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Hoje vamos começar uma nova série que chamo de Viver na Bondade de Deus. Em especial, 
vamos olhar para o capítulo mais conhecido de toda a Bíblia, Salmo 23. Mais pessoas conhecem 
este Salmo do que qualquer outro capítulo da Bíblia, porque todo o seu conteúdo trata da 
bondade de Deus. Especificamente, nos dá nove maneiras pelas quais Deus quer ser bom em sua 
vida. Agora, quando você estava crescendo, você provavelmente aprendeu a oração da criança. 
“Deus é grande e Deus é bom. E agradecemos-lhe por nossa comida.” Você aprende desde a 
tenra idade, Deus é grande e Deus é bom. Pilares gêmeos. Claro, se você esteve na igreja em 
qualquer momento da sua vida, você sabe que às vezes o líder da adoração dirá: “Deus é bom”, e 
a congregação grita: “O tempo todo”. Então ele vai dizer, “O tempo todo”, e eles dizem, “Deus é 
bom”. Isso é mesmo verdade? 
 
Deus é bom o tempo todo na sua vida? E os momentos em que você está sofrendo? Deus é bom 
quando você está sofrendo? E as vezes em que você está em conflito? Deus é bom quando você 
está em conflito? E as vezes em que você está deprimido? Quando você está estressado? Quando 
você está preocupado? Quando você está sob ataque? Deus é realmente bom o tempo todo? 
Como sei dessa bondade se não consigo senti-la? Quero que comecemos esta série lendo em voz 
alta o Salmo 100:5. Está lá no topo das suas notas de mensagem. Vamos lê-lo juntos com grande 
entusiasmo. 
 
“O Senhor é sempre bom. Ele é sempre amoroso e gentil, e sua fidelidade continua para cada 
geração sucessiva”.  
 
Agora, a Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo. Como é que isso é verdade? Como é que isso 
é verdade na minha vida? O que eu quero fazer nesta mensagem introdutória que vamos abordar 
pelas próximas dez semanas sobre a bondade de Deus, é que eu quero fazer duas coisas. 
Primeiro, quero mostrar a vocês por que focar na bondade de Deus é tão importante para sua vida 
e por que quando você esquece de se concentrar na bondade de Deus, isso lhe causa todo tipo de 
estresse. Causa todos os tipos de problemas. Traz todos os tipos de dificuldade. 
A falta de foco na bondade de Deus é a principal causa de estresse em sua vida. Vamos ver isso. 
Há algumas consequências negativas que acontecem quando você esquece o quão Deus bom é.  
 
Então, a segunda coisa que eu quero fazer é apenas dar-lhe uma visão geral sobre o andamento 
em relação às nove maneiras que Deus quer ser bom em sua vida. Eu não vou ensinar isso, 
porque eu vou ensinar cada uma dela separadamente nas próximas nove semanas. Vamos estudá-
las em profundidade.  
 
Uma maneira de entender a bondade de Deus, diz a Bíblia, é na verdade não apenas lendo a 
Bíblia, ouvindo as Escrituras, ouvindo uma mensagem nela, mas realmente adorando. Olhe a 
parte superior da tela. A Bíblia diz isso no Salmo 34:9: “Adorai a Deus se queres o melhor”. 
Quer o melhor da vida? É por isso que você precisa estar em adoração. “Adorai a Deus se queres 
o melhor, porque a adoração abre as portas”, leia-a comigo, “para toda a bondade de Deus.” 
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Toda a Sua bondade. A maneira como você experimenta a bondade de Deus é realmente através 
da adoração. 
 
A adoração abre a bondade de Deus em sua vida. Vamos começar e descobrir como isso 
acontece.  
 
O que acontece quando eu esquecer a bondade de Deus?  
 
Bem, na verdade, há quatro consequências negativas. Você precisa entender isso, para que possa 
evitar que isso aconteça. Talvez queira anotar isso. A primeira consequência negativa de 
esquecer o quão bom Deus realmente é, é a seguinte:  
 

1. Começo a querer ter mérito em coisas que Deus fez por mim.  
 
Começo a querer ter mérito em coisas que Deus fez em mim, através de mim, a mim, para mim, 
por mim, comigo. Quando eu faço isso, eu vou trilhar um caminho que vai causar muita 
depressão, muito estresse, e na verdade, julgamento rápido de Deus. 
  
Em Lucas, capítulo 12, Jesus conta uma história de um homem muito rico, muito bem sucedido e 
que fez muito dinheiro. Um dia ele estava inspecionando seu império de negócios. Esse cara era 
bilionário. Ele juntou tudo, e dizia: “Olha só o que fiz da minha vida.” Ele estava muito 
orgulhoso. Ele dizia: “Veja tudo o que eu realizei. Olhe para toda a riqueza que acumulei. Olhe 
para todos os grandes... O que vou fazer com toda essa riqueza? Eu não poderia gastá-la.  Vou 
fazer uma coisa, vou construir celeiros maiores para guardar tudo.” 
 
Ele não dava nenhum crédito a Deus. Ele tomava tudo sobre si mesmo, pensava que fez tudo 
sozinho, e a Bíblia disse, Deus disse para aquele homem rico, “Seu tolo. Seu tolo.” Ele disse: 
“Esta noite, você vai morrer e Eu vou dar tudo o que você acumulou a alguém que vai apreciá-lo 
e expressar sua gratidão a Mim.” É um aviso sóbrio, é um aviso sóbrio.  
 
Se eu perguntasse, qual é o pior pecado que você poderia cometer? Pergunto-me o que estaria no 
topo da sua lista dos 10 maiores pecados. Se eu dissesse, qual você acha que é o pior pecado que 
você poderia cometer? Alguns de vocês podem dizer: “Bem, é algum pecado sexual.” Ou alguns 
de vocês podem dizer: “Talvez seja ser ganancioso, e abusar de outras pessoas para conseguir 
mais dinheiro e coisas assim.” Não, não, não. Sabe qual é o pior pecado número um? Ingratidão 
orgulhosa. Não ser grato a Deus por sua bondade. A Bíblia fala sobre isso repetidamente. 
Orgulho e ingratidão é o pecado que fez Satanás ser expulso do céu. Isto é uma coisa séria, 
pessoal. Isto é uma coisa séria. Quando eu parar de ser grato a Deus por todo o bem da minha 
vida, então eu me meto em apuros. 
 
