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introduÇÃo
Certa vez, querendo colocar Jesus à prova, um de Seus críticos Lhe perguntou: “Mestre, qual é o 

grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, 
de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O 
segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos 
dependem toda a lei e os profetas.” (Mateus 22:36–40).

Em outra ocasião, Jesus tratou a questão de um ângulo ligeiramente diferente, dizendo aos 
discípulos: “Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles” 
(Mateus 7:12). Normalmente, chamamos esse conceito de Preceito Áureo que, como você deve ter 
adivinhado, é o segredo para o sucesso com as pessoas e o tema central deste livro. Este é o livro do 
Preceito Áureo para o bom relacionamento com os outros.

Muitas vezes, a vida apresenta sérias dificuldades, uma das quais está ligada ao relacionamento com 
as pessoas. E o seu desempenho nessa questão afeta diretamente o seu sucesso na vida. Você pode ter 
ganhado milhões e ser um absoluto sucesso profissional, mas se não for um instrumento pelo qual 
Deus possa transmitir o Seu amor nem puder contribuir positivamente na vida das pessoas com quem 
convive, permitindo que Ele o transforme nesse processo, então está perdendo uma das melhores 
coisas que existe!

Estas mensagens de Jesus não ensinam tudo que há para se aprender sobre a construção de 
relacionamentos felizes, mas são um bom começo. O manancial de onde procedem é bastante farto e 
Jesus quer criar com você uma linha direta para poder lhe dar respostas perfeitas e personalizadas para 
cada pergunta e problema que você enfrentar. Você também pode ouvi-lO pessoalmente, pois Ele fala 
com quem nEle crê, é sincero ao Lhe pedir para Se manifestar e aceita por fé que aquilo que “ouve” no 
seu íntimo foi mesmo a Sua voz.

Abra o seu coração para Jesus e receba Suas amorosas palavras de vida. Assim, alcançará êxito 
nos seus relacionamentos e será mais feliz do que nunca.





A escoLA dA VidA
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os QuAtro eLementos
É interessante observar que as pessoas que geralmente 

exercem uma influência positiva no seu meio muitas vezes se 
preocupam com a sua habilidade de interagir com os outros. 
Por outro lado, as que têm um impacto mais negativo no 
seu ambiente não percebem, muitas vezes, a sua influência, 
ou até acham que têm um bom desempenho nesse aspecto. 
Sendo assim, muitos que precisariam melhorar continuam 
repetindo erros que provavelmente se esforçariam mais por 
corrigir, se reconhecessem o problema. É sensato avaliar, de 
tempos em tempos, a sua capacidade de comunicação e os seus 
relacionamentos, para não cair nessa armadilha.

Não se guie apenas pela sua própria avaliação, mas compare a 
maneira como se porta em seus relacionamentos com os Meus 
ensinamentos na Bíblia. Aprenda a aplicar à sua própria vida o 
conselho que lê na Minha Palavra, pois ela tem muito a ensinar 
sobre o relacionamento humano. Quando falo em aplicar, não Me 
refiro apenas a admitir seus pontos fracos que a Minha Palavra lhe 
revela, mas a se empenhar para efetuar as mudanças necessárias.

Outro passo é consultar-Me para saber o que penso. Por 
amá-lo e desejar que seja bem-sucedido na sua interação com 
os outros, falarei francamente a respeito de tendências sociais 
ou hábitos que você precisa mudar. 

É também sensato perguntar às pessoas que você respeita 
e nas quais confia o que elas pensam de você. — É preciso 
humildade, mas isso poderá lhe dar uma percepção valiosíssima.

Estes quatro elementos são necessários para um diagnóstico 
completo: a auto-avaliação, a Minha avaliação, o conselho 
da Palavra e a avaliação de outros. Anime-se com os aspectos 
positivos e empenhe-se em melhorar os negativos. Esse 
processo deve ser continuado e permanecer aberto às críticas 
construtivas dessas quatro fontes vai contribuir sobremaneira 
para a sua capacidade de se relacionar com os outros.



Aceite mudAnÇAs
Você está aferrado à sua maneira de agir, ou se mantém receptivo a novas idéias? Aceita bem 

sugestões? Está aberto a novas experiências e lições, disposto a adotar um método que alguém 
descubra ser melhor?

Inicialmente, tem-se a impressão, muitas vezes, de que é mais fácil manter a maneira antiga. 
Efetuar mudanças consome tempo e exige esforço, mas se forem positivas, no final, valem a pena. 
Você não deveria resistir às mudanças, mas tampouco deveria ir ao outro extremo e mudar as 
coisas só por mudar.

Algumas coisas não mudam, como o Meu amor por você, e as promessas e os preceitos 
fundamentais na Bíblia. Já em outras questões, Eu adoro modificar as coisas. As circunstâncias 
mudam, e as pessoas também. Você muda! Não gosto de estagnação; gosto de inovação e 
progresso, e quero que você seja assim também. Seja flexível. Se acompanhar as novidades e Me 
acompanhar, será muito fácil para os outros trabalharem com você — e para Mim também.

Como saber se determinada mudança seria ou não benéfica? A melhor maneira é Me consultar. 
Receba Meu carimbo de aprovação. Posso ajudá-lo a reconhecer as oportunidades para mudanças 
positivas e poupá-lo dos erros. Se uma nova idéia tiver a Minha bênção, os seus esforços para 
implementá-la serão recompensados. 
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estude As PessoAs
Todo o mundo possui pelo menos uma boa qualidade 

ou habilidade para transmitir aos outros, e a pessoa 
sensata vai procurar descobrir qual é. Os pontos fortes 
de algumas pessoas são óbvios, mas há aquelas cujas 
virtudes estão escondidas e precisam ser reveladas. A 
Bíblia diz: “Como águas profundas são os propósitos do 
coração do homem, mas o homem de entendimento os 
tira para fora” (Provérbios 20:5).

Às vezes, essa aprendizagem não está relacionada em 
uma habilidade ou um conhecimento específico que a 
outra pessoa tenha, mas se dá pelo contato com a pessoa 
e suas boas qualidades, como, por exemplo, sua fé, 
paciência, otimismo, altruísmo e interesse sincero pelos 
outros.

É possível também aprender com as crianças. A Bíblia 
diz que delas é o reino dos Céus (Mateus 19:14), e que 
“da boca de crianças e pequeninos [Deus tirou] perfeito 
louvor” (Mateus 21:16). Às vezes, os pequenos, com sua 
inocência e fé simples, são verdadeiros mestres. 

O exemplo de algumas pessoas poderá inclusive lhe 
ensinar como não agir, o que não fazer e por que não 
seguir os seus passos. Já foi dito que o sábio aprende com 
os seus erros, mas o mais sábio, com os erros dos outros.

Se conseguir olhar para alguém e pensar “essa pessoa 
tem algo a oferecer que pode me ajudar a melhorar”, 
não só vai aprender algo, mas também será mais fácil se 
concentrar nas qualidades que ela possui e você respeita, 
e formará vínculos mais fortes e de valor com os outros.
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coLoQue-se no LuGAr dos outros
Um segredo para entender as pessoas e tratá-las da maneira certa é se colocar no lugar delas. 

Quando vim à Terra, coloquei-Me no lugar dos homens, tornando-me humano, para poder 
entendê-los melhor. Vivenciei em primeira mão suas dificuldades. Fiquei cansado, doente, 
desencorajado, Me senti só e tive as mesmas experiências que eles. Portanto, sei como se sentem e 
posso lhes oferecer ajuda e consolo.

Colocar-se no lugar dos outros é outro segredo para se relacionar bem com eles. Você não 
pode nem precisa mudar completamente as 
circunstâncias, como Eu fiz. Apenas imagine-
se nas situações das pessoas com quem está se 
relacionando.

Antes de pedir, por exemplo, um favor 
que para você é aparentemente simples e 
corriqueiro, avalie se para a pessoa também 
o é. Ou se alguém estiver meio chateado ou 
produzindo menos do que o normal, pense no 
que pode ser a causa desse comportamento. 
É um modo de agir bem mais seguro do que 
presumir que a pessoa pensa como você e que a 
opinião dela das coisas coincide com a sua.

Coloque-se no lugar dos outros e estará 
muito mais inclinado a ser compreensivo 
e apoiá-los quando for preciso. Depois, 
adapte sua expectativa ou sua abordagem. 
As pessoas perceberão que você pensou em 
suas necessidades ou seus interesses e levou 
em consideração suas limitações, o que 
contribuirá para um melhor relacionamento 
pessoal e de trabalho. A empatia ajuda a unir 
os espíritos e isso é maravilhoso! 
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umA FALHA é umA 
oPortunidAde

São inumeráveis os relatos de pessoas que, 
por orgulho, foram incapazes de perceber ou 
não quiseram admitir seus defeitos e erros, e 
isso os levou à ruína. 

E você? Encobre os próprios erros? Ou tem 
coragem de confessá-los francamente? Acredite 
quando digo que a maioria das pessoas vai 
respeitá-lo muito mais se for sincero. É claro 
que algumas o importunarão por causa deles ou 
tentarão se aproveitar da sua humilhação, mas 
são elas que perdem com isso e não indica uma 
fraqueza no seu caráter. 

No final das contas, o seu caráter é o que 
determina o seu valor. O que comprova a sua 
índole não é o sucesso facilmente conquistado, 
mas sim sua capacidade de se levantar e dar 
a volta por cima. Além disso, ao reconhecer 
seus erros e seguir em frente apesar deles, você 
inspirará os outros a não desistir.

O fracasso é um passo de progresso, se você 
aprender com ele. Prepara o caminho para 
o êxito, porque o leva a fazer uma avaliação 
criteriosa dos seus planos e métodos. Se todos 
os que alcançaram sucesso em suas empreitadas 
tivessem parado no primeiro erro, você ainda 
estaria vivendo na Idade da Pedra! Não foi bom 
que essas pessoas souberam se beneficiar de suas 
derrotas? Que tal fazer o mesmo? 



comeÇA com VocÊ
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o seu outdoor
O seu rosto é o seu outdoor exposto na estrada 

da vida; o seu meio de comunicação visual, a sua 
primeira e mais forte “propaganda”.

Muitos não se empenham o suficiente para garantir 
que seu outdoor traduza a mensagem certa. Andam 
por aí com suas preocupações, inquietações ou 
angústias estampadas em seus semblantes. Permitem 
que sua introspecção e estresse se manifestem 
e afetem os outros negativamente. Esse tipo de 
mensagem é suficiente para repelir todos, exceto seus 
amigos mais leais e compreensivos. Por outro lado, 
existem pessoas que têm a capacidade de permanecer 
alegres, indiferentemente do que estejam passando. 
Têm uma expressão alegre que atrai os outros.

