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Intro 
 
 

O romancista russo Liev (também dito 
Lev, Leon, Leão) Tolstoi nasceu em 
1828, na pequena vila de Yasnaya 
Polyana. 
Para além de sua obra literária que se 
configura como uma das maiores já 
criadas, Tolstoi ganhou fama como 
pacifista e pensador. Suas ideias, que 
versam do anarquismo ao 
vegetarianismo, iam de encontro ao 
status quo vigente, mesmo entre 
instituições cristãs, algumas das quais 
ele denunciava como não vivendo o 
verdadeiro cristianismo, conforme 
pregado por Cristo no Sermão da 
Montanha (Mateus caps. 5 a 7). 
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Reunimos aqui trechos de reflexão que 
vão da educação à religião, de ética à 
literatura, de felicidade à dor, 
avançando por temas os mais diversos. 
A sabedoria de um dos maiores autores 
da humanidade aqui se faz presente, 
em pequenas doses, cápsulas para 
alimentar o seu dia a dia. 
Tenha uma boa leitura! 
 
Sammis Reachers 
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Frases 

1. Assim como uma vela acende outra 
e pode acender milhares de outras 
velas, um coração ilumina outro e 
pode iluminar milhares de outros 
corações. 

 
2. Cuidado com grupos de pessoas que 

são danosas para a sua alma. Tente 
evitá-los. Você deve louvar as boas 
companhias e procurá-las. 

 
3. É melhor conhecer poucas coisas 

boas e necessárias do que muitas 
coisas inúteis e medíocres. 

 
4. É virtuoso o que não dá atenção à 

calúnia e à difamação. 
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5. Muitas afirmações, tidas como 
verdade porque nos foram 
transmitidas pela tradição, parecem 
verdade só porque jamais foram 
testadas, jamais foram examinadas 
de modo mais preciso. 

 
6. O conhecimento mais importante é 

aquele que guia o modo pelo qual 
você leva a sua vida. 

 
7. Os debates ocultam a verdade mais 

frequentemente do que a revelam. 
A verdade real deve ser revelada na 
solidão. Quando revelada, ela se 
torna clara para você de modo que 
possa aceitá-la sem qualquer 
argumentação ou discussão. 

 
8. Procure os melhores homens dentre 

aqueles que são espezinhados. 
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9. Qualquer feito realizado apenas 
para alcançar a glória é sempre 
mau, sejam quais forem suas 
consequências. O feito motivado 
igualmente pelo desejo de atingir o 
bem e alcançar a glória é 
indiferente. Um feito é realmente 
bom só quando sua motivação é o 
cumprimento da lei de Deus. 

 
10. Quanto mais uma pessoa 

acreditar em Deus, menos ela terá 
medo das outras. 

 
11. Só o engano precisa ser apoiado 

em argumentos elaborados. A 
verdade sempre se mantém 
sozinha. 

 
12. Sua vida pode ser ceifada a 

qualquer momento; portanto, sua 
vida deveria ter um objetivo 
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profundo, um significado que não 
dependa de ser ela breve ou longa. 

 
13. Não alcançamos a liberdade 

buscando a liberdade, mas sim a 
verdade. A liberdade não é um fim, 
mas uma consequência.  

 
14. É preciso estendermos à nossa 

volta uma grande teia de amor, 
assim como as aranhas estendem a 
teia para apanhar o que lhes passa 
ao alcance. Em vez, porém, de agir 
como o animal, que destrói e 
aniquila, detenhamos o que passa, 
unicamente para consolar e fazer o 
bem. 

 
15. Se admitirmos que a vida humana 

pode ser regida pela razão, está 
destruída a possibilidade da vida. 
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16. O único prazer verdadeiro é o da 
atividade criadora. 

 
17. A verdadeira felicidade está na 

própria casa, entre as alegrias puras 
da família. 

 
18. Os ricos farão de tudo pelos 

pobres, menos descer de suas 
costas. 

 
19. É no coração do homem que 

reside o princípio e o fim de todas as 
coisas. 

 
20. Está em meu poder servir a Deus 

ou não o servir. Servindo-o, 
acrescento ao meu próprio bem e 
ao bem de todo o universo. Não o 
servindo, abro mão do meu próprio 
bem e privo o mundo do bem que 
estava em meu poder criar. 
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21. Os homens distinguem-se entre si 
também neste caso: alguns primeiro 
pensam, depois falam e, em 
seguida, agem; outros, ao contrário, 
primeiro falam, depois agem e, por 
fim, pensam. 

 
22. Cada um pensa em mudar a 

humanidade, mas ninguém pensa 
em mudar-se a si mesmo. 

 
23. Se queres ser universal, começa 

por pintar a tua aldeia. 
 
24. A sociedade só pode ser 

aprimorada por meio de auto 
sacrifício. 

