou não 

tenho pedido, eu tenho orado a partir das minhas concupiscências e sido rejeitado, eu an-

siava pelo Egito e me foi dado um deserto. Continue com Tua obra paciente, respondendo 

“não” às minhas orações erradas e me levando a aceitar isto. Purifica-me de todo desejo 

falso, de toda aspiração vil, de tudo que for contrário aos Teus estatutos. Eu agradeço por 

Tua sabedoria e Teu amor, pois todos os atos de disciplina a que estou sujeito, por vezes, 

me colocam na fornalha para refinar meu ouro e remover minha escória. 

 

Nenhum julgamento é tão difícil de suportar como um senso do pecado. Se Tu me permi-

tisses escolher entre o viver em prazer e manter os meus pecados ou tê-los queimados 

com julgamento, dá-me aflição santificada. Livra-me de todo mau hábito, de cada acréscimo 

de pecados anteriores, de tudo que ofusca o brilho da Tua graça em mim, de tudo o que me 

impeça de me deleitar em Ti. Então Te bendirei, Deus de Jesurum, por me ajudar a ser reto. 

 

••• 

 

Consagração e Adoração 

 

Meu Deus, eu sinto que te agradar é o Céu, e ser o que Tu queres que eu seja. Oh, que eu 

fosse santo como Tu és santo, puro como Cristo é puro, perfeito como o Teu Espírito é 

perfeito! Estes, eu sinto, são os melhores mandamentos no Teu Livro, e devo desobedecê-

los? Devo quebrá-los? Estou sob tal necessidade, posto que eu vivo aqui? 

 

Ai, ai de mim que sou um pecador, se eu ofender este Deus bendito, que é infinito em bon-

dade e graça! Oh, não, se Ele me punir por meus pecados, isto não faria meu coração ir 

tão longe a ponto de ofendê-lO; mas apesar de eu pecar continuamente, Ele continuamente 

renova a Tua bondade para comigo. 

 

Às vezes sinto que eu poderia suportar qualquer sofrimento, mas como posso desonrar 

este Deus glorioso? O que devo fazer para glorificar e adorar este mais excelente dos 

seres? Oh, que eu pudesse consagrar a minha alma e o corpo para o Teu serviço, sem 
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restrições, para sempre! Oh, que eu pudesse me entregar a Ele, de modo a nunca mais 

tentar ser de mim mesmo! ou ter qualquer vontade ou afetos que não sejam perfeitamente 

conformes à Tua vontade e Teu amor! Mas, infelizmente, eu não consigo viver e não pecar. 

 

Oh, anjos glorifiquem-nO incessantemente, e, se possível, prostrem-se ao chão diante do 

bendito Rei do céu! Eu me delongo para suportar um período com eles em louvor incessan-

te; mas quando eu tiver feito tudo o que posso para a eternidade eu não serei capaz de 

oferecer mais do que uma pequena fração da homenagem em relação ao que o glorioso 

Deus merece. Dá-me um coração cheio de Divino e celestial amor. 

 

••• 

 

O Vale da Visão 

 

Senhor, alto e santo, manso e humilde, Tu me trouxeste para o vale da visão onde eu vivo; 

embora nas profundezas, vejo-Te nas alturas; cercado por montanhas de pecado eu con-

templo a Tua glória. Permita-me aprender pelo paradoxo que o caminho para baixo é o 

caminho para o alto, que ser rebaixado é ser elevado, que o coração quebrantado é o cora-

ção curado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma 

vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que carregar a cruz é usar a coroa, que dar é 

receber, que o vale é o lugar da visão. 

 

Senhor, durante o dia as estrelas podem ser vistas nos poços mais profundos, e quanto mais 

profundos os poços, mais brilhantes Tuas estrelas resplandecem; conceda-me encontrar 

Tua luz em minha escuridão, Tua vida em minha morte, Tua alegria em minha tristeza, a 

Tua graça em meu pecado, Tuas riquezas em minha pobreza, a Tua glória em meu vale. 