Por isso, se quiser fazer e manter amigos, 
transmita pelo seu semblante uma mensagem 
visual positiva que anime as pessoas. Esforce-se por 
ter uma expressão facial agradável que transmita 
fé, otimismo, bondade, acessibilidade, interesse 
sincero pelos outros e alegria em viver — em 
vez de permitir que sua fisionomia mude com as 
circunstâncias ou varie conforme o seu humor.

Você pode achar que falar é mais fácil que fazer, 
principalmente quando os problemas se acumulam, 
mas esse é mais um bom motivo para Me entregar 
suas preocupações em oração, para Eu poder ajudá-lo 
a ter a Minha perspectiva, lhe dar soluções e substituir 
os temores pela fé e as queixas por louvores. Fazendo 
isso o seu rosto vai refletir esses sentimentos positivos. 
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PositiVo
Você quer que todos os dias sejam de conquistas, 

independentemente das circunstâncias? Eis o 
segredo: procure o lado positivo de cada situação. 
Sei que é pedir muito, mas sempre posso lhe 
mostrar algo bom. Quando você chega em casa 
exausto, por exemplo, e ainda precisa fazer o jantar 
para a sua família ou cuidar das crianças enquanto 
sua esposa cozinha, pare e Me agradeça por ter uma 
família à sua espera. Existe uma maneira positiva de 
encarar qualquer dificuldade ou decepção.

Quando se sentir inclinado a ficar negativo, 
pare! Criticar ou ficar deprimido nunca melhora 
nada. Talvez você ache que mereça um pouco de 
autocomiseração, mas só vai influenciar as pessoas 
negativamente e se sentir ainda pior. Mas se Me 
pedir ajuda para encarar até mesmo as coisas 
“ruins” de uma maneira positiva, Eu o ajudarei a 
não afundar na melancolia.

O negativismo e o cinismo prevalecem no 
mundo de hoje. Não é possível você enfrentar o 
problema global, mas pode controlar a maneira 
como encara as coisas e não cair nessa armadilha. 
Tome a decisão de se beneficiar ao máximo das 
situações ruins e fará do seu próprio mundo 
um lugar melhor. Além disso, você também 
conquistará mais amigos, porque as pessoas têm 
uma atração natural por gente positiva. E por 
causa do seu efeito nelas, vai acabar mudando mais 
do mundo do que imaginou que fosse possível! 
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estÁ tudo no oLHAr
Os olhos transmitem e recebem mensagens. 

São poderosos comunicadores da alma. As 
pessoas lêem os seus olhos antes mesmo de 
ouvirem o que você está dizendo. Eles revelam 
tudo naquele momento mágico em que duas 
pessoas se olham nos olhos. Quando os olhares 
se cruzam os espíritos se conectam. Nesse mo-
mento de intimidade e vulnerabilidade, ambas 
as partes fazem uma avaliação — consciente ou 
não — da outra, com base no que foi revelado 
naquele primeiro intercâmbio espiritual. 

Os olhos transmitem compreensão e 
solidariedade, aprovação ou desaprovação, 
encorajamento ou desânimo, fé ou dúvida, 
insolência ou submissão, e muitos outros 
sentimentos. Um olhar pode ser como um 
tiro de canhão o como ou uma terna carícia. 
Pode penetrar a alma e desenterrar os mais 
profundos segredos ou ignorar as pessoas 
como se não existissem.

Quando as pessoas querem a sua opinião, 
olham nos seus olhos. Quando querem saber 
se você está dizendo a verdade, verificam se os 
seus olhos dizem o mesmo que suas palavras. 
Os olhos são os principais comunicadores 
entre pessoas de idiomas diferentes, porque 
falam o idioma universal do espírito humano. 

Eu sou a Luz do mundo. Deixe os seus 
olhos refletir a Minha luz. 
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inicie um cicLo PositiVo
Não existe problema algum em falar das pessoas pelas costas — contanto que se fale bem! 

Como, provavelmente, tudo o que você disser sobre alguém vai chegar aos seus ouvidos, adote a 
seguinte regra: “Não fale de uma pessoa algo que não diria na sua presença”. Isso não é hipocrisia, 
mas é agir com respeito aos pontos fracos ou erros dos outros como gostaria que agissem em 
relação aos seus. 

Às vezes, é preciso discutir os problemas de alguém, principalmente se você tiver um papel de 
liderança, mas isso sempre pode ser feito com respeito, sem influenciar negativamente a opinião 
que os outros fazem da pessoa da qual está falando. Sempre que disser algo negativo, tente dizer 
algo positivo para contrabalançar. (Todos possuem boas características.) Lembrar-se de que 
está falando sobre os problemas de uma pessoa para ajudá-la a mudar para melhor colocará a 
discussão num tom mais positivo e aumentará suas chances de alcançar a sua meta, que é uma 
mudança positiva.

E tem mais: cedo ou tarde, 
a bondade e respeito que você 
demonstrar aos outros vão 
retornar para você. É um princípio 
espiritual tão certo quanto a lei 
da gravidade. Você colhe o que 
semeia. Respeite e será respeitado. 
Além disso, os outros copiarão o 
seu exemplo. 

Talvez não veja grandes 
resultados de imediato, mas se 
persistir, poderá ter um pouco do 
Céu no seu pedacinho do mundo. 
É possível e pode começar com 
você. 



PerdoAr é diVino
Um dos maiores poderes concedidos ao homem é o de perdoar. Faz parte da natureza e da 

essência de Deus, e quem o exercita assume uma condição semelhante à divina. Passa a ter poder 
para perdoar e, portanto, se elevar acima das mesquinharias típica dos mortais.

Optar por perdoar é uma das decisões mais difíceis que existem, principalmente se o perdão 
não for merecido. Essa dificuldade se dá porque a natureza humana clama por vingança e justiça. 
Mas por que se limitar à natureza humana?

Eu vim para trazer perdão e salvação do pecado, mas também para resgatá-los da natureza 
humana. Aquele que Me recebe como Salvador passa a usufruir parcialmente da Minha natureza 
sobrenatural. Cada um decide até que ponto permite que essa natureza domine a sua vida e isso 
se reflete nas suas decisões. Já que uma das Minhas características mais evidentes é ser rápido para 
perdoar, a sua rapidez em conceder o perdão é um bom indicador do quanto se deixa influenciar 
por Mim.

A questão não é se a pessoa que lhe fez mal merece perdão, mas se você está fazendo o que 
deve. Ninguém merece perdão. Quem praticou o mal, merece justiça, mas o perdão é maior que 
a justiça. A justiça é humana; o perdão é divino. 

Perdoe os seus ofensores, assim como o seu Pai celestial o perdoa.



umA ForÇA PositiVA
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ser o GuArdAdor do seu irmÃo 
siGniFicA…

preferir a felicidade dele à sua; 
apoiá-lo;
ter sempre algo bom para dizer sobre ele na sua 

ausência;
jamais fofocar ou disseminar inverdades a respeito dele;
ser uma boa influência para ajudá-lo a tomar as 

decisões certas, a lutar pelo que é certo e resistir às 
tentações;

desejar sempre o que é melhor para a outra pessoa e 
fazer o possível para que isso se realize;

estar sempre disposto a ouvir;
falar a verdade em amor, mesmo sabendo que vai doer;
não o criticar nem o rotular;
fortalecê-lo;
ajudá-lo a alcançar suas metas e a desenvolver 

plenamente o seu potencial;
dar conselhos em oração;
jamais perder a fé nele;
indicar-lhe a Minha Palavra como fonte de respostas 

para seus questionamentos e problemas;
tratá-lo como você gostaria de ser tratado;
não tirar conclusões precipitadas, mas dedicar o tempo 

necessário para o compreender e se comunicar com 
ele de maneira profunda;

defendê-lo quando os outros ficarem contra ele.
ajudá-lo a se erguer quando ele cair;
esforçar-se por ser o exemplo que ele precisa ver e ser 

um instrumento do Meu amor.



��

sÃo As PeQuenAs coisAs
Você não se sente amado quando alguém faz algo especial por você?
Pode fazer o mesmo pelos outros. Não Me refiro apenas a dar um presente em uma ocasião 

especial, apesar de que isso também pode ser maravilhoso. Falo das pequenas coisas que podem ser 
feitas a qualquer pessoa, a qualquer hora e por nenhum outro motivo além do seu interesse sincero 
por elas. São coisinhas que talvez lhe custem pouco ou nada, mas que podem ter grande valor 
para quem as recebe. Gestos de consideração, especialmente quando menos esperados, têm uma 
capacidade maravilhosa de alegrar o dia de alguém, pois dá a mensagem de que essa pessoa é especial.

O amor começa em casa, mas não deve parar aí. Tente estender aos outros o tipo de amor e consi-
deração que tem pelos que lhe são próximos e veja a diferença. Tenha interesse pessoal pelas pessoas 
que vê no seu dia-a-dia, mas que não conhece bem, como, por exemplo, a atendente de uma loja, 

um garçom, um mecânico ou 
uma recepcionista. Pergunte-lhes 
como estão de saúde, como vai a 
família ou como anda o seu dia, 
e depois reaja de acordo com a 
resposta. Ofereça-se para orar 
pela sua dor nas costas ou pelo 
filho doente e, da próxima vez 
que encontrar a pessoa, lembre-
se de perguntar como as coisas 
evoluíram. Envie um cartão ou 
cumprimente a pessoa no aniver-
sário dela. Ofereça-se para fazer 
as vezes de um colega de trabalho 
para ele sair mais cedo no dia do 
seu aniversário de casamento — e 
isso fará a esposa feliz também!

Posso lhe mostrar incontáveis 
pequenas coisas que você pode 
fazer pelos outros para mostrar 
que são especiais. O que você 
está esperando? 
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ALeGre o diA de ALGuém
Você alguma vez já teve um dia ruim só 

porque encontrou alguém de mau humor? 
Talvez tenha sido no ônibus ou um outro 
cliente em uma loja — alguém em quem 
você normalmente nem teria reparado 
— mas aquela pessoa rabugenta ou sem 
consideração lançou uma nuvem negra 
sobre o seu dia.

