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Apresentação
Viver pela fé é condição essencial na vida daquele que tem cons-

ciência do amor de Deus e que em algum momento teve um encontro 
pessoal com Jesus. Viver pela fé é viver de acordo com os ensinamen-
tos da Palavra de Deus, vivenciando cada dia na sua dependência. 

Quando vivemos pela fé, nosso estilo de vida muda. Nossas ati-
tudes passam a ser pautadas na confiança plena e na certeza de que 
nosso Deus é soberano e olha por nós. Nessa vivência, nós nos abri-
mos à ação do Espírito Santo, e é ele que nos conduz dentro do plano 
de Deus.

Essa vivência nos dá forças para enfrentarmos toda e qualquer 
tribulação, nos faz levantar diante das quedas, renova nossa esperan-
ça e nos dá a alegria de viver. Quando aprendemos a viver pela fé, 
lançamos nossa vida nas mãos de Deus, para que a vontade divina 
se realize. 

Se olharmos para o mundo físico com nossos olhos carnais, não 
teremos esperança, mas, se olharmos com os olhos da fé, percebe-
remos que Deus tudo vê, tudo sabe e tudo controla. Seu desejo é 
“que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” 
(Jo 3,15).

Esta é a proposta deste livro: que você possa viver pela fé, cren-
do nas promessas que nos foram concedidas. Que o conhecimento 
da Palavra de Deus possa modificar sua vida, resplandecendo a 
presença do Senhor no mundo, através de ações concretas.
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Que a reflexão e a oração diária lhe proporcionem a experiência 
do encontro com o Senhor, na certeza de que você não está sozinho.

Viva pela fé!
Rosemary de Ross
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Reflexão 
ANO-NOVO... Há no ar a expectativa de novos projetos e sonhos. 

Sentimo-nos renovados, cheios de esperança e abertos para o novo! 
Dentro de nós existe o desejo de mudar. Fazemos planos para os pró-
ximos 365 dias, mas nem sempre agimos de forma a favorecer que as 
mudanças ocorram. Se há algo que você quer mudar, tome a decisão e 
comece a agir, fazendo tudo o que estiver a seu alcance para que seus 
anseios se concretizem. Aliado ao seu esforço, creia que você será guiado 
por Deus, que lhe diz: “só eu conheço os planos que tenho para você: 
prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança” (Jr 29,11). 

Desejo que, ao longo do ano, você tenha coragem para enfrentar as 
dificuldades, perseverança para jamais desanimar ou desistir dos seus 
sonhos e esperança para que a cada dia possa ver novos horizontes. 

Que esta nova etapa comece bem e termine melhor ainda. Que a 
vontade de Deus leve você além e que o seu amor o cubra de bênçãos!

Ação concRetA

Comece o ano com fé e otimismo. Comprometa-se a ter as atitu-
des necessárias para alcançar seus objetivos. Confie em Deus. Entre-
gue seus caminhos e projetos a ele e terá êxito!

� �

Senhor, agradeço pelo milagre da vida e por este ano que se inicia.  
Que eu saiba ver nos momentos alegres a tua mão amorosa a me guiar e,  

nos momentos de dificuldades, oportunidades para que possa buscar  
o meu crescimento e conquistar a nobreza da minha alma. 

Amém.
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Reflexão 
Um dos maiores anseios do ser humano é a PAZ, principalmente, 

a paz interior. A verdadeira paz não nasce da ausência de inquietações, 
mas procede do Espírito Santo. Ela só existe com a graça e a presença 
de Deus. Antes de subir para junto do Pai, Jesus disse: “Deixo com 
vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou; não lhes dou a paz como 
o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo” (Jo 14,27). 

A paz verdadeira nos é dada por Cristo, nasce dentro de nós e se 
propaga no meio em que vivemos. Ela tira toda perturbação do nosso 
coração, nos liberta do medo, nos permite manter a serenidade diante 
dos problemas e a esperança em meio ao desânimo. 

É a paz interior que nos dá a força de que necessitamos para man-
ter o equilíbrio, mesmo diante das adversidades. Com ela, a vida 
ganha um novo sentido. 

Que a paz do Senhor esteja sempre com você!

Ação concRetA

Diante das dificuldades, refugie-se em Deus. Procure conversar 
com ele através da meditação e da oração. Só em Deus, você encon-
trará o equilíbrio e a paz interior.

� �

Senhor, coloco diante de ti a inquietude do meu coração e tudo que tira a 
minha paz e o meu descanso. Sei que somente em ti encontro a paz completa 

e perfeita, baseada na justiça, na caridade, na solidariedade e no amor. 
Preenche meu coração com a tua paz!  

Amém.
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Reflexão 
Referindo-se a si mesmo, JESUS disse: “Eu sou o Alfa e o Ômega, 

o Princípio e o Fim. A quem tiver sede, eu darei, de graça, da fonte da 
água vivificante” (Ap 21,6). Ao fazer esta revelação, Jesus não se de-
nomina como um homem ou um profeta. Ele afirma que é o único e 
verdadeiro Deus, o Todo-poderoso. Ele promete a todos que têm fé e 
fazem dele o seu refúgio a “água viva”, que é a graça salvífica de Deus, 
ou seja, a vida eterna. Este é o maior bem que o homem pode almejar. 

