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Neste ano de 2019 comecei sendo impactado com a 
primeira meditação do calendário Luz e Vida que 

nos chama atenção para a importância de uma vida 
devocional sadia, pois fala de um pastor bem 

sucedido em seu ministério que resistiu todas as 
investidas de satanás nas áreas financeiras, sexual 

e de orgulho enquanto estava firme em oração e 
leitura bíblica. Mas quando se deixou levar pelo 

ativismo caiu de todo jeito. Isso nos leva a crer que a 
prioridade das prioridades é focar em Jesus, o autor 

e consumador da nossa fé (Hb 12.2).
Jesus, o nosso exemplo maior tinha o alvo. Ele viveu 
cada circunstância da sua vida sem perder o foco no 
seu alvo e é exatamente por isso que em tudo ele foi 

tentado, mas não cometeu nenhum pecado (Hb 
4.15). Jesus queria ser obediente ao Pai em tudo, se 
não fosse não poderia ser o nosso Salvador. Sabe 
qual foi a sua decisão? Manter o foco na palavra de 

Deus (Sl 119.11).
Se seguimos o exemplo de Jesus mantendo o foco 
no alvo de glorificar a Deus através do nosso bom 

testemunho, passaremos por qualquer circunstância 
sem sermos derrotados (I Co 15.57). Podemos até 

nos alegrar com as tentações ou provações que nos 
sobrevém (Tg 1.2-4 ).

Portanto, meus queridos, vamos manter o foco na 
prioridade das prioridades da vida cristã: comunhão 

com Deus. Só assim cada tentação ou provação 
serão para nós oportunidades de mostrar para Deus, 

para nós mesmos e para todos de que lado nós 
estamos. Foco! 

Que Deus nos abençoe.
 

Aplicação pessoal:
1) Como é a sua prática devocional e como poderia 

melhorar?
2) Se agradar a Deus tem sido sua prioridade como 

você tem demonstrado isso?
3) Como sua família pode ser mais abençoada 

através de sua vida espiritual? Se solteiro, como sua 
prática de vida espiritual está afetando seus 

relacionamentos?
4) Quais as maiores dificuldades para você realizar o 
culto doméstico em sua família? Se solteiro, qual a 

maior dificuldade para as suas devocionais?