 
25. Só poderemos melhorar o mundo 

distribuindo a verdadeira fé entre 
todos os povos. 
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26. O amor começa quando uma 
pessoa se sente só e termina 
quando uma pessoa deseja estar só. 

 
27. Um dos preconceitos mais 

conhecidos e mais espalhados 
consiste em crer que cada homem 
possui como sua propriedade certas 
qualidades definidas, que há 
homens bons ou maus, inteligentes 
ou estúpidos, enérgicos ou apáticos, 
e assim por diante. Os homens não 
são feitos assim. Podemos dizer que 
determinado homem se mostra 
mais frequentemente bom do que 
mau, mais frequentemente 
inteligente do que estúpido, mais 
frequentemente enérgico do que 
apático, ou inversamente; mas seria 
falso afirmar de um homem que é 
bom ou inteligente, e de outro que 
é mau ou estúpido. No entanto, é 
assim que os julgamos. Pois isso é 
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falso. Os homens parecem-se com 
os rios: todos são feitos dos mesmos 
elementos, mas ora são estreitos, 
ora rápidos, ora largos, ora plácidos, 
claros ou frios, turvos ou tépidos. 

 
28. O bem do homem é o amor, como 

o da planta é a luz. 
 
29. O mal não pode vencer o mal. Só 

o bem pode fazê-lo. 
 
30. ‘O que fazer?’, é o que se 

perguntam, em unanimidade, os 
poderosos e os subjugados, os 
revolucionários e os ativistas 
sociais, entendendo sempre com 
essa questão o que os outros devem 
fazer; ninguém se pergunta quais 
são as suas próprias obrigações. 

 
31. Não alcançamos a liberdade 

buscando a liberdade, mas sim a 
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verdade. A liberdade não é um fim, 
mas uma consequência. 

 
32. O segredo da felicidade não é 

fazer sempre o que se quer, mas 
querer sempre o que se faz. 

 
33. Procure as causas dos infortúnios 

pelos quais a humanidade sofre. 
Passe além das causas óbvias, para 
buscar as de raiz, e inevitavelmente 
haverá de descobrir que a causa 
mais básica, mais importante, de 
todos e de cada um dos problemas 
da natureza, é a debilidade de uma 
fé que nasce de uma atitude falsa 
em relação ao mundo e sua origem. 

 
34. O lugar que ocupamos é menos 

importante do que aquele para o 
qual nos dirigimos. 
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35. Não se vive sem fé. A fé é o 
conhecimento do significado da 
vida humana. A fé é a força da vida. 
Se o homem vive é porque crê em 
algo. 

 
36. O tempo e a paciência são dois 

eternos beligerantes. 
 
37. A alegria de fazer o bem é a única 

felicidade verdadeira. 
 
38. É corajoso quem teme o que se 

deve temer, e não teme o que não 
se deve temer. 

 
39. A palavra pode unir os homens, a 

palavra pode também separá-los, a 
palavra pode servir o amor como 
pode servir a amizade e o rancor. 
Livra-te da palavra que pode 
provocar o ódio. 
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40. A amizade desenvolve a felicidade 
e reduz o sofrimento, duplicando a 
nossa alegria e dividindo a nossa 
dor. 

 
41. A ciência, que devia ter por fim o 

bem da humanidade, infelizmente 
concorre na obra de destruição e 
inventa constantemente novos 
meios de matar o maior número de 
homens no tempo mais curto. 

 
42. Há quem passe pelo bosque e só 

veja lenha para o fogão. 
 
43. Em vão milhares e milhares de 

homens, aglomerados em um 
pequeno espaço, procuravam 
maltratar a terra em que viviam, 
esmagando de pedras o solo, para 
que nada germinasse; em vão 
arrancavam impiedosamente o 
arbusto que crescia e derribavam as 
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arvores; em vão escureciam o ar 
com fumaça e petróleo; em vão 
enxotavam aves e animais: a 
primavera, mesmo na cidade, era 
ainda e sempre, a primavera. O sol 
brilhava com esplendor; a 
vegetação, reverdecida, voltava a 
crescer, tanto nos gramados como 
entre as lajes do calçamento, de 
onde tinha sido arrancada; as 
bétulas, os alamos, as cerejeiras 
espalmavam suas folhas úmidas e 
perfumadas, os botões das tílias, já 
intumescidos, estavam quase a 
florescer; pardais, pombas e 
gralhas, trabalhavam alegremente 
na construção dos ninhos; acima 
dos muros, zumbiam as moscas e as 
abelhas, radiantes de gozar 
novamente o calor do sol. Tudo era 
alegria: plantas, animais, insetos e 
crianças, em esplêndido concerto. 
Os homens, somente os homens, 
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continuavam a enganar-se e a 
torturar a si próprios, e aos outros. 
Somente os homens desprezavam 
aquilo que era sagrado e supremo: 
não viam aquela manhã de 
primavera, nem a beleza divina do 
mundo, criado para a alegria de 
todos os seres vivos, e para a todos 
dispor à união e a paz e ao amor. 
Para eles só era importante e 
sagrado aquilo que haviam 
inventado para instrumento de 
mútuo engano e tortura. 