Agora, a Bíblia nos conta a história do rei Herodes, que era o rei na época de Jesus. Na tela, a 
Bíblia diz isso em Atos, capítulo 12. “Um dia, o rei Herodes vestiu suas vestes reais, sentou-se 
em seu trono, e fez um discurso ao povo.” Evidentemente, foi uma grande mensagem, porque 
“Eles gritaram: 'Esta é a voz de um deus! É a voz de um deus. Ele é mais do que um humano!” 
Bom, Herodes não era humilde. Ele não era grato pelo lugar que tinha na vida. Em vez disso, ele 
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se tornou: “Porque Herodes não deu crédito a Deus, o Senhor enviou um anjo para derrubá-lo 
com uma doença fatal, e ele morreu”. Bum! 
 
Deus não tirou a vida dele porque era imoral. Deus não tirou a vida dele porque era ganancioso. 
Deus não tirou a vida dele porque mentiu para as pessoas. Deus disse: “Você é ingrato e está 
armando para si mesmo”, dizendo: “Bem, eu fiz tudo sozinho”. Você vê que o problema do 
homem feito por si mesmo é que ele adora seu criador. “Eu fiz tudo.” Quando você faz isso, você 
está patinando em gelo fino. Você diz: “Mas espere um minuto, eu construí esse negócio com 
minhas próprias mãos.” Quem te deu as mãos? “Eu inventei o plano de negócios sozinho.” Quem 
te deu a tua mente? “Trabalhei para onde cheguei hoje, e conquistei tudo com o suor do meu 
trabalho.” Quem te deu suor? 
 
Tudo o que você tem em sua vida, você o deve a Deus. Você não teria o seu fôlego seguinte se 
não fosse pela bondade de Deus. Você não estaria sentado aqui agora, senão pela bondade de 
Deus. Você não existiria se Deus não tivesse feito você para amar você. Literalmente tudo em 
sua vida... a capacidade de ver, a capacidade de ouvir, a capacidade de comer, a capacidade de 
fazer todas essas coisas diferentes. Deus te deu essas capacidades.  Deus diz: “Eu quero que você 
seja grato a mim e perceba, nunca esqueça, quão bom Deus eu sou, que tudo o que você tem em 
sua vida, sua liberdade, seus pensamentos, tudo o que você tem é porque eu dei a você. Você não 
teria tudo isso, nem teria a capacidade de trabalhar.” 
 
Sabia que a ingratidão é, na verdade, uma das raízes do ateísmo? Que quando sou ingrato, então 
começo a me desculpar, rejeitar e talvez até negar a Deus. A Bíblia diz assim, em Romanos 1:20 
-21, aqui na tela. “Desde que Deus criou tudo”, e ele criou, todo o universo. “... as pessoas 
sempre foram capazes de ver sua bondade...” Aí está essa palavra. “Veja sua bondade e poder 
na natureza”. Por exemplo, não precisamos ter a Bíblia para saber muito sobre Deus. Tudo que 
você tem que fazer é andar lá fora. Se nem tivéssemos a Bíblia, você poderia saber muito sobre 
Deus. 
 
Por exemplo, sabemos que Deus gosta de variedade. Todas as diferentes flores, plantas e animais 
que ele cria. Sabemos que Deus é organizado olhando para o universo. Sabemos que Deus gosta 
de sistemas. Ele cria o sistema vegetal e o sistema animal, reinos, o sistema solar. Sabemos que 
Deus é poderoso apenas olhando para a natureza. Você não precisa saber... Olhe para os vulcões. 
Olhe para os oceanos. Olhe para os furacões. Olhe para a atração do magnetismo, o sol, a lua e as 
estrelas. 
 
Sabemos muito sobre Deus apenas olhando para a natureza. Eu não posso dizer, “Bem, eu não 
sei nada sobre Deus, eu nunca li a Bíblia.” A Bíblia diz isso. “Desde que Deus criou tudo, as 
pessoas sempre foram capazes de ver sua bondade e seu poder na natureza”, então as pessoas 
realmente não têm desculpa. Eu tenho que viver em negação para negar a existência de Deus, 
porque a concepção do mundo e do universo é uma evidência de um desenhista.  Onde quer que 
você tenha criação, você deve ter um criador. Isso não acontece apenas do nada.  
  
Se eu estivesse descendo uma montanha, e eu visse uma pedra fora do lugar, eu poderia dizer, 
“Isso é apenas um acidente.” Se estou descendo uma montanha e vejo um Apple Watch, não 
seria um acidente. Alguém o desenhou. Alguém o desenhou. Isso é evidência de desenho. Em 
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um trilhão de anos, isso nunca se juntaria sozinho. É preciso mais fé para não crer em Deus do 
que crer em Deus. Você tem que suspender a realidade. As pessoas que não querem acreditar em 
Deus, é porque não querem acreditar em Deus. É preciso mais fé para não acreditar. Eu poderia 
colocar isso no chão e por um bilhão de anos ele nunca iria se juntar sozinho, e você é muito 
mais intrincado do que isso, assim como todo o resto. 
 
Onde quer que haja um desenho, há evidências de um desenhista Onde quer que haja criação, há 
evidências de um criador. Isso é chamado de argumento cosmológico para a existência de Deus. 
Este é um dos seis argumentos filosóficos que nem sequer usam a Bíblia para provar que Deus 
existe. Ele diz, na natureza, que vimos essas coisas. Se não quero acreditar em Deus, é porque 
não quero acreditar em Deus. Eu quero ser Deus. Eu não quero um Senhor. Não quero um 
mestre. Não quero que me digam o que fazer. 
 
Então a Bíblia diz isto, Romanos 1:21: “Eles sabem que Deus existe, mas não Lhe dão crédito 
por tudo o que Ele fez, e eles são ingratos”. Esse é o grande problema. “Seu pensamento fica 
confuso e seus corações se enchem de escuridão, e eles pensam que são sábios, mas na verdade 
eles se tornaram tolos”. Você vê, o deslizamento para a incredulidade realmente começa, não 
com a incredulidade, começa com a ingratidão. Sou ingrato por tudo o que Deus fez na minha 
vida, e pela minha vida.  
 
Você sabia que a Bíblia também diz que esta idéia de não focar na bondade de Deus, ser ingrato 
pela bondade de Deus, é um dos sinais dos últimos dias, quando a história está chegando ao fim. 
É uma das características que Deus disse que será encontrada na sociedade. Olhe para este verso 
na tela. 2 Timóteo 3:2. “À medida que o fim se aproxima”, o fim da história, “as pessoas vão ser 
[assim] egocêntricas...” Conhece alguém assim? “Ganancioso, se auto-promove, arrogante, 
profano, rebelde, ingrato...“Há ingratidão, está naquela longa lista de pecados, “e não tem 
respeito pelo que é sagrado.” Isso soa vagamente familiar em nossa cultura? Pode-se ver cada 
uma dessas características.  
 