 

••• 
 

Contentamento 

 

Pai Celestial, se eu tiver que padecer necessidade, e ficar despido, e estar em situação de 

pobreza, faz meu coração estimar Teu amor, conhecê-lo, ser constrangido por ele, apesar 

de eu ter negado todas as bênçãos. É de Tua misericórdia o afligir-me e provar-me com 

necessidades, pois, por estes caminhos eu vejo os meus pecados, e desejo a separação 

deles. Permita-me de bom grado aceitar a miséria, dores, tentações, se eu puder, assim, 

http://www.facebook.com/oEstandarteDeCristo
http://www.oestandartedecristo.com/
http://www.issuu.com/oEstandarteDeCristo


 

Facebook.com/oEstandarteDeCristo 

 

 

OEstandarteDeCristo.com 

Issuu.com/oEstandarteDeCristo 

 

12 
 

sentir o pecado como o maior mal, e ser liberto dele com gratidão a Ti, reconhecendo este 

como o maior testemunho de Teu amor. 

 

Quando Teu Filho, Jesus, entrou em minha alma, em vez do pecado, Ele tornou-se mais 

caro para mim do que o pecado tinha sido anteriormente; Teu governo gentilmente substi-

tuiu a tirania do pecado. Ensina-me a crer que se algum dia eu tivesse algum pecado subju-

gado devo não apenas esforçar-me para vencê-lo, mas devo convidar a Cristo para habitar 

no lugar dele, e Ele deve tornar-se para mim mais precioso do que a luxúria vil havia sido; 

que Tua doçura, poder e vida estejam lá. Assim, devo procurar uma graça a partir dEle ao 

invés do pecado, mas não devo clamar por isso à parte dEle mesmo. 

 

Quando eu estiver com medo dos males que virão, conforte-me ao mostrar que em mim 

estou prestes a morrer, desgraçado e condenado, mas em Cristo eu estou reconciliado e 

vivo; que em mim mesmo eu acho insuficiência e nenhum descanso, mas em Cristo há 

satisfação e paz; que em mim mesmo eu sou fraco e incapaz de fazer o bem, mas em Cristo 

eu tenho capacidade de fazer todas as coisas. Embora agora eu tenha Tuas graças, em 

parte, logo tê-las-ei perfeitamente naquele estado onde Te mostras totalmente reconciliado, 

e tão suficiente, eficaz, amando-me completamente, com o pecado abolido. Oh, Senhor, 

apresse esse dia. 

 

••• 
 

As Profundezas 

 

Senhor Jesus, dá-me um arrependimento mais profundo, um horror do pecado, um pavor 

de aproximar-me dele. Ajude minha castidade a fugir dele e zelosamente resolver que meu 

coração será somente Teu. 

 

Dê-me uma confiança mais profunda, para que eu possa me perder para me encontrar em 

Ti, o lugar de meu repouso, a primavera do meu ser. Dê-me um conhecimento mais profun-

do de Ti mesmo como Salvador, Mestre, Senhor e Rei. Dá-me maior força na oração secre-

ta, mais doçura em Tua Palavra, um segurar mais firme de Tua verdade. Dá-me santidade 

mais profunda no falar, no pensar, no agir, e não me deixes buscar a virtude moral à parte 

de Ti. 

 

Are profundamente em mim, grande Senhor, lavrador celeste, para que meu ser seja um 

campo arado, com as raízes da graça se espalhando por toda parte, até que somente Tu 

sejas visto em mim, Tua beleza dourada como safra de verão, Tua fecundidade como a 

abundância do outono. 
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Eu não tenho nenhum Mestre, senão a Ti somente, nenhuma lei, senão a Tua vontade, 

nenhum prazer, senão a Ti mesmo, nenhuma riqueza, senão a que Tu me dás, nenhum 

bem, senão a Tua bênção, nenhuma paz, senão a que o Senhor me concede. Eu não sou 

nada, senão o que Tu me fazes ser. Eu não tenho nada, senão aquilo que eu recebo de Ti. 

Eu posso não ser nada, mas esta graça me adorna. Esvazia-me profundamente, querido 

Senhor, e, em seguida, encha-me a ponto de transbordar com água viva. 

 

••• 
 

Graça Ativa 

 

Ó Deus, que Teu Espírito fale em mim para que eu possa falar conTigo. Oh, Senhor Jesus, 

grande Sumo Sacerdote, Tu abriste um novo e vivo caminho pelo qual uma criatura caída 

pode se aproximar de Ti e ser aceita. 

