
Você tem dedicado um tempo para 
o seu culto individual? O tempo com 
Deus e Sua palavra, nos mantém cada 
vez mais seguros de que Ele é o nosso 
sustentador diário. Que esta 
devocional de Charles Spurgeon possa 
edificar o seu dia, e incentivá-lo a 
buscar mais ao Senhor, pois, o que 
podemos esperar para o amanhã?

“(…) Guarda, que houve de noite? 
(…)” (Is 21:11)

Quais inimigos estão do lado de 
fora? Os erros são uma horda 
numerosa, e novos erros aparecem a 
cada momento; contra qual heresia 
estou eu de guarda? Pecados rastejam 
de seus esconderijos quando a 
escuridão reina; eu devo me levantar 
em sentinela e vigiar em oração. Nosso 
celestial Protetor prevê todos os 
ataques que estão prestes a serem 
feitos sobre nós, e quando o mal ainda 
está no desejo de Satanás, Ele ora por 
nós, para que a nossa fé não desfaleça 
quando estivermos sendo peneirados 
como o trigo (Lc 22:31-32). Continue, ó 
gracioso Guarda, a nos advertir de 
nossos inimigos, e por amor de Sião, 
não retenhas a Tua paz.

“Guarda, que houve de noite?”. 
Quais tempos estão vindo para a 
Igreja? Porventura as nuvens estão 
descendo ou está tudo claro e limpo? 
Devemos cuidar da Igreja de Deus 
com ardente amor; e agora que o 
papado e a infidelidade são ambos 

ameaçadores, vamos observar os 
sinais dos tempos e nos preparar para 
o conflito.

“Guarda, que houve de noite?”. 
Quais estrelas são visíveis? Quais 
preciosas promessas se adequam ao 
nosso presente caso? Você soa o 
alarme; dá-nos também a consolação. 
Cristo, a estrela polar, está sempre 
estabelecido em Seu lugar, e todas as 
estrelas estão seguras à mão direita do 
Senhor.

Mas, Guarda, quando chegará a 
manhã? O Noivo tarda. Acaso não há 
sinais de Sua vinda como Sol da Justiça 
(Ml 4:2)? A estrela da manhã (Ap 
22:16) não Se levantou como a 
garantia do dia? Quando irá alvorecer 
e as sombras fugirão? Ó Jesus, se não 
vieres pessoalmente a Tua 
esperançada Igreja neste dia, ainda 
assim, vem em Espírito ao meu 
suspirante coração, e faze-o cantar de 
alegria. “Nesta hora, toda a terra está 
brilhante e feliz, com o frescor da 
manhã; porém o meu coração inteiro 
está frio, e escuro, e triste; Sol da 
alma, permita-me contemplar o Teu 
amanhecer! Venha, Jesus, Senhor, ó, 
venha depressa, segundo a Tua 
palavra”.
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O que posso esperar?


