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Introdução
As palavras do Senhor são perfeitas, como prata purificada 

num forno, como ouro sete vezes refinado (Sl 12.6).

Este livro não é um fim em si mesmo. Ele é um meio para acessar os 
tesouros de um livro muito superior. Suas palavras são valiosas ape-

nas até o ponto de o ajudarem a desfrutar do valor infinito das palavras 
que são perfeitamente verdadeiras, gloriosamente belas e completamente 
maravilhosas: as palavras do Senhor.

Em um mundo que está acostumado a erros, engano e confusão, ser capaz 
de ler palavras isentas de falhas, puras e refinadas é algo magnífico. Isso 
é o que você faz cada vez que abre sua Bíblia. Deus não comete erros no 
que diz, não obscurece a verdade por acidente ou desígnio, não falha em 
nada que prometeu fazer.

É por isso que este livro é um “devocional de Bíblia aberta”, ou seja, você 
precisará manter sua Bíblia aberta no colo ou na tela de seu dispositivo 
eletrônico à medida que usar estes estudos. Serão feitas perguntas que 
o levarão a examinar o texto e a refletir profundamente nele. O alvo dos 
autores é fazer com que você passe mais tempo refletindo a respeito das 
palavras de Deus do que em suas próprias palavras.

Assim, em vez de olhar para estes devocionais como aperitivos, veja-os 
como refeições. Separe meia hora de seu dia para fazer o estudo e res-
ponder ao que leu. Os estudos são mais bem aproveitados quando feitos 
diariamente, mas o mais importante é que você encontre um padrão que 
seja sustentável (é melhor que sejam cinco estudos por semana durante a 
vida do que sete estudos por semana que durem apenas uma semana!).

Além disso, tendo em vista que toda a palavra do Senhor é pura, precisa-
mos ler toda palavra das Escrituras, e não nos ater às nossas passagens 
prediletas ou às passagens preferidas de um autor. Desse modo, a série 
Explore as Escrituras trabalha versículo por versículo com livros inteiros da 
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Bíblia ou com grandes seções dela. Você passará tanto por livros famosos 
quanto por livros não tão populares assim, e, dentro de cada livro, passa-
rá por passagens muito utilizadas e por partes menos exploradas. Tenha 
expectativa de descobrir novas passagens preferidas e de memorizar versí-
culos que você nunca havia lido ou notado, ou aos quais nunca dera valor!

Ao mesmo tempo, a palavra de Deus nem sempre é fácil de ser entendida. 
Quer sejamos totalmente novatos na leitura bíblica, quer tenhamos extraí-
do suas riquezas muitas vezes, todos ainda experimentamos momentos de 
dúvida conforme nos esforçamos para compreender o seu sentido! Assim, 
nesta série de livros devocionais, alguns dos grandes mestres da Bíblia 
no mundo evangélico o ajudam a desenterrar os tesouros da Bíblia e a 
explicar seus aspectos menos claros. Eles lhe mostrarão como aquilo que 
está lendo se encaixa na história mais ampla das Escrituras e o motivarão 
a aplicar em sua vida o que leu.

A palavra de Deus não é apenas pura; é também purificadora. É a maneira 
pela qual o seu Espírito opera em seu povo para nos desafiar e transfor-
mar. É projetada para nos conduzir a adorá-lo com os lábios, de coração e 
por meio da nossa vida. Em cada dia de estudo, você encontrará uma das 
seções com os títulos Aplique e Ore (ou as duas). Use-as para transformar 
aquilo que você leu na Palavra de Deus em palavras para se dirigir de 
volta a Deus, bem como em maneiras pelas quais você mudará sua vida 
em resposta a ele.

Ao final de cada estudo, você encontrará uma página para anotações 
pessoais, para que possa registrar sua resposta em relação àquilo que leu, 
seja por meio de palavras, seja por meio de desenhos. Use essas páginas 
conforme você for conduzido a elas — todos temos maneiras diferentes de 
nos certificar de que nos lembraremos do que encontramos nas Escrituras e 
de responder a elas. Seguem aqui, porém, algumas sugestões muito simples 
que você pode experimentar.