 

Ajuda-me a contemplar a dignidade de Tua pessoa, a perfeição de Teu sacrifício, a eficácia 

da Tua intercessão. 

 

Oh, que bem-aventurança acompanha a devoção, quando em todas as provas que me afa-

digam, os cuidados que me corroem, os medos que me perturbam, as fraquezas que me 

oprimem, eu posso vir a Ti em minha necessidade e sentir a paz que excede todo enten-

dimento! 

 

A graça que restaura é necessária para me preservar, orientar, guardar, prover e ajudar. E 

aqui Teus santos incentivam a minha esperança; eles eram miseráveis e agora estão enri-

quecidos, presos e agora estão livres, atribulados e agora são vitoriosos. 

 

Cada novo chamado ao dever exige mais graça do que eu agora possuo, mas não mais do 

que é encontrada em Ti, tesouro Divino em quem habita toda a plenitude. Para Ti eu olho 

por graça sobre graça, até que cada vazio feito pelo pecado seja reposto e eu seja cheio 

de toda a Tua plenitude. 

 

Que os meus desejos sejam ampliados e as minhas esperanças encorajadas, para que eu 

possa honrar-Te por toda a minha dependência e a grandeza da minha expectativa. 

 

Sê comigo, e me prepare para todos os sorrisos da prosperidade, para as carrancas da 

adversidade, para as perdas de bens, para a morte de amigos, para os dias de trevas, para 
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as mudanças da vida, e para a última grande mudança de todas. Que eu possa encontrar 

Tua graça suficiente para todas as minhas necessidades. 
 

••• 

Corrupções do Coração 

 

Ó Deus, que Teu Espírito fale em mim para que eu possa falar conTigo. Eu não tenho ne-

nhum mérito, permita que o mérito de Jesus repouse sobre mim. Eu não mereço, mas eu 

olho para a Tua misericórdia. Eu sou cheio de fraquezas, concupiscências, pecados; Tu és 

cheio de graça. 

 

Eu confesso o meu pecado, meu pecado frequente, meu pecado voluntário; todos os meus 

poderes de corpo e alma estão contaminados: a fonte de poluição está enraizada dentro da 

minha natureza. Existem câmaras de imagens imundas dentro de meu ser; eu tenho ido de 

um aposento odioso para outro, caminhado na terra de ninguém, de imaginações perigosas, 

altivo nos segredos de minha natureza caída. 

 

Estou totalmente envergonhado do que eu sou em mim mesmo; eu não tenho nenhum 

renovo em mim, nem frutos, senão espinhos e abrolhos; eu sou uma folha desaparecendo 

que o vento arrebata; eu vivo nu e estéril como uma árvore de inverno, inútil, digno de ser 

cortado e queimado. Senhor, Tu tens compaixão de mim? 

 

Tu tens golpeado severamente o meu orgulho, o falso deus do eu, e eu quedo em pedaços 

diante de Ti. Mas Tu me deste outro Mestre e Senhor, Teu Filho, Jesus, e agora o meu co-

ração está voltado para a santidade, a minha vida acelera como uma flecha de um arco em 

direção à plena obediência ao Senhor. Ajude-me em todas as minhas ações a acabar com 

o pecado e a humilhar meu orgulho. 

 

Salve-me do amor do mundo e da soberba da vida, de tudo o que é natural para o homem 

caído, e deixe que a natureza de Cristo seja vista em mim a cada dia. Dai-me a graça de 

suportar a Tua vontade sem murmuração e com prazer, não só para ser cinzelado, ao 

quadrado ou antiquado, mas separado da velha rocha onde estive incorporado durante 

tanto tempo, e tirado da pedreira para os ares superiores, onde eu possa ser edificado em 

Cristo para sempre. 

 

••• 
 

Purificação 
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Senhor Jesus, eu peco. Faça com que eu nunca deixe de entristecer-me por causa disso, 

nunca esteja contente comigo mesmo, nunca imagine que posso chegar a um ponto de 

perfeição. Mate a minha inveja, governe a minha língua, esmague o meu eu. Dá-me a graça 

de ser santo, bondoso, gentil, puro, pacífico, de viver para Ti e não para mim mesmo, de 

imitar as Tuas palavras, atos, espírito, de ser transformado à Tua semelhança, de ser con-

sagrado totalmente a Ti, de viver inteiramente para a Tua glória. 