Por outro lado, alguma vez já teve um 
dia ótimo e percebeu que tudo começou 
depois que encontrou alguém que o tratou 
especialmente bem? Pode ter sido o sorriso 
da pessoa, ou a maneira como ela pegou 
e lhe entregou algo que você deixou cair, 
ou abriu uma porta para você passar. Foi 
apenas um gesto, mas teve um impacto 
positivo no seu dia.

Todos exercem influência. As pequenas 
coisas que você faz e diz a cada momento 
refletem a sua atitude e grau de felicidade, 
os quais, inevitavelmente, afetam os outros. 
Que tipo de impacto você normalmente 
causa?

Pense em coisas que as pessoas fizeram 
que tornaram o seu dia feliz e se determine 
a fazer o mesmo pelos outros. Essa atitude 
não só vai alegrar o dia de outra pessoa, 
mas deixar você mais feliz e com uma 
perspectiva mais positiva da vida.
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construA Pontes, nÃo muros
Dizem que as pessoas são solitárias porque constroem muros em vez de pontes. Que grande verdade!
A maioria das pessoas tem a tendência de ser um pouco egoísta. É da natureza humana “defender o 

seu”, dar prioridade às próprias necessidades e desejos. É fácil ficar emaranhado na sua própria vida e 
nos seus problemas pessoais, mas isso cria um problema maior, pois se isola de muitas coisas e pessoas 
maravilhosas.

Construir pontes ao estender a mão e se conectar aos outros pode lhe trazer alguns problemas 
e complicações adicionais, mas vale a pena, porque também gera amizade, calor humano, amor e 
outras bênçãos. É uma questão de dar e receber, o que exige algum esforço, paciência e perseverança. 
A ponte não se constrói sozinha e, no início, as pessoas podem não ficar muito entusiasmadas com 
sua aproximação. Mas se todos se limitassem a uma mentalidade egoísta e só construíssem muros, o 
mundo seria um local terrivelmente solitário.

A construção de uma ponte assim começa com uma oração pedindo amor, entendimento e ajuda 
para mudar em certos aspectos, conforme a necessidade. Você arma a estrutura quando começa a 
pensar em termos do que os 
outros querem e precisam. 
Cada vez que você se doa 
àquela pessoa distante, a 
ponte avança um pouco 
mais. Talvez precise de 
um pouco de coragem na 
primeira vez que passar pela 
ponte, se não tiver certeza 
que ela vai agüentar ou 
como você vai ser recebido 
do outro lado, mas não vai 
se arrepender. Abençoarei 
cada ato de generosidade e 
honrarei cada passo dado na 
direção de outra pessoa. 
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crie um cLimA meLHor
Você não pode fazer o sol brilhar em 

um dia chuvoso, mas pode mudar o 
ambiente. 

A maioria das pessoas fica mais feliz 
e alegre quando o dia está quente e 
ensolarado do que quando está chuvoso. 
Você pode aquecer e animar as pessoas ao 
seu redor com os “raios de sol” ou as boas 
vibrações que lhes envia. Mas se trouxer 
consigo uma nuvem de problemas e 
pesares, provavelmente vai criar um 
“sistema de pressão” que desanimará 
as pessoas, escurecerá o ambiente e 
derramará chuva no dia de todos à sua 
volta.

Crie um clima cálido e ensolarado onde 
quer que vá. Deixe reluzir a luz do seu 
semblante feliz para animar as pessoas. 
Quando não se sentir feliz — sob pressão, 
com problemas ou sob uma nuvem escura 
— peça-Me para limpar o céu e fazer a 
luz do Meu amor incidir sobre você.

O sol sempre brilha aqui. Tenho 
sempre muitos raios de calor para lhe 
enviar, os quais quero que você absorva 
e reflita para os outros. Vamos criar um 
clima melhor!



no LAr
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LAr doce LAr
O amor tem poder criativo. No lar, a magia do amor se manifesta pelos atos de altruísmo e quando 

os membros da família se vêem mutuamente de maneira positiva. Todos querem ser compreendidos, 
aceitos e amados pelo que são. O lar é um ambiente criado por Deus onde tudo isso pode brotar e 
florescer.

Existem coisas que atrapalham o amor em casa, as quais, poderíamos dizer, são inimigas do amor. As 
divergências entre filhos e pais, e a rivalidade entre os irmãos são dois problemas dos mais óbvios, mas 
existem outros mais sutis e, portanto, até mais perigosos, como o egoísmo, a apatia, a indiferença, o 
espírito crítico, a implicância, a não valorização dos demais, e a atitude de pensar e falar negativamente 
uns dos outros — para citar alguns. Essas coisas costumam começar com pequenos incidentes 
aparentemente inocentes, como quando alguém arranja uma desculpa para não ajudar outro membro 
da família, discussões por coisas sem importância e comentários sarcásticos. Mas, a menos que você 
reconheça e resista a esses ataques contra o amor e a união da família, eles se tornarão maus hábitos 
que pesarão bastante no ambiente familiar.

Não basta apenas corrigir a 
situação momentaneamente se-
parando os briguentos, fazendo o 
sarcástico se calar ou pressionando 
o preguiçoso a trabalhar. Isso é 
tratar os sintomas, não a causa do 
problema, que é a falta de amor. E 
como a única cura para a falta de 
amor é o próprio amor, peça-Me 
para trazer mais amor ao seu lar e 
vamos trabalhar juntos nessa tare-
fa. Se Me pedirem, posso ensinar 
cada um a respeitar e valorizar o 
outro, e colocar esse tipo de amor 
em seu coração, mas caberá a vocês 
alimentá-lo com pensamentos, 
palavras e atos amorosos.



23com amor, jesus / sucesso com as pessoas

o triÂnGuLo Amoroso
Um casamento é quando dois corações se 

unem para formar um. É um relacionamento 
maravilhoso com recompensas deslumbrantes 
para os que estiverem dispostos a fazer os 
sacrifícios necessários — e a necessidade de 
alguns sacrifícios é real. Para que essa união 
aconteça, cada cônjuge precisa se dispor a 
ceder e mudar. O marido deve se dedicar para 
se tornar no que a esposa precisa que ele seja e 
vice-versa. Os casamentos mais fortes e felizes 
são edificados nesse tipo de amor altruísta. 
Onde obter esse amor? Somente comigo.

Imagine seu casamento como um triângulo 
em que cada um de vocês esteja em um dos 
vértices da base e Eu ocupe o terceiro, no ápice. 
À medida que sobem a lateral do triângulo vão 
se aproximando de Mim, a fonte do amor e, 
conseqüentemente, um do outro. Para terem 
mais amor e intimidade entre vocês, devem 
subir para mais perto de Mim.

Quanto mais perto de Mim estiverem, 
mais amor terão para dividir com os outros. E 
quanto mais amor repartirem, mais as pessoas se 
achegarão a vocês e a Mim. As primeiras serão as 
do seu círculo mais íntimo — seus filhos e outros 
familiares. Depois, o efeito se ampliará. Como 
Eu disse, o casamento é um relacionamento 
maravilhoso com recompensas deslumbrantes, a 
ponto de os sacrifícios deixarem de ser sacrifícios. 
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educAr PeLo eXemPLo
Criar filhos nunca foi fácil, mas todos os pais têm uma grande vantagem inicial: as crianças os amam 

e admiram mais do que a qualquer outra pessoa no mundo. Essa é uma parte importante na visão 
geral, porque, se por um lado, os filhos são presentes do Céu, por outro, são uma obra em andamento. 
O trabalho dos pais é ajudá-los a se tornarem adultos responsáveis que tenham amor pelos outros.

O amor e respeito que seus filhos sentem por vocês são inatos, mas não estáticos. Aumentam 
ou diminuem a cada dia, conforme a sua interação com eles. Não traiam a confiança deles. Dêem 
um exemplo que eles terão orgulho de seguir.

Se quiserem que seus filhos sejam solidários e tenham interesse sincero pelos outros, precisam 
ser assim. Se quiserem que sejam altruístas, sejam altruístas. Se quiserem que sejam honestos, 
dêem o exemplo. Se quiserem que sejam otimistas e vejam possibilidades nas situações, enfrentem 
os desafios e decepções da vida de forma positiva. Se quiserem que Me amem, respeitem e 
tenham uma conexão real Comigo, mantenham nosso vínculo forte, passando tempo Comigo, 

lendo a Minha Palavra e colocando em 
prática o que ela diz. Se quiserem que 
tenham corações agradecidos, dêem 
graças a Mim e louvem-Me pela Minha 
bondade constantemente.

Se derem o exemplo certo para seus 
filhos nos seus anos de formação, 
esses laços de amor e respeito serão 
inquebrantáveis, não importa o que 
aconteça a eles ou a vocês. E eles se 
tornarão adultos que darão orgulho a 
vocês e a Mim. Então, quando vocês 
voltarem para junto de Mim, direi a 
cada um: “Bem está, pai (ou mãe), 
bom (ou boa) e fiel!” (Mateus 25:21, 
parafraseado).
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comece do Jeito certo
A melhor maneira de ajudar a pessoa amada a 

começar bem o dia é amando-a logo cedo. Você pode 
achar que é mais fácil falar do que fazer, pois, afinal, 
você também estará acordando! Mas se orar pedindo 
mais ânimo e experimentar, acho que vai ter uma 
agradável surpresa. Se der amor, vai receber amor!

Não tomem o café da manhã juntos em silêncio 
olhando para o prato, lendo o jornal ou o rótulo do 
pote de manteiga. Contem as bênçãos juntos. Agra-
deçam-Me pelas maravilhas que têm certeza que farei 
por vocês naquele dia em resposta às suas orações e 
porque os amo. Leiam juntos um trecho da Bíblia. 
Orem um pelo outro e pelas diferentes situações que 
enfrentarão no dia, reivindicando uma promessa da 
Minha Palavra para cada vitória a ser conquistada.

Abasteçam-se com o Meu Espírito! Eu sou amor 
e luz; Minha força é infalível e tudo Me é possível. 
Antes de mais nada, encham o coração com o 
Meu Espírito e, tanto vocês como os seus amados 
estarão prontos para qualquer desafio que venham a 
enfrentar naquele dia.

Aqueles poucos minutos juntos pela manhã 
também são uma ótima ocasião para um incentivar 
o outro. Elogie a sua esposa. Diga ao seu filho que 
tem certeza que ele vai ter um dia ótimo na escola. 
Despeçam-se com um abraço ou um beijo que diga: 
“Mal posso esperar para estarmos juntos de novo!”.