Podemos conquistar essa graça fazendo do nosso coração o re-
fúgio daquele que é o Cordeiro de Deus, o Caminho, a Verdade, a 
Vida, o Bom Pastor, o Pão da Vida, a Luz do Mundo, nosso Mestre, 
nosso Redentor, nosso Rei, nossa Paz, nosso Mediador, nosso Senhor 
e Salvador, nossa Esperança... nosso tudo!

Ação concRetA

Convide Jesus a fazer parte da sua vida, creia na Palavra, subme-
ta-se aos seus ensinamentos e você será capaz de enfrentar situações 
difíceis com tranquilidade. Deixe o Espírito Santo agir e transformar 
seu coração. “Que Jesus seja sempre e em tudo seu apoio, seu consolo 
e sua vida” (Padre Pio).

� �

Senhor, ajuda-me a renunciar a tudo  
que me afasta da tua graça salvífica.  

Fortalece-me no propósito de buscá-lo incessantemente,  
seguindo os passos de Jesus. 

Amém.
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Reflexão 
Precisamos de SABEDORIA para lidar com as pessoas e com as 

situações que se apresentam em nosso cotidiano. A sabedoria é um 
dom concedido por Deus e nos ajuda a discernir a verdade. “Quan-
do a sabedoria penetra nosso coração e o saber deleita nossa alma, a 
reflexão vela sobre nós, amparando nossa razão e nos preservando do 
mau caminho” (Pr 2,10-11). 

A sabedoria ultrapassa o nosso conhecimento racional, ela é sobre-
natural. A sabedoria humana é falha, mas a sabedoria divina é perfei-
ta! Somente Deus tem a plenitude da sabedoria e é o único que nos 
pode dá-la. Se você precisa de respostas práticas para tomar alguma 
decisão em sua vida, peça que Deus lhe conceda o dom da sabedoria. 
Com ela, você saberá fazer as escolhas certas e viverá melhor.

Ação concRetA

Sabedoria é aprender a olhar para a vida com os olhos de Deus. 
Com fé, peça que o Senhor lhe conceda o dom da sabedoria, para 
que você saiba agir corretamente em cada situação, da mais simples 
à mais complexa.

� �

Senhor, assim como Salomão pediu sabedoria e um coração compreensivo  
para julgar as causas do seu povo, peço a ti essa mesma sabedoria para 

conduzir a minha vida (cf. Tg 1,5), na certeza de recebê-la. 
Amém.
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Reflexão 
Às vezes, passamos por momentos de bonança, outras vezes 

enfrentamos apertos financeiros. Muitas vezes, o problema do de-
sajuste financeiro não é a falta de dinheiro, mas a falta de adminis-
tração das FINANÇAS. Para ter uma vida financeira equilibrada, 
é necessário que saibamos administrar bem nosso dinheiro. Negar 
ou fugir do problema não vai resolvê-lo. É preciso ter sobriedade, 
disciplina e humildade para admitir os possíveis erros e corrigi-los, 
evitando o endividamento. 

Na Bíblia, encontramos muitos versículos sobre finanças, bens 
materiais e assuntos relacionados. Deus pode nos capacitar para ad-
ministrarmos de maneira sábia nossos bens. Ele é o dono de tudo que 
existe no mundo e, portanto, é quem dá as riquezas às pessoas.

“Se Deus der a você bens e riquezas e deixar que as aproveite, fique 
contente com o que recebeu e com o seu trabalho, isso é um dom de 
Deus” (Ecl 5,18).

Ação concRetA

Estude as orientações de Deus sobre finanças e capacite-se para 
administrar de maneira sábia seus bens.

� �

Senhor, confio a ti minhas finanças, sabendo que terei bom êxito (cf. Pr 16,3). 
Que eu seja bem-sucedido em todos os meus empreendimentos e alcance  

o sucesso financeiro que tanto procuro, com trabalho, dedicação, disciplina  
e respeito ao próximo. Obrigado pelos talentos e dons que me destes. 

Amém.
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Reflexão 
Pode um agricultor plantar milho e colher trigo? Certamente que 

não! Ele colherá exatamente o que plantou. Assim é com nossa vida: 
colhemos o que semeamos. “Não se deixe enganar: ninguém zomba 
de Deus. O que você plantar, isso mesmo colherá” (Gl 6,7). Esta é a 
lei espiritual que rege a nossa vida, e a semeadura é diária. Quem se-
meia fé, colhe a certeza. Quem semeia paz, colhe serenidade. Quem 
semeia carinho, colhe gratidão. Quem semeia amor, colhe amor. 
Quem semeia discórdia, colhe desafeto. Quem semeia vento, colhe 
tempestade. Quem semeia injustiça, colhe abandono. 

Se plantarmos coisas boas, colheremos coisas boas. Se plantarmos 
coisas ruins, colheremos coisas ruins. Tudo o que fazemos é semente: 
pensamentos, palavras, gestos, atitudes... por isso, seja criterioso na 
escolha de suas SEMENTES!

