21 Momentos
com Deus

Para você refletir, crescer e estar
mais próxima de Deus com

http://www.samaraqueiroz.com

Samara Queiroz
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Olá, eu sou Samara Queiroz, líder da Rede de
Mulheres da comunidade cristã Cidade Viva, em
João Pessoa/PB.
Visite o site do nosso trabalho em:
http://www.cidadeviva.org e conheça-nos
melhor. Há também o meu blog para contato
direto!
Andemos juntas nessa jornada! Será maravilhosa!

Meninas,
Um novo tempo tem chegado em nossas vidas.
É muito especial pararmos um pouco e refletirmos na Palavra de Deus
sobre o que Ele tem para nós e como nós poderemos conhecê-Lo
melhor.

Quantos sonhos você tem realizado?
Vivemos experiências de toda natureza e queremos viver tudo que o Pai
tem preparado para nós. Certo?
Quando escrevi este material, eu estava prestes a fazer uma viagem
internacional para o Havaí, sozinha, pela primeira vez, para um
treinamento em evangelismo, mas estava adicionalmente convalescente
de um tratamento de um câncer raro de útero que quase me destruiu.
Estes 21 dias antecederam a tão sonhada viajem e todas as emoções e
lutas inerentes à realização de qualquer grande projeto em nossa
existência. Eu consegui!! Fui e voltei e vivi momentos muito especiais. Mas,
falar sobre eles será para um outro momento, ok?
Sei que cada uma tem seus poços e seus sonhos!
Que nessa jornada possamos crescer mais e mais no Senhor e nos
preparar para os novos sonhos dele para cada uma de nós!
Vamos comigo?
Um grande abraço,

http://www.samaraqueiroz.com
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"Tendo acabado de
falar, disse a Simão:
“Vá para onde as
águas são mais
fundas”, e a todos:
“Lancem as redes para
a pesca”. Simão
respondeu: “Mestre,
esforçamo-nos a noite
inteira e não pegamos
nada. Mas, porque és
tu quem está dizendo
isto, vou lançar as
redes”. Quando o
fizeram, pegaram tal
quantidade de peixes
que as redes
começaram a rasgarse." (Lucas 5:4-6 NVI)

http://www.samaraqueiroz.com

Indo para águas profundas
Quando busco fazer as coisas dos meus interesses, muitas vezes
fracasso, trabalho muito em vão, sem resultados. Mas quando
olho para Jesus, estou com Ele e o ouço, obedecendo à Sua
Palavra, Ele me leva onde nunca imaginei. Ele me leva a lugares e
pescarias maravilhosos.
Não se esforce para executar seus próprios desejos
desenfreadamente, busque a vontade do Senhor para sua vida.
Assim, tenha certeza de que como Simão, o Senhor a lançará em
águas mais profundas e suas redes não suportarão a quantidade
de peixes. Aleluia!

Oração
Paizinho querido, muito obrigada porque Tu enviaste Teu
filho Jesus para me salvar, me resgatar. Obrigada porque
através da intimidade contigo posso Te ouvir melhor e ir a
águas mais profundas. Sobre o Teu comando posso
vencer e transpor todas as barreiras. Através do Teu
Poder tenho resultados que extravasam planejamentos,
porque os Teus planos são muito maiores que os meus.
Obrigada pelo Teu amor que é indescritível e dura para
sempre. Minha vida contigo é uma vida cheia de sonhos,
desafios e vitórias! Louvado seja o nome do Senhor!
Amém!
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Porque há um chamado
Quando o Senhor me chama para servi-lo, segui-lo, Ele faz o

"Quando Simão Pedro
viu isso, prostrou-se aos
pés de Jesus e disse:
“Afasta-te de mim,
Senhor, porque sou um
homem pecador! ” Pois
ele e todos os seus
companheiros estavam
perplexos com a pesca
que haviam feito,
como também Tiago e
João, os filhos de
Zebedeu, sócios de
Simão. Jesus disse a
Simão: “Não tenha
medo; de agora em
diante você será
pescador de homens”.
Eles então arrastaram
seus barcos para a
praia, deixaram tudo e
o seguiram." (Lucas 5:811 NVI)
http://www.samaraqueiroz.com

milagre acontecer.
Quando vejo e vivo o poder de Deus em minha vida e na vida
das pessoas sei que Ele me chama para segui-lo. Ele é irresistível!
Quando tento resistir ao Seu chamado quer por medo, quer por
falta de confiança, quer por quaisquer outros motivos, fracasso.
Eu tentei resistir por medo de errar, por querer fazer tudo 'perfeito',
por falta de coragem. Mas agora tenho convicção de que tenho
um chamado! Você também tem um chamado de ir falar de
Jesus, compartilhar do que Ele tem feito em sua vida. Sou
pecadora sim, como Pedro. Pedro também teve medo. Mas meu
Jesus diz: "não tenha medo; de agora em diante vocês serão
pescadores de homens”. (Lucas 5:10b)