Agora, Deus quer que nos lembremos da fonte do nosso sucesso. É por isso que quando você é 
abençoado tanto quanto você é, vivendo na América, vivendo aqui, tendo tantas de suas 
necessidades já atendidas, Deus diz: “Nunca se esqueça que eu sou a fonte de tudo o que é bom 
em sua vida”. A Bíblia nos adverte em 1Coríntios 4:7, no seu esboço. “O que você tem que Deus 
não lhe deu?” A resposta é “nada”. Literalmente, nada. É tudo de Deus.  
 
A Bíblia diz em Tiago 1:17: “Todo presente bom e perfeito vem de Deus”. Se Deus não existisse, 
você não existiria. 1Coríntios 4:7: “Que tens tu que Deus não te deu? Se tudo o que você tem é de 
Deus, por que você age como se você fosse tão grande, e como se você tivesse realizado tudo por 
conta própria?” Deus é um bom Deus.  
 
A primeira coisa que acontece quando nego, quando esqueço a bondade de Deus, começo a 
reclamar crédito por coisas que na verdade não fiz. Deus fez isso através de mim e deu até 
mesmo as habilidades para fazê-lo.  
 
Aqui está a segunda consequência negativa. É quando esqueço a bondade de Deus,  
 



DEUS É REALMENTE BOM O TEMPO TODO? 
Viver na Bondade de Deus — Parte 1 
 

1 - 5 

2. Paro de pedir ajuda a Deus.  
 
Esse é um grande problema, porque quando você esquece o quanto Deus está ansioso para ajudá-
lo, como Deus é bom, você começa a depender de si mesmo e deixa de pedir coisas a Deus em 
oração. Deus quer ajudá-lo. Deus está esperando para ajudá-lo. Mais de 20 vezes na Bíblia no 
Novo Testamento ela nos diz para perguntar. Somos ordenados em Mateus 7:7: “Peça e serás 
atendido. Procura e encontrarás. Bata e a porta será aberta”. A Bíblia diz que você não tem 
porque você não pede, repetidas vezes, Deus quer que você peça o que você precisa em oração. 
 
Você diz que eu só quero dar a Deus as coisas grandes. Não quero dar a ele as coisas pequenas. 
Tudo é pequeno para Deus. Nenhum de seus pedidos é grande para Deus. Não é grande coisa. 
Cada pedido é pequeno em seu poder. Deus diz: “Quero que pergunte”.  
 
Quando você esquece a bondade de Deus, sabe o que acontece? Posso lhe dizer, quando você 
esquece Deus. Suas orações tornam-se orações mornas, fracas e lânguidas. E viram uma mera 
rotina.  Você não está pedindo nada a Deus, você está apenas falando palavras, que nem sabe o 
que está falando, você faz apenas blá blá blá blá blá blá. Etc., etc., etc., Você nem sequer pede 
nada a Deus. Você não é específico. Não está dizendo: “Deus, preciso de dinheiro para o 
pagamento do carro. Deus, preciso de ajuda aqui. Tenho um conflito com essa pessoa. Ajude-me 
aqui.” É o que acontece quando se esquece a bondade de Deus.  
 
Agora, como você aprende a confiar em Deus? Você confia em Deus mais do que confia, 
digamos, há seis meses, ou há um ano, ou há dois ou três anos? Alguns de vocês diriam: “Não, 
na verdade não sei. Acho que estou meio empacado. Não acho que minha confiança seja mais 
profunda do que era há alguns anos.” Sabe o que isso significa? Significa que não está pedindo 
em oração. Você não está crescendo em confiança porque não está pedindo nada a Deus. Quanto 
mais pedir, mais Deus pode atender às suas necessidades, e quanto mais Ele atender às suas 
necessidades, maior fica sua confiança. 
 
Como Deus aumenta sua fé e confiança em sua vida? Da mesma forma que uma criança aprende 
a confiar em um pai. É exatamente o mesmo processo. Há um círculo muito famoso chamado 
Círculo da Segurança, sobre como as crianças aprendem a confiar em seus pais. Você teve que 
passar por este círculo milhares e provavelmente dezenas de milhares de vezes ao crescer. Deixa-
me mostrar isso. Aqui na tela. O círculo de segurança, é assim que os pais ensinam seus filhos a 
confiar neles.  
 
A primeira é que a criança reconhece uma necessidade não atendida. Estou na base da escada, 
tenho que chegar ao topo, não consigo chegar lá. Preciso de ajuda. A criança, no primeiro passo, 
reconhece uma necessidade não atendida. O segundo passo é que a criança expressa essa 
necessidade, geralmente chorando ou gritando, porque ela ainda não tem palavras, mas diz que a 
fralda está suja, ou que está com fome, ou que está entediada no berço e não pode sair. Ela 
chama sua atenção.  Ela tem uma necessidade, e passo dois, ela expressa uma necessidade. 
 
O terceiro passo é que os pais atendem a essa necessidade. Tirando a criança do berço, trocando 
a fralda dela, alimentando-a.  Eles a acalmam, fazem o que ela precisa porque sua necessidade 
não está sendo atendida. O pai atende a necessidade. O resultado do pai atender a necessidade é o 
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número quatro, é que a criança aprende a confiar no pai. Aquele círculo ali, você pessoalmente 
passou por aquele círculo talvez 100 mil vezes ao crescer. Você descobriu, “Quando eu choro, eu 
chamo a atenção da mamãe, ou a atenção do papai. Quando eu reclamo de uma necessidade, ela 
é atendida.” Toda vez que essa necessidade foi atendida em sua vida, você aprendeu a confiar em 
sua mãe, seu pai ou em qualquer outra pessoa. 
 
Esse ciclo é exatamente a mesma maneira que Deus te ensina a confiar nele. Você tem uma 
necessidade não atendida em sua vida. Você expressa essa necessidade não atendida a Deus. 
Deus atende a essa necessidade e você aprende a confiar mais nele. Você faz isso de novo e de 
novo e de novo. Se você não está expressando suas necessidades a Deus, sua confiança não 
cresce. É a única maneira de aprender. A razão pela qual posso confiar em Deus como confio 
hoje é porque ele já atendeu milhões de necessidades na minha vida quando pedi. Eu sei, ele é 
confiável e pode contar com ele. Se você não está fazendo pedidos em suas orações, é por isso 
que Deus diz: “Eu quero que você peça.” Ele sabe que é assim que se aprende a confiar nele. É 
exatamente a mesma maneira que Deus te ensina. 
Se você não está pedindo a Deus para atender às suas necessidades através da oração, você não 
está crescendo e não está aprendendo a confiar Nele. Desde quando você disse algo assim a 
Deus? “Deus, eu sei que você é um bom Deus. Deus, sei que queres satisfazer as minhas 
necessidades. Disseste-me várias vezes que atenderias às minhas necessidades. Bem, aqui está 
uma.” Então conte a ele sobre sua dor de estômago, ou algo assim. Não há nada muito grande ou 
muito pequeno. Se é grande o suficiente para se preocupar, é grande o suficiente para orar, e a 
preocupação não o resolverá, mas a oração o resolverá. 
 