Ação concRetA

Entre o semear e o colher haverá muitas coisas que poderão des-
truir a colheita. Fique atento. Persevere e plante coisas boas mesmo 
nos momentos mais difíceis. Não desista. No fim, colherá os doces 
frutos da realização, da alegria e da felicidade.

� �

Senhor, torna-me consciente da missão de semear boas sementes em todas  
as ocasiões, sabendo que a boa colheita dependerá da semeadura,  

que é um trabalho duro e requer tempo, dedicação, esforço  
e muita persistência para dar bons frutos. 

Amém.
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Reflexão 
Calúnia é a fofoca mentirosa, que falsos amigos espalham com 

o objetivo de difamar e destruir o outro. Se você foi vítima de 
CALÚNIA, certamente seu coração deve estar machucado, mesmo 
assim, perdoe e ore pela pessoa que fez isso. Continue a trilhar 
seu caminho, de tal forma que o caluniador jamais tenha razão, e 
na certeza de que a verdade sempre prevalecerá, como nos ensina 
a Palavra de Deus: “A falsa testemunha não ficará impune; quem 
profere mentiras perecerá” (Pr 19,9). 

O tempo é o maior aliado da verdade. Nenhuma mentira, calúnia 
ou difamação resistem à ação do tempo!

Ação concRetA

Em muitas situações, estamos sujeitos à calúnia. Evite revidar um 
ataque com outro. Ninguém e nada do que disserem a seu respeito 
poderá diminuir o seu real valor. Viva como um verdadeiro cristão: 
não calunie nem difame ninguém. Ame e faça o bem, e nada poderá 
destruir seu patrimônio espiritual.

� �

Senhor, concede-me a graça de perdoar as pessoas  
que usam da maledicência para tentar prejudicar a minha pessoa.  

Fecha meus ouvidos a toda calúnia lançada contra mim.  
Dá-me o dom da sabedoria e da fortaleza para trilhar meu caminho, 

fortalecido na fé e com esperança. 
Amém.
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Reflexão 
Bons pensamentos são saudáveis e nos levam a praticar boas ações. 

Pensamentos negativos são muitas vezes inevitáveis, mas não pode-
mos ceder a eles, pois “o coração contente alegra o semblante e o 
coração triste deprime o espírito” (Pr 15,13). Quem tem o coração 
fortalecido pelo otimismo, afasta os sentimentos negativos e atrai 
paz, saúde, prosperidade e amor. 

O otimismo nos ajuda a limpar a tristeza do coração e a superar 
os obstáculos. Se você tem o hábito de ver sempre o lado negativo das 
coisas, procure mudar isso, criando uma nova maneira de encarar a 
vida. Perceba que dentro de você existe uma força capaz de motivá-
-lo a resolver seus problemas com fé, OTIMISMO e esforço próprio. 
Quando somos otimistas, melhoramos nosso espírito, nosso relacio-
namento com as pessoas e somos mais felizes!

Ação concRetA

Pratique o otimismo e desenvolva uma postura positiva em qual-
quer situação. Decida amar a si mesmo, não desistir nem desanimar 
diante dos obstáculos.

� �

Senhor, coloco diante de ti todas as experiências negativas que vivi  
e que estão guardadas em meu subconsciente.  

Ajuda-me a ter sempre pensamentos positivos, pois, agindo  
com otimismo, fé e entusiasmo, a vida será cada dia melhor. 

Amém.
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Reflexão 
Inúmeras são as situações que nos podem levar ao cansaço físico, 

espiritual ou mental, fazendo com que o desânimo tome conta de 
nossa vida. O CANSAÇO é real e faz parte da natureza humana, mas 
Deus promete “fortalecer o homem cansado e dar vigor ao que está 
sem forças” (Is 40,29), por isso, não se deixe dominar por ele. 

Se as tribulações da vida e os problemas têm feito você cansar de 
lutar, de batalhar e de tentar, está na hora de pedir para Deus lhe 
ajudar a superar o cansaço. Não entregue os pontos. Desistir não é a 
melhor opção. A gente tem que viver plena e intensamente. 

Clame ao Senhor e busque-o de todo o coração. Peça que ele alivie 
seu cansaço, renove suas forças, cuide das suas preocupações e lhe dê 
ânimo para continuar a caminhar.

Ação concRetA

Analise-se e procure compreender as causas do seu cansaço. Estabe-
leça prioridades em suas atividades diárias, deixando tempo livre para 
o descanso e a oração. Mesmo que não consiga por si só superar esse 
cansaço, lembre-se de que o Senhor segura você pela mão (cf. Is 41,13) 
e sabe que será capaz de se reerguer quando confiar plenamente nele.

� �

Senhor, tu conheces todas as situações da minha vida, tudo aquilo  
que me leva ao cansaço. Tira, Senhor, todo cansaço físico, espiritual  

ou mental do meu corpo, ajuda-me a restaurar as minhas forças.  
Renova-me e fortalece-me pela graça do Espírito Santo. 

Amém.