Oração
Jesus amado, Tua vida foi superabundante em graça todo o
tempo. Reinas com o Pai eternamente em glória e majestade. E,
mesmo assim, encarnaste e sofreste até a morte e morte de cruz.
Eu realmente não mereço o Teu sacrifício. Tua ressurreição
humilhou satanás. O Teu chamado é indescritível. Não há vigor
maior, não há alegria maior do que ser usado por Ti, pelo Pai e
pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que habita em mim,
intercede por mim, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis,
porque quero e tendo a realizar e gastar energia com o trabalho
para ganhar dinheiro e realizar sonhos materiais e fúteis. Fala ao
meu coração claramente o que preciso fazer aqui na terra para a
expansão do Teu reino. Todos têm um chamado específico.
Acende a chama, Pai. Incendeia meu coração para ganhar o
coração do meu próximo para Ti, em nome de Jesus, amém!
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"Todavia, as notícias a
respeito dele se
espalhavam ainda
mais, de forma que
multidões vinham para
ouvi-lo e para serem
curadas de suas
doenças. Mas Jesus
retirava-se para lugares
solitários e orava."
(Lucas 5:15-16 NVI)

E agora?
Sei bem quando Jesus fala comigo. Ele fala na Palavra, em
sonhos, em provações, em bênçãos, através dos irmãos, através
das nuvens e de qualquer outra forma de expressão. Ele não é
limitado às minhas descrições e entendimentos. Ao ouvir o Seu
chamado, preciso tê-Lo como modelo de vida, preciso andar
como Ele andou. Jesus orava, pregava a Palavra e curava. Devo
seguir seu exemplo. Oração é alimento. Seja meu primeiro
momento do dia como o era para o meu Senhor Jesus. É neste
tempo a sós com Deus que Ele fala ao meu coração e me guia
para os meus próximos passos. Diante da vida, antes de enfrentála, retire-se para lugares solitários e ore.

Oração
Pai querido, como Tu és bondoso todo o tempo. Perdoa-me, Pai,
porque sou tão ansiosos e quero resolver tudo do meu jeito. Ando
agitada de um lado para outro e perturbada quando tenho uma
multidão de requisições em minha vida para enfrentar e resolver.
Mas Jesus me dá o modelo perfeito. Que eu possa levantar cedo
no dia e ir a lugares solitários em oração contigo. Em Ti posso
todas as coisas, inclusive não resolver ou decidir nada até que Tu
me direcione. Obrigada, Senhor, porque Tu és meu amigo fiel,
escuta e responde as minhas orações. Amém!

http://www.samaraqueiroz.com
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"Tendo sido,
pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus, por
nosso Senhor Jesus Cristo,
por meio de quem
obtivemos acesso pela fé
a esta graça na qual
agora estamos firmes; e
nos gloriamos na
esperança da glória de
Deus. Não só isso, mas
também nos gloriamos nas
tribulações, porque
sabemos que a tribulação
produz perseverança; a
perseverança, um caráter
aprovado; e o caráter
aprovado, esperança. E a
esperança não nos
decepciona, porque Deus
derramou seu amor em
nossos corações, por meio
do Espírito Santo que ele
nos concedeu." (Romanos
5:1-5 NVI)
http://www.samaraqueiroz.com

Como prosseguirei?
Quando Deus fala comigo e me chama para estar com Ele fico
extasiada. Meu coração vibra de emoção, fico felizes, fui
justificada pela fé, ao mesmo tempo, sinto-me perdida quanto
aos próximos passos. Quando paro e penso no que fazer, o Senhor
me diz: eu te dei paz! Paz com Deus! Paz para dormir e descansar
na provisão do Pai. Firmada serei pela graça de Deus e na
esperança da vida eterna com Ele. Neste sentido, louvarei ao
Senhor pelas provações, porque não desfalecerei com elas, ao
contrário, serei fortalecida, perseverante para ter um caráter
aprovado que, por sua vez, produz esperança. A esperança
nunca me trai. O Espírito Santo de Deus que habita em você e em
mim faz com que tenhamos olhos espirituais para enxergar o
melhor de Deus em todas as situações.

Oração
Paizinho querido, muito obrigada porque Tua Palavra sempre fala
ao meu coração. Hoje peço-Te que crave em meu coração a
esperança do porvir. Que os olhos para as situações da vida não
me lancem no desespero, mas me impulsione a perseverar,
sabendo que Tu és fiel para desbaratar qualquer artimanha de
satanás e prosseguir comigo dando-me paz, perseverança, um
caráter aprovado e muita esperança, em nome de Jesus, amém!
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"Então lhes disse:
“Suponham que um de vocês
tenha um amigo e que recorra
a ele à meia-noite e diga:
‘Amigo, empreste-me três
pães, porque um amigo meu
chegou de viagem, e não
tenho nada para lhe oferecer’.
“E o que estiver dentro
responda: ‘Não me incomode.
A porta já está fechada, e eu
e meus filhos já estamos
deitados. Não posso me
levantar e dar a você o que
me pede’. Eu digo: Embora ele
não se levante para dar-lhe o
pão por ser seu amigo, por
causa da importunação se
levantará e lhe dará tudo o
que precisar. “Por isso digo:
Peçam, e será dado;
busquem, e encontrarão;
batam, e a porta será aberta.
Pois todo o que pede, recebe;
o que busca, encontra; e
àquele que bate, a porta será
aberta." (Lucas 11:5-10 NVI)