Você pede a Deus, e então espera pacientemente o tempo de Deus para responder. Deus 
raramente lhe dá a resposta imediatamente. Raramente. Porque Ele quer testar sua fé. Deus não é 
uma máquina de venda automática, onde você coloca uma oração, você aperta o botão, e você 
imediatamente obtém o que quer. Se Deus te desse tudo instantaneamente, você seria 
incrivelmente egocêntrico, incrivelmente egoísta. Deus quer dar a você, mas ele vai esperar um 
pouco, enquanto você está aprendendo a crescer, você está aprendendo a confiar nele. Toda 
criança tem que aprender a diferença entre “não” e “ainda não”. Não são a mesma coisa.  
 
Imaturidade significa quando digo: “Podemos ir à Disneylândia?” “Sim, mas ainda não”, e você 
fica bravo. Não quis dizer “não”. Adiar não significa negar.  Isso é maturidade, quando você 
entende a diferença entre um adiamento e uma negação. Deus nem sempre lhe dará 
imediatamente, quer que espere. Eis o que Jesus disse. Lucas 11:13, “Se vocês, como pais 
imperfeitos, souberem dar bons presentes”, há outra vez a palavra “bom”, a bondade de Deus. 
“Se vocês, como pais imperfeitos, souberem dar bons presentes a seus próprios filhos, quanto 
mais seu Pai celestial”, que por sinal é perfeito, “dará bons presentes àqueles que Lhe pedem?” 
Você não tem, porque você não pergunta.  
 
Tenho vergonha de te contar esta história, mas vou contá-la de qualquer maneira, porque faz um 
bom argumento. Que até mesmo os pastores muitas vezes esquecem a bondade de Deus e não 
perguntam. Há uma semana, numa sexta-feira, perdi o meu celular. Bom, é extremamente 
importante para mim, porque recebo centenas de e-mails por dia. Também mensagens de texto, e 
todos os dias que não vejo, essas coisas ficam se acumulando. “Ei, Rick não deve se importar 
comigo.” Ele está tendo todos os tipos de maus pensamentos.  
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Quando o perdi, foi o dia em que fiquei com uma gripe estomacal, e foi por isso que o Pastor 
Tom falou por mim no fim de semana passado. A propósito, ele não fez um trabalho incrível? 
Cara, obrigado, Tom. Essa foi uma ótima mensagem. Eu estava sentado em casa na cama 
tomando notas e pensando: “Daqui a três anos, eu vou pregar isso e eles vão pensar que eu 
ensinei”. Foi uma grande mensagem. 
 
Eu estava doente, então não procurei o celular no sábado ou domingo. Na segunda, estava me 
sentindo um pouco melhor, então me levantei. Eu vasculhei a casa inteira. Eu literalmente passei 
horas puxando cada almofada em sofás, e olhando para trás disso e aquilo. Eu literalmente passei 
várias horas tentando encontrar meu telefone. Não foi possível encontrá-lo. Procurei no meu 
carro. Vasculhei dentro do carro.  É como se tivesse uma lupa procurando por ele, mas não achei. 
 
No dia seguinte, estava me sentindo um pouco melhor. Entrei no escritório e vasculhei também, 
procurando por ele em todos os lugares. Eu tinha membros da equipe procurando meu telefone, 
tentando encontrá-lo. Na quarta-feira, eu fui e vasculhei tudo de novo. Passei pela casa e pensei: 
“Talvez tenha perdido.” Procurei de novo, na minha casa, no meu carro e no meu escritório, e 
não consegui encontrá-lo. Na quinta-feira, pensei, não posso ir sem um telefone. Tenho muitas 
mensagens chegando, então meu filho Josh me emprestou um celular que ele não estava usando. 
Eu fui e fiquei com o celular ligado, então eu poderia pelo menos me comunicar com as pessoas. 
Fiz isso por volta das 20h naquela noite. 
 
Kay viajou na semana passada. Ela estava falando de Washington, D.C. Ela falou com um 
comitê do Congresso sobre saúde mental, e falou com os presidentes de todas as universidades 
cristãs e suas esposas. Ela tinha vários compromissos de palestras em Washington, então ela 
ficou fora de casa por cinco dias. Quando a Kay não está em casa, fico acordado a noite toda, só 
estudo. Então, todas as noites eu estava passando por duas horas de sono, e quinta-feira à noite, 
cerca de quatro horas da manhã, eu tinha descido para comer algo, e eu estava voltando para 
estudar um pouco mais, e enquanto eu estava subindo as escadas, e eu estava pensando sobre 
essa mensagem. Sobre a bondade de Deus, e como Deus diz: “A maneira como eu provo minha 
bondade se vê quando você me pergunta”. 
 
De repente, o Senhor me disse: “Rick, você já pensou em me perguntar onde está o telefone?” Eu 
vou, “Oh, não.” Eu nem tinha orado sobre isso. Eu nem tinha orado sobre isso. Eu disse: “Deus, 
sinto muito. Você é um bom Deus. Preciso me arrepender. Deus, eu sei que você é um bom 
Deus, então me mostre onde está o telefone”. Agora, eu disse, “Agora, Senhor, eu vou me 
preparar para ir para a cama daqui cerca de 15 minutos, e se você quiser revelá-lo para mim em 
um sonho, então eu vou acordar e eu vou saber onde ele está”. Muitas vezes, não queremos 
apenas pedir a Deus, queremos dar-lhe o caminho para entregá-lo. 
 
Deus disse: “Olha, Rick, você não tem que me dizer como entregá-lo. Eu vou descobrir isso. 
Você não precisa recomendar onde, apenas confie em mim”. Eu disse: “Senhor, isso não é 
grande coisa no grande escopo das coisas. Isso é só um telefone, mas você é um bom Deus. Isso 
é algo que significa muito para mim, então estou pedindo porque você é um bom Deus, para me 
mostrar onde está o telefone, porque eu não consigo encontrá-lo”. 
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Eu disse: “Agora, Senhor, você me conhece. Não vai abalar minha fé se você não responder a 
isso. Algumas orações são atendidas do jeito que queremos, outras não”. Não sei por que, 
quando chegarmos ao céu, entenderemos tudo. Só sei que Deus disse para perguntar. Eu disse: 
“Senhor, se você escolher não revelar isso para mim, isso não vai abalar minha fé nem um 
pouco. Eu sei que você é um bom Deus, mas porque você é um bom Deus, eu realmente gostaria 
de saber onde ele está”. 
 