 

Livra-me do apego às coisas impuras, de associações erradas, da predominância das pai-

xões más, da adulação do pecado, tão logo ele surja; para que com auto-aborrecimento, 

profunda contrição, sincero coração buscador eu me achegue a Ti, lance-me sobre Ti, 

confie em Ti, clame a Ti, seja liberto por Ti. 

 

Ó Deus, todo eterno, ajuda-me a compreender que todas as coisas são sombras, mas que 

Tu és a substância, todas as coisas são areias movediças, mas Tu és a rocha, todas as 

coisas estão mudando, mas Tu és a âncora, todas as coisas são ignorância, mas Tu és 

sabedoria. 

 

Se a minha vida deve ser um crisol em meio ao fogo ardente, que assim seja, mas assenta-

Te à boca da fornalha para vigiar o metal para que nada se perca. Se eu pecar voluntária, 

grave e angustiadamente, em graça retire a minha tristeza e conceda-me canção; remova 

o meu pano de saco e me vista com beleza; silencie meus suspiros e encha a minha boca 

de cântico, a seguir, conceda-me temporada de verão como a um Cristão. 

 

••• 

 

Refúgio 

 

Ó Senhor, cujo poder é infinito e sabedoria infalível, ordene as coisas de forma que elas 

não possam nem impedir-me, nem desencorajar-me, nem ofereçam obstáculos para o 

progresso de Tua causa. 

 

Permaneça entre mim e toda a contenda, que nenhum mal aconteça, nem o pecado corrom-

pa os meus dons, zelo, realizações. Que eu possa seguir o dever e não qualquer dispositivo 

tolo de mim mesmo. Não me permita laborar em obra que Tu não abençoarás, para que eu 

possa servi-Te sem desonra ou débito. 

 

Conceda-me habitar em Teu lugar secretíssimo, sob Tua sombra, onde a proteção é impe-

netrável, a salvo da seta que voa de dia, da peste que anda na escuridão, da contenda das 
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línguas, da malícia da má vontade, da dor da conversa indelicada, dos laços da má com-

panhia, dos perigos da juventude, das tentações da vida madura, das aflições da velhice, 

do medo da morte. 

 

Sou completamente dependente de Ti para apoio, conselho, consolo. Ampara-me pelo Teu 

espírito livre, e que eu não imagine ser o suficiente de modo a estar preservado de cair, 

mas que eu possa sempre prosseguir, sempre abundante na obra que Tu me dás a fazer. 

Fortalece-me pelo Teu Espírito em meu interior para todo o propósito da minha vida Cristã. 

Todas as minhas joias, as entrego à sombra da segurança que está em Ti, o meu novo 

nome em Cristo, meu corpo, alma, talentos, caráter, meu sucesso, esposa, filhos, amigos, 

trabalho, meu presente, meu futuro, meu fim. Toma-os, porque são Teus, e eu sou Teu, 

agora e para sempre.  

 

••• 

 

Auxílio Espiritual 

 

Pai Eterno, é uma maravilha de amor, que Tu tenhas enviado o Teu Filho para sofrer em 

meu lugar, que Tu nos deste o Espírito para ensinar, consolar, guiar, que o Senhor conce-

deu o ministério de anjos para me proteger em redor; que todo o Céu coopere para o bem-

estar de um miserável verme. Permita que Teus servos invisíveis sejam sempre ativos por 

mim, e regozijem-se quando a graça se expande em mim. Não os faça descansar até que 

meu conflito esteja terminado, e eu esteja vitorioso na terra da salvação. 

 

Conceda com que a minha propensão para o mal, amortecimento para o bem, resistência 

às ações de Teu Espírito, nunca façam com que Tu me abandones. Que o meu duro cora-

ção desperte a Tua piedade, e não a Tua ira, e se o inimigo obtém uma vantagem devido 

a minha corrupção, permita ser visto que o Céu é mais poderoso do que o inferno, que a-

queles por mim são maiores do que aqueles que estão contra mim. Levanta-Te para meu 

auxílio na riqueza das bênçãos da Aliança, mantenha-me alimentado nas pastagens de Tua 

Palavra fortalecedora, examinando as Escrituras para encontrá-lO ali. 