http://www.samaraqueiroz.com

Jesus, meu melhor amigo
Nos momentos de dúvida, medo, inquietação, alegria, exultação,
não tenho dúvidas: meu melhor amigo é Jesus. Ele me diz como
fazer todas as coisas e da melhor maneira. Ele não se queixa, nem
me atende apenas para se livrar de mim, mas, como quem ama
e cuida, Ele me atende para suprir uma necessidade minha e
porque sempre está a me lembrar que eu sou importante para
Ele.
Leia a Bíblia sempre. A cada leitura será uma nova descoberta
com a ajuda do Espírito Santo. Esteja atenta para o reino espiritual
e tenha tempo de oração com o Senhor, pois Ele diz para pedir,
para procurar, para bater à sua porta, dando-lhe a certeza de
que não voltarás de mãos vazias.

Oração
Jesus amado, muito obrigado porque Tu és meu melhor e
verdadeiro amigo. Aquele que me amou primeiro, que pagou o
preço pelos meus pecados e reina para sempre na eternidade.
Foste feito homem, habitaste entre nós sendo o nosso modelo
perfeito. Quando precisar pedirei, também agradecerei,
procurarei em Ti todas as coisas. Estou batendo à Tua porta, Jesus,
abençoa-me e molda-me conforme a Tua vontade para honra e
glória do Teu Santo Nome, amém!
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"Estou
convencido de que
aquele que começou a
boa obra em vocês, vai
completá-la até o dia de
Cristo Jesus."
"Esta é a minha oração:
Que o amor de vocês
aumente cada vez mais
em conhecimento e em
toda a percepção, para
discernirem o que é
melhor, a fim de serem
puros e irrepreensíveis até
o dia de Cristo, cheios do
fruto da justiça, fruto que
vem por meio de Jesus
Cristo, para glória e louvor
de Deus." (Filipenses 1:6, 911 NVI)

http://www.samaraqueiroz.com

Não vivo apenas
para mim mesma
Quando aceito o chamado de Deus para minha vida tudo muda.
Meus valores são reformulados. Saio de dentro da concha de
uma vida vivida de maneira egoísta para uma vida cheia de
sentido e voltada para mostrar o chamado de Deus para outros.
Todos têm um ministério a ser exercido de maneira prática e
apaixonante. E isso inclui novos relacionamentos, amizades e
engajamento com o mundo ao meu redor.
A boa obra que o Senhor começou a fazer em minha vida não
está finalizada, é um percurso, uma corrida que envolve outras
pessoas e experiências. Não vivendo para mim mesma, tenho
ciência do meu papel comunitário e de oração pela bênção de
Deus na vida dos meus irmãos de fé também.

Oração
Meu Senhor, Pai misericordioso e bondoso. Agradeço-Te pela vida
de cada pessoa que agora está lendo este material, bem como
pela minha vida também. Eu tinha uma vida muito boa antes de
te conhecer melhor, ouvir e aceitar o Teu chamado, mas agora,
Pai, estou maravilhada. Fizeste novas todas as coisas. Em nome de
Jesus, Senhor, faz novas todas as coisas na vida desta leitora, que
ela descanse em Ti, sabendo que a obra é Tua e que Tu mesmo a
completará até que Jesus volte em glória. Posso orar como o
apóstolo Paulo, que não orou especificamente por ele, mas
intercedeu pelos outros, por seus amigos, a fim de que eles fossem
encorajados a prosseguir no conhecimento do amor de Deus para
frutificarem abundantemente em suas vidas. O Senhor seja
louvado. Amém!
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"Façam tudo
sem queixas nem
discussões, para que
venham a tornar-se puros
e irrepreensíveis, filhos de
Deus inculpáveis no meio
de uma geração
corrompida e depravada,
na qual vocês brilham
como estrelas no universo,
retendo firmemente a
palavra da vida."
(Filipenses 2:14-16a NVI)

Tantas coisas para fazer
Você já acordou algum dia cansado? Muitas vezes isso me
ocorreu e ocorre. Vivo com tantos afazeres, tantas tecnologias
que fico até sem ar para respirar com tantas conexões e
requisições simultâneas.
Esse não é o projeto de Deus para minha vida. Ele deseja que eu
pare em meio a tudo isso para conectar-me com Ele através da
oração, do louvor, da adoração e da contemplação de Sua
criação. Nesses momentos, Ele me acalma, me ama, me
compreende, me fortalece, acende Sua luz em mim e me faz
inteira para brilhar como estrela no universo. Aleluia!