Comecem o dia com amor e ele os conduzirá pelo 
resto do dia.
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incLuAm-me
Se quiserem uma família e uma vida em família mais felizes, façam o seguinte: incluam-Me 

em tudo que fizerem. Não Me refiro a uma religiosidade seca, formal e sombria — nem pensem 
nisso! Vocês podem ficar surpresos ao verem como vai ser divertido! Os benefícios de Me incluir 
na sua vida são numerosos demais para Eu relacionar aqui, mas vou citar três.

Primeiro: Tenho mil e uma idéias. O Meu Pai e Eu criamos o mundo juntos. Foi o primeiro 
projeto em família que já existiu, por assim dizer. Vocês têm de admitir que fizemos coisas 

incríveis! Se criamos tudo para vocês e queremos 
que desfrutem ao máximo, não acha que posso 
lhes sugerir atividades bem melhores que ficarem 
sentados como mortos em frente a um aparelho de 
televisão?

Segundo: Eu entendo. Posso Me identificar com 
cada geração e, melhor do que ninguém, sei como 
unir as gerações e mantê-las unidas. Lembre-se 
de que faço isso há muito tempo. Já ajudei outras 
pessoas a passar pelas mesmas situações que vocês 
estão vivenciando. Por isso, tão logo começarem os 
problemas em casa, consultem-Me.

Terceiro: Mais amor. Não é amor o que você mais 
quer para a sua família? Eu sou amor, o espírito de 
amor e, portanto, onde estou, há amor. A Bíblia diz 
que na Minha presença há muita alegria e delícias 
perpétuas à Minha direita (Salmo 16:11). Tenho 
muito amor para dar a você e aos outros, mais do 
que você poderia imaginar e muito mais do que 
conseguiria conter. Está a seu dispor o tempo todo. 
Quando quiser, é só pedir.

Estou às suas ordens. Basta dizer: “Jesus, obrigado 
por fazer parte da nossa família, por ser o chefe da nossa 
família. Esteja conosco em tudo o que fizermos.”



no trABALHo



umA eQuiPe VencedorA
O que aconteceria se cada atleta de um time sempre quisesse marcar o gol e não passasse a 

bola para o outro? O time seria um fracasso. Equipes vencedoras são formadas por pessoas com 
espírito de equipe, não tentando ser a estrela. Os jogadores respeitam o técnico, os companheiros 
e reconhecem que todos são importantes. Procuram se incentivarem uns aos outros, expressando 
confiança na capacidade de cada um e da equipe.

Um bom chefe, como o técnico de uma equipe vencedora, é capaz de transformar um grupo 
de pessoas com diferentes habilidades e personalidades em uma unidade coesa e efetiva. Sabe 
desenvolver os talentos dos seus colaboradores e inspirá-los a fazer o melhor que podem cada dia. 
Entende a capacidade e os limites de cada um e os coloca nas posições em que podem render 
mais. Ele conquista o respeito dos atletas pelo respeito que demonstra a cada um deles, não só 
aos astros do time. Ele inspira o espírito e a confiança da equipe. Quando o time conquista uma 
vitória, ele se assegura de que todos partilham da glória e das recompensas.

A competição lá fora é feroz. Se vocês não trabalharem em equipe, a concorrência vai 
vencer, mas se aprenderem a trabalhar juntos, compartilharão a vitória e poderão desfrutar das 
recompensas juntos.
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estresse PAssiVo
Algumas pessoas conseguem 

trabalhar bem sob pressão por um 
tempo. Outras são simplesmente o 
contrário, param de funcionar. As 
pessoas que gostam da adrenalina 
gerada por um ambiente de tensão 
constituem uma minoria.

Se você for alguém cheio de energia, 
precisa entender que o seu ritmo e 
agressividade afetam muito os outros, 
principalmente se tiver um papel de 
liderança. Até mesmo o chamado 
estresse passivo é prejudicial. Os 
melhores resultados são produzidos em 
um ambiente calmo e estável.

Você já observou que se um 
elemento de um grupo de pássaros, 
de ovelhas, de cavalos, ou de 
bovinos, ficar irrequieto ou arisco, 
esse estado se espalha rapidamente e 
dispersa os outros animais? Ocorre 
algo semelhante no ambiente de 
trabalho. As pessoas se influenciam 
mutuamente. Pergunte-se se está 
afetando as pessoas ao seu redor. Ou 
melhor, pergunte a Mim. Não só lhe 
mostrarei o problema, caso exista, 
mas também o ajudarei a transmitir 
um espírito calmo e positivo. 



mudAnÇA de corAÇÃo
As pessoas percebem se você gosta delas ou não. Caso não goste, mesmo que diga e faça todas 

as coisas “certas”, provavelmente haverá atrito no relacionamento. Você deveria tentar se dar 
bem com todo mundo, é claro, mas se tiver de trabalhar com quem não simpatiza muito, é 
imprescindível que desenvolva um relacionamento positivo com a pessoa.

Você provavelmente acha que a única maneira de mudar a situação é se os outros mudarem 
naquele aspecto que o irrita, mas é pouco provável que aconteça, a menos que você, primeiro, 
mude a sua própria atitude. Talvez pareça impossível, pois com certeza acha justificável a sua 

visão da situação, mas é aí 
que Eu entro na questão. 

Se você quiser 
mesmo melhorar o seu 
relacionamento, intervirei 
assim que Me pedir. Eu o 
ajudarei a ver cada pessoa 
“problemática” como Eu 
vejo, ou seja, com amor e 
compreensão. Mudanças 
ocorrerão, e começará com 
uma mudança de coração, 
do seu coração. Eu lhe 
darei apreço sincero pela 
pessoa, o que mudará 
completamente o seu 
relacionamento com ela. 
Ao perceber a sua atitude 
positiva, ela passará a vê-lo 
com outros olhos. Se não 
acredita, experimente e 
comprove por si mesmo!
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JuLGue corretAmente
A vida é uma seqüência de pequenos e 

grandes julgamentos. “Será que o meu colega 
está dizendo a verdade?” “Será que devo 
acreditar nessa propaganda?” Quase todos os 
dias, você tem de julgar alguma situação, e as 
suas opiniões e decisões muitas vezes trazem 
conseqüências para os envolvidos. Os riscos 
talvez não sejam muito altos nem as decisões 
tão determinantes, mas o seu julgamento pesa, 
a exemplo do proferido por um magistrado no 
sistema judiciário.

Certa vez, disse aos Meus críticos: “Não 
julgueis segundo a aparência, mas julgai 
segundo a reta justiça.” (João 7:24). Qual 
a maneira justa de julgar? Com eqüidade e 
honestidade, aplicando a regra correta para 
cada situação e, às vezes, olhando além dos 
“fatos” para levar em consideração o coração e 
as verdadeiras intenções da pessoa.

É importante manter-se imparcial e ouvir 
todas as versões antes de formar um parecer. 
Quanto mais bem informado você estiver, mais 
chances terá de julgar corretamente.

Evidentemente, é sempre sensato, até mesmo 
em assuntos de menor importância, consultar-
Me antes de chegar a uma conclusão. Lembre-
se que Eu sou o juiz onisciente e onividente 
que julgará o mundo no final dos tempos, por-
tanto sou bem versado em julgamento justo.
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esPirituALmente correto
A vida, às vezes, parece injusta. Você olha ao seu redor e vê em posições privilegiadas pessoas 

que, na sua opinião, não merecem. E se indaga por quê. É uma situação comum na vida 
profissional. Alguns colegas recebem as melhores tarefas, são promovidos mais rapidamente, usam 

os melhores equipamentos, são mais inteligentes, 
ou mais rápidos no serviço. Sem falar nos que 
têm um bom relacionamento com o chefe. 
Parece que sempre existe um motivo de inveja.

Se você costuma pensar assim, precisa 
entender o que de fato acontece e isso depende 
do seu conceito de sucesso. Se entendesse e 
realmente acreditasse que não foi colocado no 
mundo para subir na vida, mas para Me amar 
e o seu próximo, não ficaria com inveja nem 
frustrado quando outros parecem se dar bem ou 
prosperar mais rápido.

Durante o seu trabalho, deve estar sempre 
se perguntando: “Como posso amar Deus e os 
outros hoje?” Coloque em prática as respostas 
que Eu lhe der e obterá o melhor tipo de 
sucesso. Vai ganhar recompensas eternas e a 
mesquinhez desse mundo desvanecerá. Você será 
motivado pelo que é “espiritualmente correto”.

Hoje em dia, fala-se muito em ser 
“politicamente correto”, isto é, agir e falar 
de modo a não ofender as pessoas. Mas ser 
“espiritualmente correto” vai além e implica 
demonstrar interesse, ter consideração ou ser 
abnegado, não por causa das convenções sociais, 
mas por causa da inspiração que nasce do amor.
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PeGue LeVe
É preciso muita coragem para 

abrir mão do ego.
Muitas pessoas carregam grandes 

“fardos” do ego. Na busca de 
serem bem vistas, acabam, às 
vezes, menosprezando os outros. É 
lamentável e não deveria acontecer, 
principalmente se você ocupa uma 
posição de prestígio. 

Quando as pessoas o têm como 
modelo, você tem nas mãos uma 
ótima oportunidade de ajudá-las 
a liberar o seu potencial. Mas se 
teimar em mandar em todo mundo 
e insistir que está sempre com 
razão, não vai conseguir com que 
os outros se sintam importantes, 
capazes ou respeitados. Entende-
se que queira tomar as decisões 
certas e ser bem-sucedido, mas 
não precisa ser à custa dos outros. 
Se você constantemente dominar 
as reuniões da empresa e forçar as 
suas idéias, vai descobrir que está 
desestimulando a criatividade e a 
participação de seus colegas, além 
de inibir a concretização de suas 
próprias idéias. 

Pegue leve. Largue o ego.
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corriGir com Amor
Quase todos, em alguma ocasião, se vêem diante da necessidade de corrigir alguém por um 

erro. Quer seja algo sério, quer não, em geral, é incômodo tanto para quem dá a correção como 
para quem a recebe. O primeiro se preocupa se o outro vá ficar na defensiva, ressentido ou não 
aceite o que ele tem a dizer, e o segundo pode muito bem ficar constrangido.

É humilhante ser corrigido. A maioria das pessoas se esforça muito para evitar erros e por isso, 
no caso de incidentes, principalmente se for algo sério que afete os outros ou se torne público, o 
autor do erro costuma ficar de orgulho ferido. Se lembrar disso e orar antes de corrigir alguém, 
poderei lhe mostrar como agir para ser mais fácil a pessoa aceitar o que vai ser dito.