 
44. Não faças o mal, e o mal não 

existirá. 
 
45. Quase todos os esforços humanos 

se dirigem não à diminuição da 
carga do trabalhador, mas a tornar 
mais agradável o ócio dos que já 
vivem em lazer. 
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46. Na vida só há um modo de ser 
feliz. Viver para os outros. 

 
47. Aquilo que foi e que será, e até 

mesmo aquilo que é, não somos 
capazes de saber, mas quanto 
àquilo que devemos fazer, não 
apenas somos capazes de saber, 
como também o sabemos sempre, e 
somente isso nos é necessário. 

 
48. Para que os homens possam viver 

a vida comum sem oprimir-se 
mutuamente, não necessitam das 
instituições sustentadas pela força, 
mas sim de um estado moral dos 
homens, no qual, por convicção 
interior, e não por força, procedam 
com os outros como querem que os 
outros procedam com eles. 

 
49. Antes de dar ao povo sacerdotes, 

soldados e maestros, seria 
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oportuno saber se ele não está 
morrendo de fome. 

 
50. Querer saber - o que parece tão 

difícil - se não é errado, entre tantos 
seres vivos que praticam a violência, 
ser o único ou um dos poucos não 
violentos, não é diferente de querer 
saber se seria possível ser sóbrio 
entre tantos embriagados, e se não 
seria melhor que todos 
começassem logo a beber. 

 
51. A arte é uma forma da atividade 

humana pela qual seres 
privilegiados podem comunicar a 
outros sensações e sentimentos que 
eles próprios experimentaram. 

 
52. Os atos de uma pessoa tornam-se 

a sua vida, tornam-se o seu destino. 
Tal é a lei da nossa vida. 
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53. O objetivo da vida é o de 
expressar o amor em todas as suas 
manifestações. 

 
54. A finalidade dos humanos não 

consiste e cumprir o que eles 
consideram bem mas em chamar 
'meu' ao maior número possível de 
objetos. 

 
55. Se o bem tiver uma causa, já não 

é mais bem; se tiver uma 
consequência, uma recompensa, 
também já não é mais o bem. 
Portanto, o bem está fora da cadeia 
de causa e consequência. 

 
56. O amor humano permite que se 

passe do amor ao ódio, enquanto 
que o amor divino é imutável. 
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57. Só seremos universais se 
conhecermos e amarmos nossa 
aldeia. 

 
58. O segredo da felicidade imortal 

reside, exatamente, na capacidade 
de cada coração para os sublimes 
testemunhos do Amor, da Renúncia 
e do Trabalho... 

 
59. O dinheiro representa uma nova 

forma de escravidão impessoal, em 
lugar da antiga escravidão pessoal. 

 
60. Governos precisam de exércitos 

para protegê-los de seus oprimidos 
e escravizados súditos. 

 
61. Se há no mundo um ocioso, deve 

haver também alguém prestes a 
morrer de fome. 
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62. O homem ama, porque o amor é a 
essência da sua alma. Por isso não 
pode deixar de amar. 

 
63. O homem não tem poder sobre 

nada enquanto tem medo da morte. 
E quem não tem medo da morte 
possui tudo. 

 
64. Se um coração é grande, nenhuma 

ingratidão o fecha, nenhuma 
indiferença o cansa. 

 
65. A razão não me ensinou nada. 

Tudo o que eu sei foi-me dado pelo 
coração. 

 
66. Quando as pessoas falam de 

forma muito elaborada e 
sofisticada, ou querem contar uma 
mentira ou querem admirar a si 
mesmas. Ninguém deve acreditar 
em tais pessoas. A fala boa é sempre 
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clara, inteligente e compreendida 
por todos. 

 
67. Enquanto houver matadouros, 

também haverá campos de batalha. 
 
68. O comer carne é a sobrevivência 

da maior brutalidade; a mudança 
para o vegetarianismo é a primeira 
consequência natural da 
iluminação. 

 
69. Na maior parte das vezes, 

discutimos com ardor apenas 
porque não conseguimos de 
maneira alguma compreender o 
que exatamente o nosso adversário 
quer demonstrar. 

 
70. O único consolo que sinto ao 

pensar na inevitabilidade da minha 
morte é o mesmo que se sente 
quando o barco está em perigo: 
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encontramo-nos todos na mesma 
situação. 

 
71. É mais fácil fazer leis do que 

governar. 
 