Oração
Paizinho querido, paro neste momento para estar contigo.Tu és
tudo de que preciso, meu porto seguro. Tu és a minha inspiração
para prosseguir no meu dia a dia sem reclamações, nem
discussões. Vivo em gerações alfabeticamente organizadas e
espiritualmente "analfabetas". Usa-me como luzeiro Teu, amando
os outros e servindo-os com o Teu amor, retendo a palavra da vida
em meu coração e espelhando-a através de minhas ações, em
nome de Jesus, amém!

http://www.samaraqueiroz.com
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"Irmãos, não
penso que eu mesmo já
o tenha alcançado,
mas uma coisa faço:
esquecendo-me das
coisas que ficaram
para trás e avançando
para as que estão
adiante, prossigo para
o alvo, a fim de ganhar
o prêmio do chamado
celestial de Deus em
Cristo Jesus". (Filipenses
3:13-14 NVI)

Prosseguindo para o alvo
Amiga, não sei quais são seus sonhos, talvez seja um novo
emprego, uma reconciliação familiar, uma restauração física,
uma viagem, são tantos sonhos, tantas possibilidades... Tenha
certeza de que o Senhor as conhece em detalhes. Não importa o
que você viveu e se as possibilidades são pequenas. Nosso Deus é
poderoso para fazer muito mais além do que imaginamos. Exerça
sua fé, tome uma decisão: agir de acordo com os seus sonhos e
na direção deles, sem desistir. Coloque seus sonhos diante do
Senhor. Nunca imaginei passar por tantas experiências, porque
seria algo grandioso demais para as minhas condições. Vi a morte
face a face e agora vejo benção sobre benção. E isso não é
exclusividade minha, mas está disponível para todos os que
amam a Deus e prosseguem para o alvo.

Oração
Querido e eterno Pai, é tão bom estar em Tua presença. É tão
bom trazer à memória, pela fé, aquilo que me dá esperança. Vem
com Teu Espírito Santo sobre mim dando-me sonhos, sonhos Teus,
leva-me à Tua direção, Pai.
Que o meu passado e o meu presente não me ceguem. Que eu
possa levantar a cabeça, ver o alvo, colocar o tênis e prosseguir
em minha corrida de modo que nem olhe para trás. Firmada em
Tuas promessas estou! Leva-me, Pai, a viver novos sonhos, em
nome de Jesus, amém!

http://www.samaraqueiroz.com
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"Por volta da
meia-noite, Paulo e Silas
estavam orando e
cantando hinos a Deus;
os outros presos os
ouviam.
De repente, houve um
terremoto tão violento
que os alicerces da
prisão foram abalados.
Imediatamente todas
as portas se abriram, e
as correntes de todos se
soltaram." (Atos 16:25-26
NVI)

O Senhor me liberta da
correntes que me prendem
É bem verdade que somos livres para expressar nossas ideias, para
trabalhar, para ir e vir, que é um direito constitucional, para andar
na praia, para louvar e adorar a Deus etc. Temos tanta liberdade
que acabamos por ficar escravos dela, sem perceber que o nosso
direito termina quando começa o direito do outro. E encontramonos em muitas prisões pessoais: conflitos na família, adultério,
sensualidade, vaidade, inveja, avareza, situações nas quais não
temos a solução e sofremos as consequências. Estes são uns dos
poucos exemplos de correntes que nos aprisionam.
Nesta passagem bíblica temos verdadeiras correntes em uma
prisão literal. E o que faziam os apóstolos? Eles oravam e
cantavam hinos ao Senhor, quando todas as correntes e portas
foram abertas. Aleluia!

Oração
Senhor Deus e Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu
Santo nome. Jesus, Tu és o verbo que se fez carne e habitou entre
nós. Tu és lindo.
Sou tão pequena, Senhor. Mesmo com tanta liberdade, escolho
muitas vezes as prisões. Vem com o Teu Espírito Santo sobre mim,
liberta-me das cadeias dos pecados.
Se correntes tentam me aprisionar, louvarei e adorarei o Teu nome,
mesmo na dor, porque sei, pela fé, que Tu podes agir de maneira
sobrenatural e quebrar todos os grilhões que estiverem sobre mim.
Obrigada, Pai. Porque Tu és um Deus libertador e amoroso e em
todas as coisas quero Te dar graças e louvores, em nome de Jesus,
amém!