Coloque-se no lugar dela. Como você gostaria de ser corrigido se tivesse errado? Se houver 
possibilidade de mal-entendidos ou circunstâncias atenuantes, você não gostaria que lhe dessem 

um voto de confiança ou uma 
oportunidade de se explicar? 
Não ficaria agradecido por não o 
corrigirem na frente dos outros, 
evitando assim o constrangimento?

Peça-Me para lhe dar as palavras 
certas e ajudá-lo a aplicar a correção 
com amor e consideração, e o 
farei. Dessa forma, haverá maior 
probabilidade de a pessoa a ser 
corrigida aprender com o que 
você disser, reduzindo assim a 
possibilidade de repetir o erro, que 
é a meta.



o LÍder sÁBio



criAtiVidAde
Se você exercer alguma função de liderança, deve incentivar seus companheiros a pensar em 

formas de melhorar as coisas. Ouvir as idéias dos outros antes de expressar a sua não só os estimula 
a pensar, mas também ajuda na formação de uma equipe mais feliz e unida, e gera mais progresso.

É claro que nem todas as idéias são boas, mas algumas das melhores propostas surgem de 
noções que, no início, não eram tão interessantes. A rejeição mata a criatividade. Respeite 
cada idéia apresentada, mesmo que não seja exatamente a melhor para a ocasião. Nada é mais 

importante em 
uma organização 
que as pessoas que 
dela fazem parte, 
e o seu maior 
potencial reside no 
pensamento coletivo 
que são capazes de 
produzir. Aprenda a 
incentivá-lo.

“Pensar fora 
da caixa” é, na 
realidade, apenas um 
novo termo para ser 
criativo. A própria 
expressão é fruto da 
criatividade e oferece 
uma boa ilustração. 
Incluam-Me na 
equipe e poderei 
ajudar todos vocês 
a pensar não só fora 
da caixa, mas fora 
desse mundo!
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comPArAÇÕes neGAtiVAs
Poucas coisas minam a autoconfiança 

de alguém mais rápido e mais 
profundamente do que ser comparado 
negativamente com outros. Ao ouvir frases 
como “Por que você não segue o exemplo 
da Márcia?” ou “O Marcelo sempre fez 
de outro jeito e dava certo”, a pessoa só 
entende que não é boa o bastante.

As suas intenções em fazer a 
comparação podem ser válidas e talvez 
você queira motivar as pessoas a melhorar, 
mas, tipicamente, o resultado é o oposto. 
A pessoa talvez comece a ficar chateada 
com aqueles com quem está sendo 
comparada, ou fique irredutível na sua 
posição e se recuse a mudar só por orgulho 
ou para preservar a sua individualidade.

É preciso lembrar que cada pessoa tem 
um jeito próprio de ser. Mesmo aquelas 
de formação, origem cultural e vivências 
similares são diferentes entre si e, 
portanto, têm maneiras próprias de agir. 

Via de regra, é melhor evitar usar 
pessoas como modelos ao oferecer uma 
sugestão. Experimente dizer: “Você faz 
bem esse trabalho, mas me pergunto se 
já pensou nesta maneira.” Ou, “Sei que 
normalmente você faz assim, mas que tal 
experimentar uma maneira diferente?”
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ouVir A oPiniÃo dos 
outros

É natural querer dar a sua opinião 
e é como as coisas devem ser. Gosto 
que você Me diga o que gostaria 
que fosse feito e, muitas vezes, faço 
o que sugere. Este é um aspecto 
importante da oração: você faz suas 
petições ou Me diz o que gostaria e, 
se Eu concordar, atendo. Pense nisso 
a próxima vez que alguém quiser 
expressar o que pensa.

Pense naquele colega de trabalho 
sempre insatisfeito, que vive recla-
mando. Se alguém o levar a sério tal-
vez ele ofereça uma boa contribuição. 
Queixas nunca produzem nada po-
sitivo, então obviamente essa atitude 
não é correta, mas essa pessoa pode 
estar agindo assim por achar que nin-
guém lhe dá ouvidos. Enquanto ela 
estiver descontente, são esses os sen-
timentos que vai transmitir, mas se 
você parar para ouvi-la talvez a ajude, 
a adotar uma postura mais positiva e 
construtiva. Você e as outras pessoas 
com quem ela trabalha podem ter 
uma boa surpresa e descobrir que ela 
tem boas idéias que poderiam benefi-
ciar a todos.
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esPAÇo PArA crescer
Quase todos gostam de um 

desafio, e a maioria das pessoas 
gosta de encontrar melhores 
maneiras de fazer as coisas. Por 
outro lado, praticamente ninguém 
gosta de sempre ouvir ordens. 

Uma das maneiras mais 
rápidas e eficazes de conseguir a 
colaboração das pessoas é incluí-las 
no processo de tomada de decisão. 
Quando se sentem parte de algo, 
geralmente trabalham e produzem 
mais, e ficam mais felizes. Toda 
organização precisa de alguém que 
tome ou aprove as decisões finais, 
mas o bom líder não é um ditador. 
Ele consulta as pessoas e respeita 
suas idéias e opiniões. Pode não 
concordar e até não deferir a uma 
proposta, mas pelo menos permite 
que seus colaboradores expressem a 
sua opinião.

Se chegar a um ponto em que 
uma ordem tiver de ser dada, as 
pessoas cujas idéias são respeitadas 
e levadas em consideração, e que 
participam do processo de decisão 
a aceitarão com mais facilidade. 
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eLoGie em PÚBLico, censure em 
PArticuLAr

Quando um erro se torna público ou afeta os 
outros, talvez seu autor precise admitir ou pedir 
desculpas em público, mas não significa que a deva ser 
corrigido ou se desculpar ali na hora. Normalmente, é 
melhor esperar para corrigi-la em particular, depois de 
Me perguntar o que penso da situação.

Lembre-se que a meta não é achar o culpado, 
mas sim resolver o problema e ajudar a pessoa a não 
repetir o erro. É natural temer as conseqüências de 
falhas, mas não deveria haver medo de ser corrigido. 
“As correções da disciplina são o caminho da vida” 
(Provérbios 6:23). Elas ajudam no aprendizado e 
no crescimento. Portanto, se forem justificadas e 
ministradas da maneira certa, são um favor para 
quem as recebe.

Para a correção ter o efeito desejado, também é 
importante expressar fé na pessoa que errou e lhe 
garantir que você ainda a respeita e sabe que, no 
futuro, elas terão um desempenho melhor. Termine 
a conversa num tom positivo que dê esperança ao 
ouvinte. É claro que será mais fácil para a pessoa 
acreditar no encorajamento dado se você já tiver 
demonstrado fé nela antes. Portanto, lance o alicerce 
para quando se fizer necessária uma correção, criando 
o hábito de ver as qualidades das pessoas e dizendo 
que as admira por esses pontos fortes. Quem sabe? 
Esse elogio em público talvez seja exatamente o que 
alguém precisa para parar de cometer tantos erros!



seGundAs cHAnces
É humilhante e desanimador cometer erros, principalmente quando afetam os outros. 

Normalmente, as pessoas se arrependem ao ver que prejudicaram os demais e querem acertar as 
coisas e se corrigir. E é quando, mais do que nunca, que precisam sentir a confiança dos outros 
e saber que alguém tem fé nelas. Lembre-se disso da próxima vez que alguém da sua convivência 
cometer um erro. Se estiver ao seu alcance, procure uma maneira de lhe dar outra chance.

É difícil ter uma reação positiva e não fazer as pessoas se sentirem mal quando erram, mas se 
parar e Me pedir ajuda, Eu o auxiliarei a ter uma abordagem mais solidária. Se a pessoa realmente 
se arrepender do erro e quiser se corrigir, conceder-lhe outra chance é um sinal de força, não de 
fraqueza. 

Muitas vezes, o sucesso ou o fracasso de alguém reflete a fé que lhe é demonstrada. Com 
freqüência, a pessoa que percebe haver em relação a ela uma expectativa de fracasso não desenvolve 
todo o seu potencial. Pensa: De que adianta? Todos já contam com a minha derrota! Mas se você 
demonstrar fé, inclusive ignorando os pontos fracos da pessoa e perdoando seus erros, vai incentivá-
la a melhorar e se superar. Ela vai querer viver à altura da fé que lhe for demonstrada.



reVeLAr o Que HÁ de meLHor
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tesouros ocuLtos
Todo mundo possui beleza interior, um toque divino. Em algumas pessoas, isso não é 

facilmente perceptível à primeira vista, mas não significa que não exista. Os tesouros existem em 
todos e em tudo. Portanto, não se deixe enganar pelas aparências.

Considere o geodo, por exemplo. Por 
fora é apenas uma rocha, às vezes até 
grande, mas uma rocha, normalmente 
entre outras em algum lugar ermo. Na 
verdade, esse nome deriva da palavra grega 
geoides, que significa semelhante à terra. 
Um geodo se parece com o resto do solo 
onde se encontra, mas quem entende da 
arte reconhecem que não é uma rocha 
qualquer. Os geólogos e os garimpeiros 
sabem que dentro dessa pedra se encontra 
uma maravilha da natureza e que, depois 
de cuidadosamente bipartida, exibirá 
surpreendente beleza.

O especialista sabe dividir a pedra ao 
meio para revelar os deslumbrantes cristais 
no seu interior, como, por exemplo, os 
da ametista violeta. Muitas vezes ele não 
sabe o que encontrará, mas com grande 
expectativa e esmero faz seu trabalho, e é o 
primeiro a ver a maravilha ali guardada.

O que você acha de procurar a beleza 
nas pessoas hoje? Talvez dê algum 
trabalho ir além da superfície rochosa, 
mas você nem imagina a beleza que 
desvelará! 
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eLoGiAr FAZ mArAViLHAs
O louvor é um poder espiritual que fortalece e anima. Ao Me louvar, você libera o Meu 

poder para agir em seu favor. Ao elogiar as pessoas, anima e fortalece seus espíritos. Elogiar faz 
maravilhas!

Da mesma forma que seus louvores a Mim nos aproximam, quando você louva e demonstra 
valorizar as pessoas ao seu redor, vocês ficam mais unidos. Os elogios ajudam as pessoas a se sentir 
amadas, importantes e reconhecidas.

Quando você percebe algo positivo em alguém, é provável que seja porque lhe dei esse 
pensamento para que você diga isso para essa pessoa! Elogie a pessoa ou o seu trabalho. Mesmo 
que já tenha dito várias vezes, repita. Não se preocupe que a pessoa possa se cansar de ouvir, 
porque quase ninguém se cansa de ser elogiado. 