 

Se a minha obstinação for visitada com um flagelo, conceda-me receber a correção humil-

demente, de forma a bendizer a mão que repreende, discernir o motivo da censura, respon-

der prontamente, e voltar às primeiras obras. Permita com que todas as Tuas relações pa-

ternais me façam participante de Tua santidade. Conceda com que a cada queda eu possa 

afundar mais baixo em meus joelhos, e que quando me levantar, possa ser nas alturas mais 

elevadas da devoção. Que a minha cruz seja santificada, cada perda seja ganho, cada 
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negação uma vantagem espiritual, cada dia sombrio a luz do Espírito Santo, cada noite de 

tribulação uma canção. 

 

••• 

 

Descansando em Deus 

 

Ó Deus, altíssimo, gloriosíssimo, o pensamento de Tua infinita serenidade me alegra, pois 

estou labutando e sofrendo, perturbado e angustiado, mas Tu estás para sempre em perfeita 

paz. Teus desígnios não Lhe causam nenhum receio ou precaução de insatisfação, eles 

permanecem firmes como os montes eternos. Teu poder não conhece nenhuma obrigação, 

Tua bondade nenhuma restrição. Tu tiras ordem da confusão, e minhas derrotas são Tuas 

vitórias: O Senhor Deus onipotente reina. 

 

Eu venho a Ti como um pecador, com preocupações e tristezas, para lançar cada ansiedade 

inteiramente a Ti, cada pecado clamando pelo precioso sangue de Cristo; reaviva a pro-

funda espiritualidade em meu coração; permita-me viver perto do grande Pastor, ouvir a 

Tua voz, conhecer Teus sons, seguir os Teus chamados. Guarda-me do engano ao fazer-

me habitar na verdade; do mal, ajudando-me a andar no poder do Espírito. Dá-me mais 

intensidade de fé nas verdades eternas, ardendo dentro de mim pela experiência das coisas 

que eu conheço; faça-me nunca ter vergonha da verdade do Evangelho, que eu possa su-

portar a sua reprovação, vindicá-lo, ver a Jesus como em Tua essência, conhecendo-O no 

poder do Espírito. 

 

Senhor, ajuda-me, pois estou frequentemente morno e frio; a incredulidade deforma a mi-

nha confiança, o pecado me faz esquecer de Ti. Faça com que as ervas daninhas que cres-

cem em minha alma sejam cortadas em suas raízes; concede-me conhecer que eu real-

mente vivo somente quando eu vivo para Ti, para que todo o restante seja insignificante. 

Somente a Tua presença pode fazer-me santo, devoto, forte e feliz. Habita em mim, gracio-

so Deus. 

 

••• 

 

Louvor Noturno 

 

Doador de tudo, outro dia está terminado e eu tomo o meu lugar sob a cruz de meu grande 

Redentor, onde a cura flui continuamente, onde o bálsamo é derramado em cada ferida, 

onde me lavo de novo no sangue todo-purificador, certo de que Tu me vês sem manchas 
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do pecado. Ainda um pouco, e eu irei para Tua casa e nunca mais serei visto; ajuda-me a, 

cingindo os lombos de minha mente, acelerar o meu passo, apressar-me como se cada 

momento fosse o último, que a minha vida seja em alegria, e minha glória, a morte. 

 

Agradeço-Te pelas bênçãos temporais deste mundo: o ar refrescante, a luz do sol, a comida 

que renova a força, as roupas que vestem, a habitação que abriga, o sono que dá descanso, 

o dossel estrelado da noite, a brisa de verão, a doçura das flores, a música dos ribeiros, os 

carinhos felizes da família, parentes, amigos. As coisas animadas, as coisas inanimadas, 

servem para o meu conforto. Meu cálice transborda. Não me deixes ser insensível a essas 

misericórdias diárias. Tua mão concede bênçãos, Teu poder evita o mal.  

 

Eu trago a minha homenagem de agradecimento por graças espirituais, o pleno calor da fé, 

a alegre presença do Teu Espírito, a força de Tua vontade restringidora, Teu cessar da 

artilharia do inferno. Bendito seja o meu Senhor soberano! 