http://www.samaraqueiroz.com
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"Por volta do meio-dia,
eu me aproximava de
Damasco, quando de
repente uma forte luz
vinda do céu brilhou ao
meu redor. Caí por terra
e ouvi uma voz que me
dizia: "Saulo, Saulo, por
que você está me
perseguindo?" Então eu
perguntei: Quem és tu,
Senhor? E Ele
respondeu: "Eu sou
Jesus, o Nazareno, a
quem você persegue".
Os que me
acompanhavam viram
a luz, mas não
entenderam a voz
daquele que falava
comigo."(Atos 22:6-9
NVI)

http://www.samaraqueiroz.com

Indo para Damasco
Quando o Senhor nos encontra, Ele faz toda a diferença.
O apóstolo Paulo aqui estava testemunhando para o povo como
se encontrou com Jesus. Ele estava na estrada indo para
Damasco perseguir os cristãos, quando uma forte luz o
interrompeu no meio do caminho, e o chamou pelo nome. Além
disso, ninguém entendeu o diálogo que tiveram. Jesus fala com
contigo em muitas situações. Ninguém vai entender, apenas você
e o Senhor. Muitos verão as "luzes" de sua vida, mas somente você
e o Senhor sabem o que você tem vivido.
E Isso é bem verdade em toda e qualquer situação.

Oração
Deus de misericórdia e de bondade, Tu vens ao meu encontro, me
chama pelo nome e sara as minhas feridas. Vem falar com os Teus
filhos, Senhor, encontra-os onde quer que estejam, chama-os pelo
nome, para saberem que Tu és Deus. Faz um milagre na vida de
cada um, Senhor, para que saibam que Tu és aquele que muda a
vida, como mudaste a de Paulo, e faz novas todas as coisas,
dando-nos direção e vigor para prosseguir, em nome de Jesus,
amém!
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"Mas em todas estas
coisas somos mais que
vencedores, por meio
daquele que nos amou.
Pois estou convencido
de que nem morte nem
vida, nem anjos nem
demônios, nem o
presente nem o futuro,
nem quaisquer
poderes, nem altura
nem profundidade,
nem qualquer outra
coisa na criação será
capaz de nos separar
do amor de Deus que
está em Cristo Jesus,
nosso Senhor."
(Romanos 8:37-39 NVI)

http://www.samaraqueiroz.com

Nem morte nem vida
Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez,
ou perigo, ou espada? Essas são situações bem críticas em nossas
vidas. E tendemos a desfalecer, desacreditar, murchar. É nessa
hora que a Palavra de Deus vem sobre nós e exultamos em
esperança no porvir. Exultamos em saber que somos mais que
vencedores. Pois Jesus mesmo falou em Sua Palavra que no
mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque
Ele vencera o mundo.

Oração
Jesus Cristo, filho de Deus Pai, muito obrigada pela Tua vinda que
fez tudo novo. Obrigada porque venceste o diabo na cruz e é por
meio do Teu sacrifício que tenho livre acesso ao Pai e sou mais que
vencedora em todas as minhas aflições. Acalma meu coração
ansioso. Que eu descanse em Tuas palavras. Que nem morte nem
vida, nem coisas do presente nem do porvir me afastem do Teu
grande amor, porque Teu é o reino e a glória para todo o sempre,
amém!

13

S A M A R A

Q U E I R O Z

Momento com Deus

12
"Quando eu disse: Os
meus pés
escorregaram, o teu
amor leal, Senhor, me
amparou! Quando a
ansiedade já me
dominava no íntimo, o
teu consolo trouxe alívio
à minha alma." (Salmos
94:18-19 NVI)

Ansiedade
A ansiedade paralisa nosso raciocínio, começamos a imaginar
coisas que não são reais nem estamos vivendo no presente. O
coração acelera e não aguentamos a pressão emocional que se
apodera de nós. Ao pensar em meus novos sonhos, entrei em
pânico: será que eu chego lá? Será que saberei usufruir com
sabedoria? Será que terei saúde para vivê-los? Será que
conseguirei esperar até que se concretizem? Tantas
interrogações, tantos escorregões, mas o Senhor trouxe alívio para
minha alma e trará para a sua nesse momento.

Oração
Senhor, Tua lealdade dura para sempre. Preciso tanto de Ti, Pai.
Ando sempre cambaleante em minha ansiedade e diante das
incertezas do futuro. Em todo o tempo Tu tens me sustentado com
Tua destra fiel e com Teu consolo que alivia minha alma e
aparece na hora em que estou no limite. Obrigada, Senhor,
porque sempre estás atento a todos aqueles que Te buscam em
espírito e em verdade. Amém!

http://www.samaraqueiroz.com

14

S A M A R A

Q U E I R O Z

Momento com Deus

13
"Mas eu, quando estiver
com medo, confiarei
em ti. Em Deus, cuja
palavra eu louvo, em
Deus eu confio e não
temerei." (Salmos 56:34a NVI)

Medo
Estamos assolados pelo medo em nossa sociedade. A
insegurança pública para nós e para os nossos é um medo real.
Há outros medos reais, mas há os piores, os que nós mesmos
criamos, os medos internos, os monstros invisíveis: medo do escuro,
da solidão, do fracasso, da síndrome do meio do muro - quando
deixamos as coisas pela metade e não retomamos, do amanhã,
da rejeição. O medo e a ansiedade andam de mãos dadas e,
em correntes, tentam nos parar. Mas nós temos um Deus e
somente Nele podemos confiar. Com Ele suplantamos o medo e
seguimos adiante. Façamos como o rei Davi que decidiu confiar
na potente mão do Senhor, sabendo que é o próprio Deus que
nos livra e nos dá confiança para seguir em frente.