Antes de passar pelo estudo, leia a passagem e registre...

O destaque: a verdade a respeito de Deus que mais o impactou.

A dúvida: as perguntas que tem a respeito daquilo que leu (e suas melho-
res tentativas de responder a elas).

A mudança: a principal maneira pela qual você sente o Espírito Santo insti-
gando-o a mudar suas atitudes ou ações em consequência daquilo que leu.
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Introdução

Após ter concluído esse estudo, registre:

Uma frase: resumindo como Deus falou com você por meio de sua Palavra.

Uma breve oração: em resposta àquilo que você leu.

Desejo que você desfrute desses 90 dias ouvindo as palavras perfeitas do 
Senhor. Tenha certeza de que elas o empolgarão, transformarão, desafia-
rão e confortarão. Ore para que Deus use sua Palavra para o abençoar. 
Simplesmente não há nada como as palavras do Senhor.

Carl laferton, 
diretor editorial da

The Good Book Company
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Dia

1

O remédio para 
corações perturbados

João 13.21—14.1

João 14—17 começa com Jesus dizendo aos seus discípulos que o cora-
ção deles não se perturbasse. Seu ensinamento nesses capítulos indica 

tudo o que precisavam para alcançar isso. A fim de estabelecermos o con-
texto, devemos voltar ao capítulo 13. Jesus está com os seus discípulos no 
Cenáculo, horas antes de sua prisão, na noite anterior à sua morte. Jesus 
participa de uma refeição com seus amigos e os surpreende ao lavar os pés 
de cada um, pois tratava-se de um ato humilhante para um mestre.

Leia João 13.21-38.

Traição
Jesus lança uma bomba. O que está prestes a acontecer (v. 21)?

Ele já havia insinuado isso antes (veja v. 18). Agora, no entanto, ele o 
coloca de forma explícita: um dos seus o trairá. Isto faz com que seus 
discípulos entrem em pânico. Então, eles indicam alguém para pergun-
tar a Jesus quem é o culpado.

Nos versículos de 26 a 30, torna-se claro: Judas é o traidor.

Partida
Em seguida, porém, Jesus lança uma bomba ainda maior...

O que Jesus diz que está prestes a acontecer (v. 33)?
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Isso é devastador. Eles estiveram com Jesus por três anos. Alguns deles 
deixaram seu trabalho para segui-lo. Jesus é o mundo deles, sua bússola. 
Sem Jesus, não são nada.

Negação
O que acontecerá com Pedro (v. 37,38)?

Como você acha que os discípulos se sentiram com isso?

Pedro, com toda a sua bravata, negará que conhece a Jesus. E não ape-
nas uma vez, mas repetidas vezes. Isso também é devastador. Pedro 
sempre foi o mais corajoso. Se ele não consegue permanecer firme por 
Jesus, que esperança o restante dos discípulos terá?

Não se perturbe
Leia João 14.1.

Esse triplo infortúnio se estabelece como pano de fundo para o início 
de João 14. Agora podemos ver por que o coração dos amigos de Jesus 
está profundamente perturbado. O mundo deles ruiu no espaço de 
alguns minutos. O Jesus do qual haviam aprendido a depender agora 
parece abandoná-los.

Você já se sentiu como se tivesse sido abandonado por Deus?

Muitos cristãos já. Há momentos em que nos sentimos espiritualmente 
sós, momentos em que Deus parece estar muito distante e retirado.

O que Jesus diz a eles que façam?

Mas não apenas uma crença qualquer, e sim uma crença específica. Ou 
seja, trata-se da crença ou da fé em Deus. Mais do que isso, devem ter fé 
em Jesus. A crença em Deus não é suficiente. Um monoteísmo vago não 
os ajudará. Jesus sim. Dessa forma, eles precisam (e nós também pre-
cisamos) ouvir cuidadosamente tudo quanto Jesus está prestes a dizer.

 Ore
Peça a Deus que use esses devocionais para acalmar sua ansiedade. Ore 
para que Deus o ajude a entender Jesus e para que você seja mudado 
por aquilo que ele tem a dizer.
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