Os elogios não têm de ser por coisas vultosas. Na verdade, é bom se concentrar nas coisas 
pequenas, porque tipicamente são as que muitas vezes ninguém nota. Caso você ache que não 
é observador o suficiente ou que não sabe o que dizer, pergunte-Me e lhe direi. Não seja tímido 
nem orgulhoso demais.

Todo o mundo precisa se sentir valorizado. Quando você demonstra apreço liberalmente, 
torna-se um canal por meio do Meu para 
alguém. Ore para ter o dom do apreço e 
depois ponha-se a agir e forme o hábito 
de demonstrar apreço sincero a cada 
oportunidade.

Outra coisa maravilhosa sobre 
demonstrar apreço é que quanto mais o 
fizer, mais feliz se sentirá, porque implica 
em reconhecer as suas bênçãos. E isso o 
deixará ainda mais agradecido e feliz. Você 
vai ficar encantado com o círculo positivo 
que o louvor inicia! 
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Procure Ver o Bem
É preciso ter o dom da fé e do otimismo para conseguir enxergar além das falhas passadas de alguém 

e ver o que a pessoa pode vir a ser. Muito mais pessoas poderiam ter esse dom se apenas Me pedissem.
Quanto mais você procurar ver o bem nos outros, mais encontrará boas qualidades. É como 

dizem: “Diga que ele é maravilhoso e ele se tornará maravilhoso. Diga que ela é linda e ela será linda.” 
Uma atitude positiva que demonstre fé na pessoa provavelmente a estimulará a viver à altura da sua 

expectativa. 
Concentrar-se em um mau hábito ou característica 

ruim de alguém fará com que, aos poucos, o defeito 
ganhe uma importância tão grande que não lhe 
permitirá ver nenhum aspecto positivo da pessoa. Mas 
o reverso também é verdadeiro: se puder se ater a algo 
positivo na pessoa, mesmo que seja uma única virtude, 
descobrirá nela outras coisas boas.

Talvez a pessoa tenha vinte defeitos para cada virtude, 
mas o fato é que todos têm algumas boas qualidades. Se 
não conseguir pensar em nenhuma de bate-pronto, con-
tinue procurando. Encontre algo digno de louvor, por 
menor ou mais insignificante que pareça em comparação 
com os defeitos da pessoa. Se realmente não conseguir, 
peça-Me ou a alguém para ajudá-lo a encontrar algo de 
bom na pessoa em questão. Decida que vai valorizar essa 
boa qualidade e conseguirá revelar o que há de melhor 
na pessoa. Não demorará muito e o número de qualida-
des excederá as características ruins e você terá um rela-
cionamento mais positivo e frutífero com ela.

Depois que encontrar o bem em alguém, será mais 
fácil aplicar isso aos outros. É contagiante. Logo, os 
outros passarão a considerá-lo uma pessoa feliz, positiva e 
de agradável convivência.
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dÁ PArA eXPAndir
É preciso desafios, metas e objetivos 

para haver melhorias e progressos em 
qualquer área. As pessoas podem se 
superar e você pode ajudá-las nesse 
processo.

Muitos ficam tão desanimados com 
seus erros e defeitos que baixam os 
olhos e desistem de tentar. Quando 
agem assim, é quase certo que não vão 
chegar aonde poderiam. Mas quando 
surge alguém que demonstra fé em sua 
capacidade e lhes diz que não deveriam 
se prender às falhas do passado, há 
inspiração para tentar de novo.

É como ajudar um bebê a dar os 
primeiros passos. Você sabe que ele 
sofrerá muitos tombos até conseguir 
andar, mas porque tem certeza de que, 
em um futuro próximo, o objetivo 
será alcançado, você o incentiva. 
Você faz comentários positivos que 
aumentam a confiança da criança, para 
que ela continue tentando. Quando a 
dificuldade parecer ser grande demais, 
você o ajudará e estará de prontidão para 
levantá-lo quando ele cair.

Tudo se resume em amor. Se amar 
as pessoas, vai lhes dar toda a ajuda e 
incentivo que precisarem para vencer.
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ediFicAndo A conFiAnÇA
Todos precisam se sentir capazes e seguros 

de que têm algo a oferecer. Juntos, Eu e você 
podemos ajudar os outros a adquirir essa 
confiança.

Edificar a autoconfiança é como construir 
uma estrutura de grande porte. É preciso um 
alicerce sólido, tempo, paciência e vários tipos 
de materiais: reconhecimento, ânimo, apreço, 
aceitação, admiração, confiança, oração e, acima 
de tudo, amor. 

Tenha em mãos uma grande quantidade desses 
materiais e use-os sempre que surgir a necessidade. 
Quando vir algo louvável, elogie. Quando alguém 
fizer um bom trabalho, reconheça. Quando 
alguém lhe prestar um serviço, demonstre apreço. 
Quando vir uma pessoa às voltas com uma tarefa 
nova ou difícil, expresse fé. Quando perceber que 
alguém está se mantendo afastado, inclua a pessoa 
de uma maneira positiva. 

Construa com cuidado, porque assim como o 
êxito é essencial na construção da autoconfiança, 
nada a derruba tão rápida e completamente 
quanto o fracasso. Adapte suas expectativas às 
necessidades e capacidades de cada um, e elogie 
a pessoa quando ela se sair bem. Não pressione 
sua equipe nem tenha pressa para colher grandes 
resultados. Peça-Me para lhe mostrar como você 
pode ajudar e também para Eu continuar a operar 
na vida da pessoa como só Eu posso fazer.



um PAsso A mAis
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ViVer seGundo o  
Preceito Áureo

Certa vez, Eu disse aos Meus seguidores que 
deveriam fazer aos outros o gostariam que estes 
lhes fizessem (Mateus 7:12). Muitos problemas 
seriam resolvidos, se as pessoas seguissem essa 
simples regra. Essa não só é a conduta correta, 
mas também a mais inteligente, pois você recebe 
em troca mais amor e outros benefícios, mesmo 
que, no princípio, você se sinta prejudicado. 
Quem edifica sua vida e caráter segundo o pre-
ceito de tratar os outros como quer ser tratado, 
inevitavelmente colherá respeito e amabilidade. 
Mas cabe a você dar o primeiro passo. 

Todos os dias, você tem oportunidades de 
ser generoso e tem de escolher entre fazer o 
que beneficia a si próprio e o que é bom para 
os outros. Às vezes, é difícil fazer o que é certo, 
principalmente se estiver lidando com alguém 
que não agiu bem com você. Talvez ache que as 
pessoas não mereçam ser tratadas com amor e 
gentileza, que não são dignas do sacrifício. Mas 
Eu não disse “faça aos outros como o fizeram a 
você”. Meu código de vida está muito além da 
percepção normal de justiça. Quero que você 
viva num plano superior. Qualquer um pode 
ser gentil com os que o tratam com gentileza, 
mas o que consegue tratar bem os que o tratam 
mal é verdadeiramente nobre e será mais 
abençoado por Mim. 
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o Bom ouVinte
Saber ouvir é uma das qualidades mais importantes da boa comunicação. As pessoas gostam de 

quem, no seu entender, gosta delas e as respeita o suficiente para ouvir atentamente seja o que for 
que tenham a dizer — seus altos e baixos, alegrias e problemas. Muitas vezes, não estão interessadas 
em conselhos ou opiniões, só querem desabafar e ter a satisfação de saber que alguém as entende e 
sente empatia por elas. Sentem que serem ouvidas é uma importante forma de reconhecimento.

Estas são algumas dicas sobre como ser um bom ouvinte:
— Dê toda a sua atenção a quem fala. Olhe a pessoa nos olhos e evite fazer ou olhar para outras 

coisas enquanto ela estiver falando.
— Não apenas escute o que está sendo dito. Vá além e observe a linguagem corporal da pessoa.
— Mostre que entende ou que está atento, balançando a cabeça ou dizendo coisas como 

“interessante”, ou “entendo”.
— Faça perguntas que incentivem a pessoa a se abrir mais. 
— Se precisar, peça esclarecimentos.

— Não interrompa. Assegure-
se de que a pessoa terminou de 
falar antes de fazer comentários 
ou dar o seu ponto de vista. Se 
não tiver certeza se ela já concluiu, 
pergunte.

— Evite comentários como 
“Acho que você deveria…”, ou 
“Se eu fosse você…”, a menos que 
a pessoa especificamente lhe peça 
um conselho. 

Se você se provar um 
bom ouvinte existe maior 
probabilidade de os outros 
retribuírem o favor quando você 
precisar de alguém que o escute.
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doe-se como eu me doei
Há muito tempo, Eu disse: “Ninguém tem maior 

amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus 
amigos.” (João 15:13). Você provavelmente relaciona isso ao 
sacrifício máximo em que alguém morre para salvar outra 
pessoa e, de fato, esse é o ato de amor mais abnegado que 
pode ser praticado. Entretanto, no seu dia-a-dia surgem 
outras oportunidades de “dar a vida”, no sentido de deixar 
o que gostaria de fazer ou lhe agradaria mais, em favor de 
outra pessoa.

Aproveite cada oportunidade para se doar, de todas 
as maneiras, onde e quando possível. Dê um olhar que 
transmita consideração e um sorriso amigo. Ouça o que as 
pessoas têm a dizer. Ajude. Seja gentil. Faça uma oração em 
silêncio. Diga uma palavra animadora. Dê um passo a mais 
para ajudar alguém. Auxilie um irmão a se reerguer. Dê o 
Meu amor às pessoas.

Dê quando for difícil, até doer. Dê o seu tempo; dê 
liberalmente, sem esperar retorno. Tenha paciência quando 
se sentir frustrado com alguém, compaixão quando a pessoa 
precisar de compreensão. Dê um abraço em quem precisar 
de consolo. Seja os Meus braços, Minhas mãos e Minha 
boca para que Eu possa amar os outros através de você. Ame 
sem parcialidade. Ame o que é difícil de amar. Deixe o seu 
amor pelas pessoas sobrelevar seus erros e defeitos, sempre 
acreditando no melhor, sem perder a esperança nelas. Ame 
sempre, em todos os aspectos, para que as pessoas também 
possam vir a conhecer o grande amor que tenho por elas.