Oração
Paizinho de amor, somente em Ti posso confiar. Não confio em
minha própria força ou eloquência ao falar, em tudo isso sou
perdedora. Se o Senhor não estiver a minha frente, dando-me
força e livramento, o medo se apoderará de mim. Lembra-me
sempre, Paizinho querido, que o Teu perfeito amor lança fora todo
o medo. Contigo sou mais do que vencedora. Tira tudo o que não
Te agrada em mim, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno
totalmente confiante em Ti somente, em nome de Jesus, amém!

http://www.samaraqueiroz.com
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"Para tudo há uma
ocasião certa; há um
tempo certo para cada
propósito debaixo do
céu:
tempo de chorar e
tempo de rir, tempo de
prantear e tempo de
dançar," (Eclesiastes
3:1, 4 NVI)

Tempo de Deus
Para tudo há um tempo certo.
Uma coisa que preciso aprender é que o tempo de Deus não
necessariamente é o meu tempo ou que a agenda do Senhor e
Seus planos não estão condicionados a minha agenda pessoal.
Vivo muitas coisas que não gostarria de viver ou que não
constavam em minha agenda, mas estava no plano de Deus
para me abençoar. Apenas preciso crer que há tempo para tudo
e em tudo o Senhor me ama e me capacita para atravessar, ou
Ele mesmo me atravessa em Seu colo.

Oração
Nesta hora, Senhor, coloco no Teu altar todos os que estão
cansados e passando por grandes lutas. Lutas essas inimagináveis,
porque são tão particulares. Estão no tempo de chorar, Senhor,
traz o sorriso. Estão no tempo de prantear, como eu pranteei aos
Teus pés pela minha vida, Senhor, traz o tempo de dançar na Tua
presença. Que a benção que fizeste em mim seja multiplicada na
vida de quem está orando comigo neste momento. Tudo vai
passar, mas o Teu cuidado e amor duram para todo o sempre.
Aleluia! Amém!

http://www.samaraqueiroz.com
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"A ti levanto minhas
mãos e medito nos teus
decretos. Lembra-te da
tua palavra ao teu
servo, pela qual me
deste esperança. Este é
o meu consolo no meu
sofrimento: A tua
promessa dá-me vida."
(Salmos 119:48-50 NVI)

Consolo no sofrimento
Compartilhando tantos momentos difíceis uns com os outros,
nossa alma começa a sofrer. Nosso coração chora e sentimos a
dor do outro. Em meio a tudo isso, a Palavra de Deus nos lembra a
quem pedir consolo. Levantemos nossas mãos, meditemos e
louvemos ao Senhor pela Sua promessa: a salvação em Cristo
Jesus. Esta salvação reporta-nos para a vida eterna onde não
teremos sofrimentos nem limitações. Esta é a nossa esperança: a
vida eterna com o Pai, onde não haverá choro nem ranger de
dentes.

Oração
Deus eterno, muito obrigada por Tuas promessas em minha vida
que são muitas, mas a principal delas é a salvação em Cristo
Jesus. Sou pecadora, Senhor, por Adão entrou o pecado, mas por
Jesus Cristo a justificação. Abre os olhos dos Teus escolhidos e traz
para mais perto. Usa-me como ponte para levar a vida eterna a
outros. Este é o maior consolo de todos. Em Ti e em Tua Palavra sou
salva e consolada. Muito obrigada, porque sou pobre pecadora e
não mereço as Tuas misericórdias. Tu és um Pai de muito amor.
Louvado seja o Teu Santo nome, amém!

http://www.samaraqueiroz.com
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"Fui crucificado com
Cristo. Assim, já não sou
eu quem vive, mas
Cristo vive em mim. A
vida que agora vivo no
corpo, vivo-a pela fé no
filho de Deus, que me
amou e se entregou por
mim." (Gálatas 2:20 NVI)

Cristo vive em mim
Que passagem linda esta em que o apóstolo Paulo afirma que
sua vida não é mais para fazer sua própria vontade, mas a
vontade do Pai, assim como Jesus o fez.
O sonho de Deus é que alcancemos esta maturidade espiritual e
uma obediência tal que o nosso respirar seja totalmente a
vontade do Pai. Sacrificar nossa carne e nossos desejos para
obedecer ao Pai, assim como Jesus o fez, deve ser nossa busca
constante e em todas as áreas de nossas vidas.