Eu subi, vi alguns pratos sujos no meu escritório, e pensei, eu deveria pegar e lavá-los, limpar 
tudo antes que Kay volte. Quando eu estava andando de volta, de repente, eu tive a impressão de 
tocar piano, às quatro horas da manhã. Pensei: “Gostaria de me sentar e tocar piano. Isso pode 
me relaxar um pouco”. Kay tem um lindo piano e eu sentei e comecei a tocar. Eu comecei a tocar 
uma pequena música e pensei, “Ei, isso é muito bom. Eu deveria gravar isso e dar para John e 
Stephanie e nossa equipe de adoração, porque eles podem acrescentar algumas palavras para a 
letra.” 
 
Muitas vezes eu vou pegar telefone e depois ligar o gravador e começar a gravar alguma coisa, e 
depois enviá-la para eles. O telefone que Josh me emprestou está lá em cima, então eu estava me 
preparando para levantar e subir e quando eu levantei, olhei para cima, e bem ao lado do 
metrônomo, no piano, naquele piano preto, estava um telefone preto. Agora, isso é menos de 
cinco minutos depois que eu orei naquela oração, cinco minutos. Isso aconteceu em menos de 
cinco minutos. Comecei a rir e a chorar ao mesmo tempo. Você é bom demais, cara. Você é. 
Estou rindo, chorando, e “Deus, você me mostrou sua bondade mais uma vez”. Deus fez em 
cinco minutos o que eu não pude fazer em cinco dias. Você não tem, porque você não pede. A 
razão pela qual você não está pedindo é porque você realmente não acha que Deus é tão bom 
assim. Você não acha que Ele está interessado nos detalhes da sua vida, mas a Bíblia diz que Ele 
tem todos os cabelos da sua cabeça numerados, e Ele sabe quantos caíram na pia esta manhã. 
Deus conhece os detalhes da sua vida melhor do que você. 
 
Deus sabia onde estava o meu celular? Sim. Quem colocou na minha mente para ir lá e sentar e 
tocar piano? Deus fez, Deus fez. Ficamos excluídos em tantas coisas.  Você diz: “Bem, eu 
realmente não quero incomodar Deus”. Você não está incomodando Deus. Foi Ele quem armou 
essa coisa. Ele sabe que você vai confiar mais nEle quando pedir. Ele atende a necessidade, e 
então você confia mais nEle. Eis o que a Bíblia diz, Hebreus 4:16: “Vamos corajosamente ao 
trono do nosso bom e gracioso Deus”. Corajosamente, Deus é bom, Deus é gracioso, para que 
possamos vir corajosamente. “Lá receberemos Sua misericórdia e encontraremos a graça de nos 
ajudar quando precisarmos”. 
 
Qual é a motivação de Deus em responder às suas orações? Davi nos diz, o versículo seguinte, 
Salmo 69:16: “Responda-me, Senhor, pela bondade do Teu amor”. Tudo o que Deus faz por 
você, por meio de você, para você, e em você, Ele faz porque Ele é um Deus bom. A bondade de 
Deus para com você, ouça, não é baseada em sua bondade. Baseia-se na bondade dEle. A 
bondade de Deus para com você não se baseia em como você é bom. Deus é bom para as pessoas 
más. Elas respiram o mesmo ar que nós, vivem, ignoram Deus. Ele ainda é bom para eles. A 
bondade de Deus não se baseia em sua bondade. Dizendo: “Eu tenho que ser melhor, então Deus 
responderia a minha oração”. Não, a bondade de Deus é baseada na sua bondade. 
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Há uma terceira consequência negativa que acontece quando você esquece o quão bom Deus 
realmente é, e é isso.  
 

3. Paro de confiar em Deus em tempos difíceis.  
 
Paro de confiar em Deus em tempos difíceis. Veja, se você estivesse mais ciente do quão bom 
Deus realmente é, isso seria automático para você. Toda vez que você tivesse uma necessidade, 
você automaticamente falaria com Deus sobre isso. Seria natural. Você não tentaria resolver isso 
sozinho primeiro. Você iria para Deus primeiro. Você pediria a Deus primeiro. Diga: “Deus, 
preciso de ajuda aqui. Preciso de um emprego. Preciso disto, preciso daquilo”. Seja lá o que for. 
Você iria para Deus instantaneamente. Ele seria sua primeira escolha, não seu último recurso.  
 
Olhe para estes versos. Salmo 16:1 -2: “Protege-me, Deus, porque confio em Ti. Vós sois o meu 
Senhor! E toda coisa boa que tenho vem de Ti!” Nunca se esqueça disso. Romanos 5:3, Paulo 
diz: “Sabe, podemos ter alegria mesmo em nossas angústias”. Mesmo quando as coisas estão 
dando errado, podemos ter alegria em nossos problemas. Por quê? “Porque sabemos que esses 
problemas são bons para nós, produzindo paciência, caráter e esperança!”   
 
Mesmo nos maus tempos, Deus é bom. Mesmo nos tempos ruins, Deus tem um bom propósito, 
tem um bom plano, tem um bom motivo. Mesmo nos tempos difíceis, eu digo, “Deus, você é um 
Deus bom porque eu sei que você vai usar isso para produzir caráter, paciência e esperança na 
minha vida.” Em Romanos 8:28, “E sabemos que em tudo, [não algumas coisas, nem as coisas 
boas] sabemos que em tudo Deus trabalha para o bem (...) [Círculo isto, “para o bem”. Não para 
o mal. Para o bem daqueles que o amam, e são chamados segundo o seu bom propósito”. 
 
Mesmo quando os tempos são difíceis, sei que Deus é bom. Sei que ele tem um bom propósito, 
um bom plano, e está resolvendo tudo para sempre. Nem tudo o que acontece na sua vida é bom. 
Há muita coisa ruim. Deus pode pegar até mesmo o mal e, em seguida, tirar o bem dele, e isso 
constrói a confiança nele.  
 