“Dai, e dar-se-vos-á. Pois com a mesma medida com que 
medirdes vos medirão também.” (Lucas 6:38).
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miLAGre de Amor
Peço aos Meus filhos — àqueles que Me receberam em seus corações — um milagre. Peço 

que tenham amor que estende a mão, amor abnegado. É típica da natureza humana a busca da 
autopreservação, dos próprios interesses e da satisfação própria. É inerente ao ser humano dar 
prioridade às suas próprias necessidades, relegando às dos demais. Mas quando se trata de amar, 
os Meus filhos têm uma grande vantagem, porque já rompi os circuitos naturais e transformei 
suas mentes e corações para fazerem Minha vontade: amar os outros.

Disse aos Meus primeiros seguidores, “Nisto conhecerão todos que sois Meus discípulos, se 
vos amardes uns aos outros.” (João 13:35). E se naquela época, o amor que eles tinham uns pelos 
outros chamou a atenção do mundo, imagine o seu efeito nos dias de hoje em que as pessoas estão 
tão preocupadas com seus próprios interesses. A maioria não considera se dedicar aos outros. Mas 
essa falta de amor ajuda para que a luz dos Meus filhos reluza ainda mais forte! Cada vez que você 
coloca o Meu amor em ação, torna-se um pouco mais parecido Comigo, e as pessoas percebem mais 
a Minha natureza. Fica impossível negarem que tal amor é sobrenatural, e querem saber como elas 
também podem ter esse amor. 

Sei que esse tipo de amor está 
muito além da sua capacidade. 
Se tentar por conta própria, só 
vai se desgastar, desanimar e 
ficar frustrado. Eu sou a fonte 
do amor. Eu sou o amor e você 
pode ter de uma porção muito 
maior do Meu Espírito! “Pedi, 
e dar-se-vos-á” (Mateus 7:7). Se 
orar para ter o amor que precisa 
e estiver disposto a traduzi-lo 
em ações, derramarei o Meu 
amor copiosamente sobre você, 
e saberá que está vivenciando 
um milagre! 
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inVistA no Que é meLHor
Alguns de vocês são muito generosos e logo querem ajudar alguém em necessidade. Ser 

atencioso e compassivo é louvável, mas também é importante ser sensato. Não se desdobre a 
ponto de negligenciar suas principais responsabilidades ou se sentir esgotado e querer desistir. 
Pode evitar essa cilada se tomar cuidado e agir em oração antes de assumir compromissos. 

O seu tempo e recursos são limitados, então precisa investi-los com sabedoria. Quando vir uma 
situação de carência que poderia se tornar um projeto dispendioso ou demorado, consulte-Me 
para conhecer a Minha perspectiva antes de se comprometer a participar. Você precisa da Minha 
ajuda para ter a visão certa, caso contrário, não vai ser tão eficaz quanto poderia. Talvez se envolva 
bastante em um projeto, mas, depois, encontre 
uma situação de maior carência bem próxima 
de você. Ou se estiver andando com o “tanque 
vazio”, não vai chegar a lugar nenhum, muito 
menos ajudar alguém. 

É sempre importante lembrar que, existem 
ocasiões nas quais, apesar de que você talvez 
pudesse ajudar alguém em dificuldades, Eu 
saiba que o melhor seria essa pessoa se apegar 
apenas a Mim. Ou é possível que Eu saiba de 
mais alguém com mais condições de ajudar. 
Às vezes, é difícil aceitar esse tipo de conselho, 
mas em certas situações o melhor é recuar e 
limitar o seu envolvimento a orar por quem 
estiver passando pelo problema. 

Reconhecer uma necessidade é apenas um 
indicador do que Eu talvez queira que você 
faça. Consulte-Me antes de se envolver. É 
possível que Eu tenha um plano melhor.



eVitAr erros comuns
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PALAVrAs mÁGicAs
“Desculpe-me” pode pôr um fim a 

praticamente qualquer discussão ou 
problema entre as pessoas. Você talvez 
sinta que tenha a razão, mas se puder ao 
menos pedir desculpas por ter discutido 
e permitido um mal-estar entre você e a 
outra pessoa, terá tomado o caminho da 
reconciliação. E quanto mais rápido se 
desculpar, melhor. 

Nem sempre é fácil. Ao contrário da 
opinião de muitos, é preciso ser forte e ter 
interesse sincero pelos outros para admitir 
um erro. Não estou falando sobre a pessoa 
sem convicção que vive se desculpando 
por tudo que faz, pois isso é um sinal de 
fraqueza de caráter. Mas ter bom senso 
suficiente para reconhecer um erro, admitir 
tê-lo cometido e se desculpar é, a Meu ver, 
um sinal de força. 

Existe, entretanto, uma pequena 
palavra capaz de roubar a mágica de 
“desculpe-me”: “mas”. Dar seqüência ao 
seu pedido de perdão com ela significa 
que você está determinado a continuar 
defendendo seu ponto de vista até a outra 
pessoa se convencer dele. Não é assim que 
se resolvem divergências! É preciso ter 
humildade para pedir desculpas e se o fizer 
de coração, vai fazer maravilhas!
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trÊs cAteGoriAs nA VidA
Aparentemente, o sarcasmo, o cinismo e o 

menosprezo pelas pessoas se tornaram esportes 
globais. Por alguma razão, tratar mal os outros 
passou a ser aceitável. Mas para Mim, quem 
age assim é “lanterninha” no campeonato da 
vida. Essas pessoas tipicamente pensam que 
vão ser admiradas pela sua perspicácia ou por 
constranger os outros, mas um dia vão receber 
de volta toda a dor que causam.

Outra categoria muito próxima dessa é a dos 
fofoqueiros, gente que adora falar dos outros 
e “dizer a verdade”. Seus integrantes muitas 
vezes cobrem suas más obras com um véu de 
“sinceridade”. Logicamente, é importante ser 
sincero, mas quando é feito dissimuladamente para 
ofender os outros, é ruim. Nesse caso também, os 
participantes acham que estão levando vantagem, 
mas em longo prazo vão ter o efeito contrário. 

Caso você se encaixe em alguma dessas 
categorias, não se desespere. Peça-Me para ajudá-
lo a mudar. Entre na “liga profissional” da vida, 
jogando com aqueles que nem consideram se 
rebaixar às fofocas e outras mesquinharias. 

Para começar a vencer hoje mesmo, siga 
esta simples regrinha: “Se não lhe vier nada 
positivo à cabeça, fique calado”. Por um tempo, 
talvez você passe a falar bem menos do que o 
costumeiro, mas quando tiver algo a dizer, suas 
palavras vão revelar um vencedor!



A irA é um PeriGo
O Meu apóstolo, Paulo, citou os Salmos quando escreveu: “Irai-vos, e não pequeis”. E 

completou: “Não se ponha o sol sobre a vossa ira” (Salmo 4:4; Efésios 4:26b). Ele entendia 
que a ira faz parte da natureza humana e, mesmo sendo possível se irar sem pecar, a distância 
entre a fúria e o pecado é muito pequena. A ira é uma emoção perigosa que pode causar danos 
incalculáveis e deve ser evitada.

Não é pecado irar-se contra injustiças e contra o mal, mas, na maioria dos casos, esse 
sentimento intenso não provém de intenções tão nobres e altruístas, e se não for reprimido a 
tempo, leva ao pecado, cujo resultado é a morte espiritual (Romanos 6:20–21). A ira lhe rouba 
o Meu Espírito vivificador, mata a sua felicidade e paz de espírito, e envenena suas amizades. 
Quando não nascida de uma indignação justa, é incapaz de produzir qualquer tipo de bom fruto.

Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Pare ao final de cada dia para avaliar tudo o que 
aconteceu. Desfaça-se da ira ou de qualquer outra emoção negativa que porventura tenha no 
coração. Deixe-as para lá! Ore pedindo-Me para afastar esses sentimentos, e o farei. Depois, peça 
desculpas e procure remediar a situação com a pessoa com quem você se irou.
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escLAreÇA As coisAs
Se acha que alguém ficou com a 

impressão errada ou com dúvidas 
quanto a algo que você disse ou fez, 
converse com ela a esse respeito. 
Esclareça os mal-entendidos antes 
de se tornarem algo pior, como, por 
exemplo, uma desavença ou um 
ressentimento. Caso o mal-entendido 
tenha ocorrido mesmo, tanto você 
quanto a pessoa ficarão felizes por 
esclarecer a situação; caso não tenha 
ocorrido, a outra pessoa vai ficar 
satisfeita pela sua consideração em 
tentar esclarecer.

Trazer as coisas à luz em um espírito 
humilde quase sempre une mais as 
pessoas. Talvez não resolva o problema 
do momento, mas vai gerar respeito e 
mais compreensão, o que contribuirá 
para soluções e êxitos no futuro. 

É claro que, para ter o efeito 
desejado, você precisa estar disposto 
a ouvir o que a outra pessoa tem a 
dizer, mesmo que doa ou por mais que 
você discorde. Perceber que você está 
disposto a ouvir, ser razoável e pedir 
desculpa pela sua parcela de culpa na 
situação a estimulará a agir da mesma 
forma. 



LArGue o ressentimento
Ficar ressentido não ajuda ninguém. Além de afetar negativamente todos os envolvidos, quanto 

mais antigo for, mais prejudicial se torna. Mas a boa notícia é que nunca é tarde demais para 
endireitar as coisas. 

Mesmo que não seja sempre o que parece, a maioria das pessoas não quer passar a vida ofendendo 
os outros. Os ressentimentos costumam derivar de equívocos. É uma pena que as pessoas se afastem 
umas das outras por meses ou anos por conta de algo que poderia ter sido resolvido rapidamente 
com um pouco mais de amor e compreensão por parte de todos os envolvidos.

É preciso grandeza de alma para ter humildade e ser o primeiro a abrir mão de uma mágoa. 
Primeiro, humilhe-se diante de Mim e peça-Me para retirar a ferida, levando-o ao ponto de 
perdoar a outra pessoa de coração. Faça isso e não só atenderei à sua oração, mas também 
lhe darei a graça necessária para se humilhar e pedir perdão à outra pessoa por ter abrigado 
sentimentos ruins contra ela.



soBre interruPÇÕes
São muitas as pessoas que sempre acham que têm algo melhor a dizer do que a outra com 

quem estão conversando, isto é, para a qual estão falando.
Interromper a fala de alguém é um sintoma da falta de educação prevalente no mundo hoje. 

As pessoas estão cada vez mais egocêntricas e uma das principais manifestações dessa atitude é 
a maneira como costumam interromper os outros. Quase todos acham que o que têm a dizer é 
mais importante e sensato. Acho que a maioria das pessoas ficaria com vergonha se ouvisse o que 
diz!