Oração
Senhor Deus e Pai, perdoa-me por estar tão distante da Tua
perfeita vontade. Acho muito bonito o sacrifício de Jesus por mim,
mas não quero fazer sacrifício nenhum para alegrar Teu coração.
Como sou egoísta, Senhor. Trabalha de forma sobrenatural em
meu coração, amadurece-me espiritualmente para que eu possa
repetir com o apóstolo Paulo: "Fui crucificado com Cristo. Assim, já
não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora
vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se
entregou por mim." (Gálatas 2:20 NVI) Em nome de Jesus, amém!

http://www.samaraqueiroz.com
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“Que esperança posso
ter, se já não tenho
forças? Como posso ter
paciência, se não
tenho futuro?" (Jó 6: 11
NVI)
" O Senhor abençoou o
final da vida de Jó mais
do que o início. Ele teve
catorze mil ovelhas, seis
mil camelos, mil juntas
de boi e mil jumentos."
(Jó 42:12 NVI)

Não tenho sonhos
Você pode estar questionando Deus: "_ Senhor, onde estão meus
sonhos? Não tenho nenhuma ilha como porto-seguro, não vejo
alegria para o meu amanhã." Jó também enfrentou grandes
perdas e ficou um tempo sozinho, doente e sem posses. Ele
estava à beira da morte. Mas decidiu continuar sendo fiel a Deus
e arrepender-se de ser orgulhoso por ser um bom servo. De modo
que o Senhor o abençoou bem mais do que antes, inclusive com
filhos e filhas. Que tal parar um pouco olhar para dentro de si,
pedir perdão a Deus por seus pecados, levantar a cabeça e ver
um futuro? Pode levar um tempo para que isso aconteça, mas é
o ponto de partida.

Oração
Deus amoroso e bondoso, Tu falas de Gênesis a Apocalipse em
Tua fidelidade e lealdade. Tu és grandioso para fazer infinitamente
mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Intercedo a Ti neste
momento pelas pessoas que se encontram no fundo do poço,
como Jó estava. Levanta-os, Pai, perdoa-os, revela o propósito
para o qual Tu os fizeste. Tira-os do poço e mostra um Havaí lindo,
que pela força do Teu poder eles alcançarão e conquistarão,
porque Teu é o poder, a honra e a glória pelos séculos dos séculos,
amém!

http://www.samaraqueiroz.com
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"Três vezes fui golpeado
com varas, uma vez
apedrejado, três vezes
sofri naufrágio, passei
uma noite e um dia
exposto à fúria do mar."
(2 Coríntios 11:25 NVI)
"Mas ele me disse:
“Minha graça é
suficiente a você, pois o
meu poder se
aperfeiçoa na
fraqueza”. Portanto, eu
me gloriarei ainda mais
alegremente em
minhas fraquezas, para
que o poder de Cristo
repouse em mim. " (2
Coríntios 12:9 NVI)

http://www.samaraqueiroz.com

Tempestades à vista
Minhas irmãs, em tudo dou graças ao Senhor que nos desvendou
tudo o que poderíamos viver em Sua Palavra, através da vida dos
homens inspirados por Ele.
Para alcançarmos um sonho, enfrentaremos muitas adversidades.
O inimigo de nossas almas veio para roubar, matar e destruir. É
claro que ele não quer que vivamos os sonhos de Deus. Em um
certo momento, ficamos fracos e pensamos em desistir, mas o
Senhor vem ao nosso encontro e aperfeiçoa o poder Dele sobre
nós. Aleluia!

Oração
Pai de amor, a Tua maravilhosa graça me basta. Quando eu me
esvazio das minhas próprias forças, Tu vens sobre mim e
aperfeiçoa o Teu poder. Mais uma vez Tu falas que estás presente
sempre e que nunca me abandonará. Sigo adiante, sigamos
adiante. Sou fraca, somos fracos, e nisso fico feliz, pois o Senhor
repousará o poder de Cristo sobre mim para que eu alcance tudo
o que Tu tens separado exclusivamente para mim. Vencerei tudo o
que vier ao meu encontro, porque ao Teu poder nada resiste.
Louvado seja o nome do Senhor, amém!
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"Assim, aquele que
julga estar firme, cuidese para que não caia!
Não sobreveio a vocês
tentação que não fosse
comum aos homens. E
Deus é fiel; ele não
permitirá que vocês
sejam tentados além
do que podem
suportar. Mas, quando
forem tentados, ele
mesmo providenciará
um escape, para que o
possam suportar." (1
Coríntios 10:12-13 NVI)

http://www.samaraqueiroz.com

A fidelidade do Senhor
sobre as tentações
São tantas as tentações que enfrentamos diariamente para nos
tirar do foco dos sonhos de Deus para nós, por exemplo:
alimentação não saudável, sedentarismo, preguiça, pensamentos
atormentadores, depressão, pânico, ansiedade, traição,
descontrole financeiro e uma grande lista, que já pula em suas
mentes, que costumamos paralisar como derrotados. Mas o
Senhor, em Sua maravilhosa Palavra, diz que não nos sobrevirá
tentação que não possamos suportar Nele. Não julguemos estar
bem com nossas próprias forças para não cairmos e aquele que
está sendo tentado, o Senhor mesmo lhe dará forças para
suportar e vencer, pois Ele é fiel.