Há uma outra consequência negativa, quando você esquece o quão bom Deus realmente é para 
você. Você simplesmente esquece. Você começa a reclamar crédito por coisas que Deus fez que 
você não fez, ele fez através de você. Você deixa de pedir ajuda a Deus, você deixa de confiar 
em Deus em tempos difíceis, e a quarta coisa que acontece quando você esquece a bondade de 
Deus, eu faço isso, você faz, é  
 

4. Tornei-me pessimista sobre o futuro. 
 
Quando você esquece o quão bom Deus realmente é, você se torna pessimista sobre o futuro. 
Você perde a esperança, porque a esperança se baseia na bondade de Deus. Se Deus não é bom, 
não há esperança. Davi nos diz isso no Salmo 27, a conexão entre a esperança e a bondade de 
Deus. No Salmo 27:13 -14 ele diz o seguinte: “Eu teria me desesperado”. Ele disse: “Eu teria 
me desesperado, estaria em total desespero, a menos que acreditasse que veria a bondade...” Aí 
está, “a bondade do Senhor na terra dos vivos”. Ele diz: “Homem, não haveria esperança se 
Deus não fosse um Deus bom. Estamos num riacho sem remo. Eu estaria em desespero”, mas ele 
sabia que Deus era um Deus bom. 
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Ele diz: “Em vez disso, pensei, 'espera pelo Senhor!... [Não vejo a resposta agora; vou esperar 
pelo Senhor.] Seja forte, deixe seu coração tomar coragem! Sim, espera pelo Senhor! '” Ele diz: 
“Não se apresse, Deus é um Deus bom, você fez o pedido, agora espere”. Ele disse que a 
diferença entre um adiamento e uma negação. Você já fez isso? Você tem tanta pressa que não 
tem tempo para Deus lhe dar a resposta? Quando há algo que você quer comprar e é realmente 
importante, você dá a Deus a oportunidade de dar a você primeiro? Eu nem penso nisso. Eu saio 
e coloco no meu cartão de crédito. Eu compro algo que quero com dinheiro que não tenho. Então 
você está endividado. 
 
Alguma vez você já fez uma grande compra, disse: “Senhor, antes de eu comprar isso, vou lhe 
dar uma chance de dar para mim. Você quer me dar isso?” Eu te digo, isso acontece. Já 
aconteceu muitas vezes na minha vida. Quando você tem pressa, “Deus, eu realmente quero me 
casar, mas eu não vou esperar que o Senhor me guie até a pessoa. Vou sair e encontrar o coração 
mais próximo”. Então você se arrepende disso pelo resto da sua vida, porque você tem pressa. 
Você não esperou. Você não confiou na bondade de Deus. 
 
A maioria dos seus problemas na vida vem da sua incapacidade de adiar a gratificação. Eu quero 
e quero agora mesmo. Isso se chama ser imaturo, é o que os bebês dizem. “Quero isso agora. 
Não mais tarde, quero agora”. Isso é imaturidade. Tornei-me pessimista sobre o futuro. Ele diz: 
“Eu teria me desesperado”.  
 
Agora escute, se você está lutando contra a depressão esses dias, se você está lutando contra o 
desânimo esses dias, se você está lutando contra o desespero, eu vou lhe pedir que faça duas 
coisas. Número um, comece a focar em todas as maneiras que Deus tem sido bom para você. 
Tire os olhos dos problemas e coloque os olhos em todas as coisas que Deus fez por você. Faça 
uma lista. Conte suas bênçãos. Escreva-as. Faça uma lista de todas as maneiras pelas quais Deus 
é bom em sua vida, e concentre-se nisso. 
 
Número dois, não perca nenhuma das próximas nove semanas nesta série. Isto vai ser um 
desperdício de esperança por nove semanas. Isto pode ser uma das séries mais importantes que já 
ensinei. Definitivamente será encorajador, definitivamente será inspirador, e com certeza 
aumentará seu nível de esperança. Sou um vendedor de esperança. Está bem? Agora mesmo 
estou escrevendo um livro sobre esperança.  Algumas coisas nele são boas demais para não 
mostrar. Eu vou compartilhá-las com vocês.  Vamos ter uma campanha no próximo Outono 
sobre esperança, 40 Dias de Esperança, mas queria compartilhar com vocês um pouco disso 
agora. 
 
Uma das coisas que tenho escrito neste livro. Só escrevo um livro a cada 10 anos. Este é o 
primeiro grande livro desde Uma Vida com Propósitos há 12 anos. Uma espécie de continuação 
de UVP. Nele constam definições de esperança. Uma das minhas definições de esperança, e 
quero que anotem isto.  
 

A esperança é antecipar a bondade de Deus.  
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A esperança é antecipar a bondade de Deus. A única razão pela qual você tem esperança é 
porque Deus é um Deus bom. Se Deus não fosse um Deus bom, não haveria razão radical, 
racional e lógica para a esperança, porque estaríamos em um riacho, como eu disse, sem um 
remo. Estamos todos sozinhos. 
 
O fundamento de toda esperança é a bondade de Deus. Se Deus não fosse um Deus bom, não 
teríamos esperança. Não para o futuro. Vocês se lembram deste verso, nós memorizamos uma 
das campanhas anteriores. Jeremias 29:11: “Porque eu sei os planos que tenho para ti.” Deus 
tem planos para a sua vida. “Conheço os planos que tenho para ti, diz o Senhor. São planos para 
o bem”. Por quê? Porque Ele é um Deus bom.  Deus só tem bons planos para sua vida. Ele não 
tem planos ruins para sua vida. Ele só tem bons planos para a sua vida. Você pode perder esses 
planos. Muitas pessoas perdem o plano de Deus para sua vida, porque estão fazendo seu próprio 
plano. 
 
Ele diz: “Os planos que tenho para vocês são bons planos. Planos para o bem, não para 
desastres. Para lhe dar um futuro e uma esperança”.  A esperança está ligada à bondade de 
Deus, e quanto mais você entender a bondade de Deus, mais esperançoso você estará na vida. 
Vou ler de novo aquele verso que lemos antes. Esse é o Salmo 27:13 -14, “Eu teria me 
desesperado. [Eu teria me desesperado com a minha vida, com tudo,] a menos que tivesse 
acreditado que veria a bondade do Senhor na terra dos vivos”. Eu tenho um futuro por causa da 
bondade de Deus. “Em vez [de desespero], pensei: 'Esperai pelo Senhor! Seja forte e deixe seu 
coração tomar coragem! Sim, espere pelo Senhor! '” 
 
Nós cantamos uma música sobre isso. Ela diz assim: “Eu permanecerei confiante nisso, que verei 
a bondade do Senhor”. Alguns de vocês viraram o esboço e diriam: “Oh, não temos mais nove 
pontos”. Você diz: “Você está brincando comigo?” Eu não tenho intenção de ensinar este 
material para você porque eu vou ensiná-lo nas próximas nove semanas. Este é o índice da série. 
Quero que preencham isso. Eu só vou dar-lhe os detalhes e então você vai saber para onde 
vamos. Vou passar um fim de semana inteiro com cada um desses nove pontos. Tudo isso é só 
para você saber aonde você está indo. Eu quero que você veja a floresta, não apenas a única 
árvore. 
 