Mas você pode ser um agente de mudanças, alguém que não interrompe. Além de conquistar 
a admiração e o apreço de praticamente todos com quem conseguir conversar sem interromper, 
provavelmente vai aprender algumas coisas e evitar mal-entendidos.

“Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha.” (Provérbios 18:13 — A 
Bíblia na Linguagem de Hoje). Muitas vezes, é o que acontece àqueles que vivem interrompendo 
os outros: tiram conclusões precipitadas e, com isso, mostram que são insensatos — não sábios. A 
maneira dos sábios de demonstrarem a sua virtude é ouvindo antes de falar.



APrendendo com o mestre
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meu seGredo PArA o 
sucesso

Quando assumi a forma humana fiquei 
sujeito às mesmas limitações físicas que você 
tem. Eu só podia estar em um lugar de cada vez 
e, normalmente, ministrando a um pequeno 
número de pessoas. Os Meus dias duravam as 
mesmas vinte e quatro horas, algumas das quais 
Eu tinha de usar para dormir, comer e fazer 
todas as atividades necessárias à Minha vida 
física. Dispunha de pouco tempo para divulgar 
a Minha mensagem e formar discípulos, e isso 
com uma força física tão limitada quanto a sua.

Eu tinha as limitações da carne, mas sabia que 
se passasse tempo orando, em comunhão com 
o Meu Pai, poderia desencadear uma reação no 
plano espiritual —onde Ele faz o verdadeiro 
trabalho— e realizaria muito mais. O Meu Pai 
tinha que esquematizar as coisas, encaminhar os 
milagres e realizá-los. Devido à Minha conexão 
com Ele pela oração, Eu podia descarregar 
Minhas preocupações e pressões, ouvir o que Ele 
queria que fosse feito e agir para utilizar o Meu 
limitado tempo e forças da melhor forma. E é o 
que desejo fazer por você agora.

O segredo para o sucesso na vida, inclusive 
no relacionamento com as pessoas é aprender a 
ficar em contato Comigo, sintonizado Comigo, 
preenchido pelo Meu Espírito, o que você faz 
dedicando tempo à oração. É simples assim!
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dediQue temPo às PessoAs
É fácil até mesmo uma pessoa boa viver limitada ao seu próprio mundinho. Afinal de contas, se 

considerarmos todas as responsabilidades e trabalhos dos quais ela mal dá conta, não é de admirar que 
exista tão pouco tempo para se dedicar aos outros.

Eu também tive uma vida bastante ocupada durante a Minha passagem pela Terra, principalmente 
durante o Meu trabalho com o público. Contava com aproximadamente três anos e meio para realizar 
a Minha missão, mas mesmo assim Eu passava tempo com as pessoas — inclusive algumas que os ou-
tros não consideravam dignas de Mim. Deixei as criancinhas vir a Mim. Conversei com a samaritana 
junto ao poço. Percebi Zaqueu lá em cima na árvore e pedi para ir jantar em sua casa aquela noite. 
Também dediquei tempo para encorajar milhares de pessoas individualmente. Eram tantas as conver-
sas que aconteciam quase que todos os dias, que nem foram incluídas nos Evangelhos, mas cada uma 
delas teve um forte 
impacto na vida de 
alguém. Se Eu pude 
parar para demonstrar 
um pouco de amor, 
gentileza e compreen-
são aos outros, você 
também pode.

Se demonstrar amor 
nas pequenas coisas, 
Eu lhe darei mais do 
Meu amor,  e então 
terá mais para repartir 
e do que desfrutar. 
Verá que dar mais de 
si não é um sacrifício. 
Eu — como aqueles a 
quem você dedicar o 
seu tempo — mais do 
que lhe retribuirei na 
forma de inspiração e 
outras bênçãos.



trAnsmitA Fé, nÃo soBrecArGA
Há certas ocasiões em que suas muitas responsabilidades e sua grande carga de trabalho 

parecem maiores que sua capacidade. A tendência é trabalhar mais para dar conta de tudo, 
mas então o seu espírito ocupado vem à tona e bloqueia o Meu Espírito de amor, paz e fé. Esse 
espírito sobrecarregado desgasta você e pesa nas pessoas com quem convive.

Foi o que aconteceu à Marta — irmã de Maria e Lázaro — durante o Meu ministério na Terra. 
Quando as visitei, Marta quis fazer tudo certinho para ser a anfitriã perfeita e quase desmoronou 
com a pressão criada por ela própria. Maria, por sua vez, ficou ali juntinho de Mim, ouvindo e 
aprendendo com o que Eu tinha a dizer. Eu reconhecia o amor e o interesse sincero de Marta, 
mas Maria era uma companhia muito melhor. Marta estava sempre tão preocupada em fazer tudo 
perfeitinho que ficava irritada quando os outros não demonstravam esse mesmo interesse (Lucas 
10:38–42).

Quando você teme, preocupa-se e se mostra pressionado, não transmite fé e confiança, apenas 
pressão, preocupação e sobrecarga. Ninguém precisa disso!

Outros talvez apreciem tudo o que está tentando fazer, muitas vezes em benefício deles, mas 
geralmente prefeririam vê-lo feliz e descontraído, confiando que está tudo sob o Meu perfeito 
controle. — E Eu também!



Amor ou HiPocrisiA?
Quando você demonstra amor e consideração pelas pessoas com as quais não tem muita 

afinidade ou acha que não merecem, está demonstrando o Meu amor, o qual supera o amor 
humano. Na verdade, é uma manifestação ainda maior do Meu amor do que quando se trata 
de pessoas das quais é mais chegado. Isso não é hipocrisia nem falsidade. Pelo contrário, é o 
cumprimento do Meu mandamento de amar o seu próximo como a si mesmo, é agir segundo a 
Minha Palavra, permitir-Me operar em você e incitá-lo às boas coisas.

Não gostar de alguém em particular não deve impedi-lo de amar essa pessoa com o Meu amor. 
Ninguém é ruim demais para Mim nem está fora do alcance do Meu amor, e quero que você ajude 
a transmitir esse conhecimento a outros. Mesmo que não pense assim a respeito das pessoas, Eu 
penso. Ao demonstrar amor e compreensão, estará dando o Meu amor verdadeiro.

Quando consegue ser gentil sem parcialidade, torna-se um canal através do qual o Meu amor 
flui para as pessoas.

Eu não só abençoarei aqueles a quem você demonstrar amor e consideração, mas também 
abençoarei você. Se persistir em dar o Meu amor, independentemente de como você se sinta, ele 
voltará para você, fazendo-o se sentir realizado por ser o Meu mensageiro e por fazer a Minha 
vontade. Se amar liberalmente você receberá mais do Meu amor e colherá os frutos do amor.



os HumiLdes sÃo meus AmiGos
A pessoa humilde talvez não chegue ao topo da escada social, mas tem mais probabilidade 

de ter uma vida verdadeiramente bem-sucedida, porque é mais provável que vença no que é 
realmente importante. É uma força positiva, algo que sempre recompenso. Conquista amor e 
respeito devido ao seu espírito humilde que transmite amor e respeito pelos demais. Eles vêem 
que essa pessoa prioriza a felicidade dos outros, e isso os incentiva a agir da mesma forma.

A humildade age ao contrário da natureza humana, a qual quer aparentar mais do que de 
fato é, gabando-se de suas qualidades, capacidade e realizações. Quem age assim quer se sentir 
melhor com relação a si próprio e ganhar o respeito dos outros, mas raramente é o que acontece. 
— Talvez ocorra por um momento, mas o orgulho afasta as pessoas.

Como afirma um provérbio, “A soberba precede a ruína” (Provérbios 16:18). O orgulhoso vive 
com medo de falhar, ser exposto e humilhado. Mas o humilde não tem o que temer, porque não 
pode cair, pois não se elevou.

Os humildes são sempre bem-vindos ao Meu lado. São Meus companheiros e amigos, e quando 
vierem para junto de Mim no Céu, se sentirão bem à vontade. O Céu foi feito para pessoas assim!
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contA conJuntA
Se alguém lhe dissesse: “Você acabou de 

ganhar um milhão de dólares! O dinheiro 
vai estar na sua conta hoje!” Você não 
caberia em si de contente! Ficaria tão feliz 
que sairia correndo para contar a todos e 
depois planejaria como gastar o dinheiro. 
Pensaria em todo o conforto e prazeres que 
lhe proporcionaria e também em usar parte 
dele para ajudar os demais.

Você sabia que tem muito mais do que 
isso a seu dispor? Quando Me recebeu como 
Salvador, acrescentei o seu nome à Minha 
conta no Banco do Céu. Agora, o que é 
Meu pertence também a você! Você tem 
acesso ilimitado aos recursos espirituais que 
poderiam melhorar a sua vida em todos 
os sentidos — mais do que o suficiente 
para você e para os outros, não importa 
quanto dê — e essa é a questão. “De graça 
recebestes, de graça dai.” (Mateus 10:8).
Como irá obter essas bênçãos? — 
Retirando-as da nossa conta no Banco do 
Céu. Busque-Me em oração para poder 
extrair o amor, a paz, a provisão, a satisfação, 
as soluções e muito, muito mais que lhe 
ofereço. Depois, passe para os outros. Essa 
é a melhor maneira de conquistar e manter 
amigos: dando a eles as verdadeiras riquezas, 
dádivas celestiais eternas.
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PosFÁcio
Se você ainda não vivenciou o tipo 

de amor expresso nestas mensagens 
de Jesus, talvez seja porque não O 
aceitou como Salvador para poder 
receber Sua dádiva de vida eterna e 
amor. Jesus espera humildemente que 
O convide a participar da sua vida. 
Ele diz: “Eis que estou à porta, e bato. 
Se alguém ouvir a Minha voz, e abrir 
a porta, entrarei em sua casa, e com 
ele cearei, e ele Comigo.” (Apocalipse 
3:20). Você pode recebê-lO neste 
momento, orando de coração:

Querido Jesus, obrigado por morrer por 
mim para que eu tenha a vida eterna. 
Por favor, perdoe-me por todo mal que 
fiz e atos desamorosos que cometi. Lave-
me de tudo isso e me ajude a melhorar. 
Preciso que o Seu amor preencha e 
satisfaça o meu coração. Quero a vida 
de felicidade divina que Você tem para 
mim aqui e agora, como também no Céu 
na vida por vir. Abro a porta do meu 
coração e peço que entre. Jesus, obrigado 
por ouvir e atender à minha oração, por 
me ajudar a compartilhar o Seu amor 
com os outros e a ser uma força positiva 
na vida deles. Amém.