Oração
Paizinho fiel e presente, Tua Palavra entra e vai direto ao meu
coração. Preciso tanto de Ti, do Teu abrigo e cuidado todos os
dias de minha vida. Não me deixa cair em vãs tentações, Pai. Dáme Tua mão protetora e Tua sombra que me livra das ciladas do
inimigo. Em todas as situações estás presente e dando-me um
fôlego extra para suportar aflições. Vem nesta hora, Pai, com Teu
sopro e renova as minhas forças para que eu possa suportar e
vencer as adversidades, em nome de Jesus, amém!

21

S A M A R A

Q U E I R O Z

Momento com Deus

20
"Eu te busco de todo o
coração; não permitas
que eu me desvie dos
teus mandamentos."
"Guardei no coração a
tua palavra para não
pecar contra ti."
(Salmos 119:10-11 NVI)

Coração igual ao Teu
Estes dias foram tão especiais que já estou ficando com
saudades. Hoje quero falar de coração, do que o Senhor mais
gosta de sondar. Quero consagrar todo o meu ser ao Senhor. Que
o Senhor se alegre com minha vida. Não quero jamais me afastar
dos caminhos Dele, porque sei que somente Ele é grande. Sua
vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Eu quero a vontade
de Deus para a minha vida. No Senhor sou completa e
verdadeiramente feliz. Vamos orar comigo?

Oração
Jesus Cristo amado, Tu foste exemplo de rei, mestre servidor. Tu és
meu modelo perfeito. Muito obrigada pelo Teu sacrifício na cruz e
pelo Teu maravilhoso amor. Tens um coração cheio de
compaixão, demonstraste isso muito bem quando estiveste em
nosso meio. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me
um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir
todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Quero ser
digna das promessas do Pai, viver todas elas e falar do Teu amor
onde quer que esteja. Amém!

http://www.samaraqueiroz.com
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"Senhor, quero dar-te
graças de todo o
coração e falar de
todas as tuas
maravilhas. Em ti quero
alegrar-me e exultar, e
cantar louvores ao teu
nome, ó
Altíssimo."(Salmos 9: 1-2
NVI)
"Àquele que é capaz
de fazer infinitamente
mais do que tudo o que
pedimos ou pensamos,
de acordo com o seu
poder que atua em
nós, a ele seja a glória
na igreja e em Cristo
Jesus, por todas as
gerações, para todo o
sempre! Amém!"(Efésios
3: 20-21 NVI)

http://www.samaraqueiroz.com

O Senhor é poderoso
Chegar ao final desta pequena jornada significou muito para
mim. Enquanto escrevia dia a dia, eu vivia emoções muito fortes
e a probabilidade de não conseguir terminá-la era bem real. Uma
coisa posso te afirmar, em toda e qualquer circunstância: O
Senhor é Poderoso, sempre. Ele reverte maldição em bênção,
doença em cura, tristeza em alegria, medo em ousadia e uma
mulher tímida em uma mulher cheia de intrepidez pelo poder do
Espírito Santo atuando nela. Esta mulher está falando com você
neste momento, sou eu.
O Senhor é poderosíssimo, posso te falar, como aquela a quem
Ele tirou por detrás das malhadas, curou e enviou para falar com
outras mulheres com tremor e temor, mas na total dependência
Dele. Dependa total e exclusivamente do Senhor que tem todo o
poder e maravilhas acontecerão em sua vida e diante dos seus
olhos, em nome de Jesus!

Oração
Paizinho querido, muito obrigada porque nos trouxeste até aqui.
Podemos todas dizer que tem sido uma aventura e tanto estar te
buscando diariamente, compartilhar nossas vidas e orar juntas.
Sabemos que grandes mudanças Tu já fizeste. Mas há ainda mais
a caminho. Tu és maravilhoso! Tudo o que temos, tudo o que
somos e onde chegamos provém de Ti. Estejas conosco, Pai, todos
os dias e nesta caminhada compartilhada. Que possamos ser
cheias de Ti para compartilhar com outros. Louvado, honrado,
exaltado seja o nome do Senhor para todo o sempre por todas as
Tuas maravilhas. Tu és um Deus surpreendente! Aleluia! Te amo!
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Deus te abençoe!

"Tudo é possível
para aquele que
crê!"(Marcos 9: 23)

Sérgio e Samara Queiroz
Que bom que você chegou ao fim deste
material. Nós juntos trabalhamos arduamente
para entregar para vocês nosso melhor em
vida e estudos da Palavra de Deus.
Que você prossiga crescendo na Palavra do
Senhor e, se estiver no início, leia o evangelho
de João.
Envolva-se em uma comunidade cristã mais
próxima de sua casa. E se quiser nos dar um
abraço, compareça em uma de nossas
reuniões nos locais e horários disponíveis no link
abaixo:
http://cidadeviva.org/agenda-e-localizacao/

Deus abençoe bem muito! Beijos!

http://www.samaraqueiroz.com

24