O Salmo 23 lista nove benefícios diferentes da bondade de Deus para você, e nós vamos abordá-
los em detalhes, então anote estes. Porque Deus é bom, número um, versículo um,  
 

1. Ele vai atender às minhas necessidades quando eu estiver preocupado!  
 
Porque Deus é um Deus bom, Ele vai atender todas as minhas necessidades quando eu estiver 
preocupado. “O Senhor é meu pastor, e nada me faltará”, nada, nadica, zero. Ele atende às 
minhas necessidades quando estou preocupado. 
 
Número dois, porque Deus é um Deus bom. Número dois, você precisa disso.  
 

2. Ele vai me ensinar a relaxar quando eu estiver estressado!  
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Alguns de vocês, se puderem vir só essa semana, porque é a semana que precisam. Ele vai me 
ensinar a relaxar quando eu estiver estressado. “Ele me faz deitar em pastos verdes, Ele me leva 
além de águas tranquilas”. Esta é uma metáfora para paz e tranquilidade. Ele me faz deitar. 
Deus já teve que fazer você se deitar, porque você não foi esperto o suficiente para se deitar 
sozinho? Você está trabalhando tanto e está queimando a vela em ambas as extremidades, e você 
não é tão brilhante quanto pensa que é. Ele faz você se deitar. Ele te ensinará a relaxar quando 
estiver estressado. 
 
Número três, porque Deus é bom,  
 

3. Ele vai reabastecer minha força quando eu estiver vazio!  
 
A verdade seja dita, alguns de vocês estão sem gasolina. Você está correndo em fumaça por 
quilômetros. Você precisa desta série. A Bíblia diz: “Ele restaura minha alma”. A maioria das 
traduções modernas diz: “Ele me dá uma nova força”. Tenho sustento, atende às minhas 
necessidades quando estou preocupado. Eu tenho equilíbrio, ele vai me ensinar a relaxar. Então 
eu tenho resiliência, porque ele restaura minha alma. Ele me enche quando estou vazio. 
 
Número quatro, porque Deus é um Deus bom,  
 

4. Ele vai me guiar quando eu estiver confuso!  
 
Nada te estressa tanto quanto a indecisão. Você tem orientação. “Ele me guia pelos caminhos 
certos para o seu homônimo, porque ele é um Deus bom”. Ele não está brincando com você.  
 
Número cinco, porque Deus é um Deus bom,  
 

5. Ele andará comigo nos meus dias sombrios e temerosos!  
 
Porque Deus é um Deus bom, Ele caminhará comigo. Ele não vai me deixar sozinho. Você vai 
passar por alguns dias sombrios pela frente. Você vai passar por momentos terríveis pela frente, 
mas Ele vai estar com você. “Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal 
algum, porque tu estás comigo”. Se Deus está com você, não importa quem está contra você. 
 
Número seis,  
 

6. Ele vai me proteger quando eu me sentir inseguro!  
 
A Bíblia diz, no versículo quatro do Salmo 23, “Sua vara e seu cajado, eles me consolam”. Isso 
não significa nada para você, porque você não sabe que a vara e o cajado são as duas ferramentas 
de um pastor para liderar ovelhas. Essas ferramentas são dadas a um pastor em benefício das 
ovelhas. Vou explicar isso. Ele vai me proteger quando eu me sentir inseguro. Essa é a garantia 
de Deus. 
 
Então número sete, porque Deus é um Deus bom,  
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7. Ele mostrará publicamente o seu favor à minha vida! 
 
Vamos estudar esta palavra “favor” em profundidade nesta série. Deus quer fazer favor à sua 
vida. Favor é outro termo para bondade. É outro termo para a graça de Deus. Deus quer mostrar 
favor. Quando você tem um filho favorito, ou quando você tem um status favorito na atividade 
econômica, você recebe privilégios que ninguém recebe.  
 
Tenho o favor de Deus na minha vida. Tenho o favor de Deus na minha vida desde jovem. Eu 
sei, e eu sinto isso, e outras pessoas veem isso. Não é algo de que me orgulhe, é algo pelo qual 
me sinto humilhado. Tenho o favor de Deus na minha vida. Eu quero o favor de Deus em sua 
vida, também. Quero que sinta o favor de Deus, o sorriso de Deus, na tua vida.  
 
Deus diz, mostrarei publicamente o meu favor à sua vida, mesmo quando todos te atacarem e 
criticarem. Quando estão contra você. A Bíblia diz: “Prepara um banquete para mim na frente 
de todos os meus inimigos. [Na, na, na, na, na, na, na.] Unge minha cabeça com óleo. [Há 
significado por trás disso.] Minha taça transborda”. Ele diz que eu não vou apenas atender às 
suas necessidades, você vai ter abundância. Vai transbordar na sua vida, se confiar em mim. 
 
Número oito, porque Deus é um Deus bom,  
 

8. Ele será bom para mim, aconteça o que acontecer! 
 
Outras pessoas podem não ser boas para você no futuro, mas Deus o será. Você pode contar com 
isso, a coerência, a benevolência dEle. Ele será bom para mim, aconteça o que acontecer. 
“Certamente, bondade, [há essa palavra] certamente a bondade e o amor me seguirão todos os 
dias da minha vida.” Eu não sei o que vai acontecer na minha vida, e você não sabe o que vai 
acontecer na sua vida, mas eu sei o que vai acontecer. Bondade e misericórdia estarão comigo. A 
bondade de Deus estará comigo, e a misericórdia de Deus será comigo, e eu posso lidar com 
qualquer coisa se a bondade e a misericórdia de Deus estiverem comigo. Esse é o seu amor, a sua 
benevolência. 
 
Número 9, como se isso não bastasse, Ele nos leva para a próxima vida, porque Deus é um Deus 
bom,  
 

9. Ele vai me levar para o céu um dia! 
 
“Eu habitarei na casa do Senhor para sempre.” Isso é muito tempo. Para sempre. Essa é a 
bondade de Deus. Agora, vamos aprofundar cada um desses nove itens nas próximas nove 
semanas. Quero resumir isso para você, aqui na tela, veja isso. Porque Deus é um Deus bom, 
Deus quer dar-lhe uma vida de sustento, Ele vai atender às minhas necessidades quando eu 
estiver preocupado. Uma vida de equilíbrio, ele vai me ensinar a relaxar quando estiver 
estressado. Deus quer dar-lhe uma vida de resiliência, ele vai reabastecer minha força quando eu 
estiver vazio. 
 
