
nosso relacionamento pessoal com nosso Deus. Você 
já perguntou a si mesmo: Deus é prioridade em 
minha vida? Você conseguirá responder a luz de 
como se relaciona com Ele e com Sua amada igreja. 
Você investe um tempo diário para conversar com 
Deus para meditar nas Escrituras? Há espaço na sua 
agenda para se envolver em ministérios dentro da 
igreja? Você procura se envolver com o corpo 
participando de alguma koinonia ou discipulado? 
Você investe no relacionamento espiritual de seus 
�lhos? O que você tem semeado quanto a sua vida 
espiritual? "Não se deixem enganar: de Deus não 
se zomba. Pois o que o homem semear, isso 
também colherá. Quem semeia para a sua carne, 
da carne colherá destruição; mas quem semeia 
para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna." 
Gálatas 6:7-8

Nunca se esqueça da transitoriedade deste 
mundo, não dê prioridade ao que Deus não dá. 
Lembre-se que a nossa busca principal é o Reino de 
Deus, Sua justiça, os pensamentos que Ele tem para 
cada um de nós. (Mt 6.33-34) Não se preocupe 
quanto ao amanhã, não ande ansioso por coisa 
alguma, mas tenha certeza de que quando o amanhã 
trouxer suas pedras, provações e tempestades, suas 
escolhas e seus investimentos de hoje serão parte 
integrante do cuidado de Deus sobre a sua vida, através 
do Seu Espírito que habita em cada um de Seus �lhos.

"No meio do caminho tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
Tinha uma pedra
No meio do caminho tinha uma pedra"

Você pode nunca ter lido Carlos Drummond de 
Andrade e muito menos saber o porque de ter escrito 
este poema. Por causa deste poema o autor foi 
desprestigiado por alguns, e por outros tido como um 
gênio. Acontece que ele tinha seus motivos para 
acreditar no que escreveu e para aqueles que creem nas 
palavras de Jesus Cristo, este poema também deveria 
fazer sentido uma vez que nos foi dito que passaríamos 
por a�ições. (Jo 16.33) Não sei quantas pedras e 
percalços você encontrará no meio do seu caminho, mas 
estou certo disso, você as encontrará. Sabendo disso a 
questão é: Como você tem se preparado para desviar das 
pedras que aparecerão em seu caminho?

As pedras que apertam "seus sapatos" podem vir 
de muitos lugares, seu trabalho, seus estudos, sua 
família, pessoas desconhecidas, ou podem vir até 
mesmo do próprio Deus a�m de provar sua fé e lhe gerar 
crescimento. "Meus irmãos, considerem motivo de 
grande alegria o fato de passarem por diversas 
provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé 
produz perseverança. E a perseverança deve ter 
ação completa, a �m de que vocês sejam maduros e 
íntegros, sem lhes faltar coisa alguma." Tiago 1:2-4

Nas provações, no caminho cheio de pedras e 
obstáculos poderemos aprender sendo surpreendidos 
ou podemos nos precaver investindo piedosamente em 
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