 

••• 

 

Oração da Noite 

 

Ó, amante do Teu povo, Tu tens todo o meu ser colocado nas mãos de Jesus, meu reden-

tor, comandante, marido, amigo, e tens mui cuidado de mim, nEle. Mantenha-me santo, ino-

cente, imaculado, separado dos pecadores; que eu possa desconhecer a voz dos estranhos, 

mas ir a Ele onde Ele está, e seguir para onde Ele conduz. 

 

Banha-me definitivamente na fonte de remoção do pecado, purifica-me agora da profanação 

deste dia, de suas falhas, deficiências de virtude, extremos prejudiciais, para que eu possa 

apresentar um caráter perfeito em Jesus. Ó, Mestre, que lavaste os pés aos discípulos, seja 

mui paciente comigo, seja mui condescendente com os meus defeitos, conduze-me até que 

Tua grande obra em mim seja consumada. 

 

Eu desejo vencer meu eu em cada aspecto, superar o corpo com suas paixões e concupis-

cências, manter minha carne subjugada, guardar a minha humanidade de todos os pecados 

mais grosseiros, examinar o poder sutil da minha mente natural, viver inteiramente para 

Tua glória, ser surdo à censura imerecida e aos elogios dos homens. Nada pode ferir meu 

homem interior recém-nascido, que ele não possa ser ferido ou morrer; que nada possa 

estragar o domínio do Teu Espírito dentro de mim; é suficiente ter Tua aprovação e da mi-

nha consciência. 
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Mantenha-me humilde, dependente, extremamente alegre, tão calmo e tranquilo como uma 

criança de peito, mas zeloso e ativo. Não desejo tanto fazer, quanto ser, e eu anelo ser co-

mo Jesus; se Tu me fazes justo, eu serei justo; Senhor, eu pertenço a Ti, faça-me digno de 

Ti. 

 

••• 

Noite de Renovação 

 

Meu Pai, se Tua misericórdia tivesse limites, onde seria o meu refúgio da justa ira? Mas o 

Teu amor em Cristo é sem medida. Assim, eu me apresento a Ti com pecados de comissão 

e omissão, contra Ti, meu Pai, contra Ti, adorável Redentor, contra Ti e Teus esforços, ó 

Espírito Santo, contra os ditames da minha consciência, contra os preceitos da Tua Palavra, 

contra os meus próximos e eu. Não entres em juízo comigo, pois eu não defendo nenhuma 

justiça própria, e não tenho escusa para a iniquidade. Perdoe o meu dia manchado com o 

mal. Esta noite, eu renovo a minha penitência.  

 

Todas as manhãs, eu me comprometo a Te amar mais intensamente, servir-Te mais 

sinceramente, ser mais dedicado na minha vida, ser totalmente Teu; no entanto, eu logo 

tropeço, retrocedo, e tenho que confessar a minha fraqueza, miséria e pecado. Mas eu Te 

bendigo que a obra consumada de Jesus não precisa da adição de minhas ações, que a 

Tua oferta é a satisfação suficiente pelos meus pecados. 

 

Se os dias futuros forem meus, ajuda-me a transformar a minha vida, a odiar e detestar o 

mal, a fugir dos pecados que confessar. Faça-me mais firme, mais atento, mais orante. Não 

permita que nenhum mau fruto brote das sementes do mal que minhas mãos semearam; 

Que nenhum próximo se endureça na vaidade e loucura pela minha falta de prudência. Se 

hoje eu tive vergonha de Cristo e Tua Palavra, ou tenho mostrado crueldade, maldade, in-

veja, falta de amor, falar impensado, temperamento impetuoso, que estes não sejam nenhu-

ma pedra de tropeço para os outros, ou desonra para Teu nome. Oh! Ajuda-me a dar 

exemplo do modo correto; que eu nunca seja repreendido por vício ou tente a Deus, e assim 

prove quão belos são os caminhos de Cristo. 