Ele quer dar-lhe uma vida de orientação, ele vai me guiar quando eu estiver confuso. Ele quer 
dar-lhe uma vida de confiança, ele vai andar comigo durante os meus dias mais sombrios. Ele 
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quer dar-lhe, porque ele é um Deus bom, certeza. Ele vai me proteger quando eu me sentir 
inseguro. Ele quer dar-lhe uma vida de influência, ele mostrará publicamente o favor dEle em 
sua vida se você confiar nEle. Ele quer dar-lhe uma vida de abundância, sua taça vai transbordar. 
Ele quer dar-lhe uma vida de benevolência, bondade e misericórdia estarão comigo. Ele será bom 
para mim para o resto da minha vida, e ele quer dar-lhe uma herança; eu habitarei na casa do 
Senhor para sempre. 
 
Quem não quer isso? Quem não precisa disso? Todos precisam do que Deus tem para oferecer. O 
problema é que estamos todos procurando em lugares errados. Esperamos que esses 10 sejam 
atendidos pelas nossas carreiras, pelas nossas contas bancárias, pelas nossas relações, pelos 
nossos casamentos, pelo nosso namorado, namorada, o que for. Deus diz: “Não, não, não. É eu. 
Eu sou ele. Sou a fonte de toda bondade em sua vida. Você está olhando para a coisa errada. 
Você faz de qualquer outra pessoa a fonte de bondade para sua vida, chamando-a de ídolo”. 
Quem não precisa disso? Todo mundo precisa disso. Todo mundo quer. 
 
Agora, onde você consegue esses 10 benefícios? Todos esses bons benefícios? Do Senhor, que é 
o vosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Quem é o pastor? É Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o 
pastor. Olhe para este verso na tela. Jesus disse em João 10:10 -11 “O meu propósito é dar vida 
em toda a sua plenitude. Eu sou o Bom Pastor. [Eu sou ele. Não há dúvida aqui.] Eu sou o Bom 
Pastor.” Ou ele está dizendo a verdade ou está mentindo. “Eu sou o Bom Pastor, e o Bom Pastor 
dá a sua vida pelas ovelhas.” Todos esses benefícios só estão disponíveis para você, não porque 
você é bom, mas porque Deus é bom. 
 
Jesus Cristo veio à terra e pagou por todas essas coisas na cruz. Ele pagou por todos esses 
benefícios na sua vida, quando morreu pelos seus pecados. É por isso que chamam de Sexta-feira 
Santa. Sexta-Feira Santa certamente não era boa para Jesus. Foi doloroso, foi tortura. Ele morreu. 
Ele, de bom grado, disse: “Nenhum homem tira a minha vida. Desisto de bom grado”. Ele veio 
para morrer pelos nossos pecados, para pagar para tornar todas essas coisas possíveis. Veja, 
enviar o Messias para morrer por você é a última expressão da bondade de Deus. Deixe-me 
mostrar-lhe um verso, último verso, na tela. 
 
A Bíblia diz isso em Isaías 49:15 -16. “Uma mãe pode esquecer o bebê em seu peito?” 
Obviamente que não. Nenhuma mãe vai esquecer uma criança amamentando. “Será que uma 
mãe pode esquecer o bebê em seu peito e não ter compaixão pelo filho que ela teve?” Não. 
“Ainda que ela possa esquecer”, diz Deus: “Não te esquecerei. Veja, Gravei você nas palmas 
das Minhas mãos”. Isaías disse que centenas de anos antes de Jesus Cristo morrer na cruz e eles 
colocaram pregos nas mãos dele. Sabia que Deus tem uma tatuagem sua? 
 
“Eu gravei você nas palmas das minhas mãos.” Quando você chegar ao céu, a única pessoa que 
terá cicatrizes no céu será Jesus Cristo. Você verá: “Eu gravei você na palma da mão”. “Isto é o 
quanto eu te amo. Isto é o quanto eu te amo. É assim que eu sou bom para você”. Vamos 
inclinar nossas cabeças. 
Deus, você é tão bom. Nunca mereceríamos a tua bondade. Não estaríamos vivos, não 
respiraríamos o nosso próximo fôlego, o nosso coração não teria a sua próxima batida se não 
fosses um bom Deus. Perdoe-nos pela ingratidão, perdoa-nos pelo egoísmo orgulhoso, perdoa-
nos por pensar que fizemos tudo. Sim, certo. Nada aconteceria, nem existiríamos se não fosse 
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por você. Agora você ore. Por que você não diz algo assim, “Deus, eu sinto muito por ter 
esquecido muitas vezes sua bondade. Eu não penso nisso. Deus, quando eu não penso em como o 
Senhor é bom, eu começo a reclamar crédito por coisas que o Senhor fez por mim, através de 
mim, e em mim, e para mim. Eu sinto muito. Eu não sou nada sem o Senhor”. 
 
“Deus, a maior parte do tempo, esqueço-me da Tua bondade e paro de Te pedir ajuda. Não estou 
aprendendo a confiar no Senhor, porque não estou pedindo para atender às minhas necessidades. 
O Senhor me disse para vir corajosamente em oração ao Deus bom e gracioso, e esperar que 
responda por sua bondade. Quero começar a pedir sua bênção e respostas às minhas necessidades 
todos os dias da minha vida. Senhor, porque me esqueço da vossa bondade, muitas vezes deixo 
de confiar em vós em tempos difíceis. Ajude-me a lembrar que em tudo, o Senhor está 
trabalhando para o bem, até para as coisas ruins, porque o Senhor tem um bom plano para a 
minha vida. Não quero ser pessimista sobre o meu futuro. Como David, eu me desesperaria se 
não conhecesse a bondade de Deus. Ajude-me a esperar pelo Senhor, a me ajudar a ser forte, a 
ter coragem em meu coração e a esperar que Deus responda às necessidades da minha vida”. 
 
“Senhor, quero esta vida descrita no Salmo 23, uma vida de sustento e equilíbrio, resiliência e 
orientação, confiança e segurança, influência e abundância, benevolência e herança. Sei que 
disponibilizaste isto não por causa da minha bondade, porque não sou bom, mas por causa da 
Tua bondade e da Tua graça. Jesus Cristo, obrigado por pagar por todas essas coisas com sua 
vida. Por mais que eu saiba, peço-vos que sejais o meu Bom Pastor. O Bom Pastor dá sua vida 
pelas ovelhas, e o Senhor fez isso por mim. Eu não entendo, mas estou pedindo que o Senhor se 
torne real para mim, e eu quero aprender a amar o Senhor, segui-lo e confiar nEle. O Senhor é 
um Deus bom. Rezo isso humildemente em seu nome. Amém.”  
 

 