 

 

Extraído de O Vale da Visão: Uma coleção de Orações e Devocionais Puritanos, editado por 

Arthur Bennett. Reformatado e atualizado na linguagem atual pelo Eternal Life Ministries. 
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 Infinita Sabedoria de Deus Demonstrada na Salvação 

dos Pecadores, A — A. W. Pink 

 Jesus! – C. H. Spurgeon 

 Justificação, Propiciação e Declaração — C. H. Spurgeon 

 Livre Graça, A — C. H. Spurgeon  

 Marcas de Uma Verdadeira Conversão — G. Whitefield 

 Mito do Livre-Arbítrio, O — Walter J. Chantry 

 Natureza da Igreja Evangélica, A — John Gill 

 

OUTRAS LEITURAS QUE RECOMENDAMOS 
Baixe estes e outros e-books gratuitamente no site oEstandarteDeCristo.com. 
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 Natureza e a Necessidade da Nova Criatura, Sobre a — 

John Flavel 

 Necessário Vos é Nascer de Novo — Thomas Boston 

 Necessidade de Decidir-se Pela Verdade, A — C. H. 

Spurgeon 

 Objeções à Soberania de Deus Respondidas — A. W. 

Pink 

 Oração — Thomas Watson 

 Pacto da Graça, O — Mike Renihan 

 Paixão de Cristo, A — Thomas Adams 

 Pecadores nas Mãos de Um Deus Irado — J. Edwards 

 Pecaminosidade do Homem em Seu Estado Natural — 

Thomas Boston 

 Plenitude do Mediador, A — John Gill 

 Porção do Ímpios, A — J. Edwards 

 Pregação Chocante — Paul Washer 

 Prerrogativa Real, A — C. H. Spurgeon 

 Queda, a Depravação Total do Homem em seu Estado 

Natural..., A, Edição Comemorativa de Nº 200 

 Quem Deve Ser Batizado? — C. H. Spurgeon 

 Quem São Os Eleitos? — C. H. Spurgeon 

 Reformação Pessoal & na Oração Secreta — R. M. 

M'Cheyne 

 Regeneração ou Decisionismo? — Paul Washer 

 Salvação Pertence Ao Senhor, A — C. H. Spurgeon 

 Sangue, O — C. H. Spurgeon 

 Semper Idem — Thomas Adams 

 Sermões de Páscoa — Adams, Pink, Spurgeon, Gill, 

Owen e Charnock 

 Sermões Graciosos (15 Sermões sobre a Graça de 

Deus) — C. H. Spurgeon 

 Soberania da Deus na Salvação dos Homens, A — J. 

Edwards 

 Sobre a Nossa Conversão a Deus e Como Essa Doutrina 

é Totalmente Corrompida Pelos Arminianos — J. Owen 

 Somente as Igrejas Congregacionais se Adequam aos 

Propósitos de Cristo na Instituição de Sua Igreja — J. 

Owen 

 Supremacia e o Poder de Deus, A — A. W. Pink 

 Teologia Pactual e Dispensacionalismo — William R. 

Downing 

 Tratado Sobre a Oração, Um — John Bunyan 

 Tratado Sobre o Amor de Deus, Um — Bernardo de 

Claraval 

 Um Cordão de Pérolas Soltas, Uma Jornada Teológica 

no Batismo de Crentes — Fred Malone  
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2 Coríntios 4  
 

1
 Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos; 

2
 Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem 

falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, 

na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 
3
 Mas, se ainda o nosso evangelho está 

encoberto, para os que se perdem está encoberto. 
4
 Nos quais o deus deste século cegou os 

entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória 

de Cristo, que é a imagem de Deus. 
5
 Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo 

Jesus, o Senhor; e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 
6
 Porque Deus, 

que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, 

para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 
7
 Temos, porém, 

este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós.                
8
 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados.                               

9
 Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; 

10
 Trazendo sempre 

por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus 

se manifeste também nos nossos corpos; 
11

 E assim nós, que vivemos, estamos sempre 

entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na 

nossa carne mortal.  
12

 De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 
13

 E temos 

portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos também, 

por isso também falamos. 
14

 Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará 

também por Jesus, e nos apresentará convosco. 
15

 Porque tudo isto é por amor de vós, para 

que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para glória de 

Deus. 
16

 Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o 

interior, contudo, se renova de dia em dia. 
17

 Porque a nossa leve e momentânea tribulação 

produz para nós um peso eterno de glória mui excelente; 
18

 Não atentando nós nas coisas 

que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, e as que se 

não veem são eternas. 
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