72. A mulher é uma substância tal, 

que, por mais que a estudes, 
sempre encontrarás nela alguma 
coisa totalmente nova. 

 
73. Devíamos sempre casar-nos da 

mesma maneira que se morre: só 
quando é impossível fazer outra 
coisa. 

 
74. As grandes obras de arte somente 

são grandes por serem acessíveis e 
compreendidas por todos.  

 
75. Dar centavos com a mão esquerda 

depois de tirar milhares com a 
direita, chama-se caridade. 
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76. Toda reforma imposta pela 
violência não corrigirá em nada o 
mal: o bem não necessita da 
violência. 

 
77. A morte não é mais que uma troca 

de missão. 
 
78. A piedade é uma das mais 

preciosas faculdades da alma 
humana. 

 
79. Aceitar a dignidade de outra 

pessoa é axiomático. Não tem nada 
a ver com dominação, apoio, ou 
atos de caridade em relação aos 
outros. 

 
80. Falar mal dos outros agrada tanto 

as pessoas que é muito difícil deixar 
de condenar um homem para 
comprazer os nossos interlocutores. 
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81. Um homem é uma fração cujo 
numerador corresponde ao que ele 
é, enquanto o denominador é o que 
acredita ser. 

 
82. Cada um viveu tanto, quanto 

amou. 
 
83. Deve valorizar-se a opinião dos 

estúpidos: são a maioria. 
 
84. Os que se chamam grandes 

homens são etiquetas que dão o seu 
nome aos acontecimentos 
históricos; e assim como as 
etiquetas, não têm relação com 
esses acontecimentos. 

 
85. A sabedoria com as coisas da vida 

não consiste, ao que me parece, em 
saber o que é preciso fazer, mas em 
saber o que é preciso fazer antes e o 
que fazer depois. 
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86. Compreender a dificuldade dos 
outros é perdoar. 

 
87. Em verdade, as coisas boas 

acontecem a despeito de nossos 
desejos, por vezes até mesmo em 
oposição ao que desejamos, e 
muitas vezes, após nossa excitação 
e sofrimento por causa de coisas 
sem mérito. 

 
88. Não há condições de vida às quais 

um homem não pode se acostumar, 
principalmente se ele vê que essas 
condições são aceitas por todos a 
seu redor. 

 
89. Todo mundo é capaz de se 

lembrar de um momento, que é 
universal, comum a todos, talvez da 
primeira infância, no qual desejou 
amar a tudo e a todos – seu pai, sua 
mãe, seus irmãos, os maus, um cão, 
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um gato, a grama – e quis que todo 
o mundo se sentisse bem, todo o 
mundo se sentisse feliz; mais ainda, 
quando quis fazer algo de especial 
para que todos pudessem ser 
felizes, mesmo com seu sacrifício 
pessoal, mesmo dando sua vida 
para que todos pudessem se sentir 
felizes e alegres. Este sentimento é 
o sentimento do amor, e é preciso 
voltar a ele, pois ele é a vida de cada 
um de nós. 

 
90. Doentes serão todos os que nos 

outros veem sintomas de loucura 
quando não têm um espelho em 
que possam ver o que lhes vai 
dentro da alma. 

 
91. A memória aniquila o tempo: 

conduz à unidade aquilo que parece 
ter acontecido em separado. 
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92. Todas as famílias felizes se 
parecem; cada família infeliz é 
infeliz à sua maneira. 

 
93. O único fim dos tribunais é o de 

manter a sociedade no seu estado 
atual. 

 
94. Tudo que eu entendo, entendo 

apenas por causa do que eu amo. 
 
95. Mães, sois vós que tendes nas 

mãos a salvação do mundo. 
 
96. Quem nunca esteve na prisão não 

sabe como é o Estado. 
 
97. O amor destrói a morte e a torna 

vazia; ele dá sentido a coisas sem 
sentido; da infelicidade, o amor faz 
a verdadeira felicidade. 
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98. É mais fácil escrever dez volumes 
de princípios filosóficos que por em 
prática um só deles. 

 
99. É absurdo não aceitarmos a vida 

como ela é, deixarmo-nos dominar 
pelo passado. Há que lutar para 
viver melhor, muito melhor. 

 
100. Ataque-me — eu mesmo faço isto 

—, mas ataque a mim, em vez de 
culpar o caminho que sigo e que 
indico a todos aqueles que me 
perguntam onde acho que ele 
esteja. Se conheço o caminho de 
casa e ando por ele embriagado, o 
caminho não deixa de ser certo 
simplesmente porque ando por ele 
cambaleante! Se não é o caminho 
correto, então mostre-me um 
outro; mas se cambaleio e perco o 
caminho, você deve me ajudar, 
deve manter-me na senda da 
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verdade, assim como eu mesmo 
estou disposto a ajudá-lo. 
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O resultado da busca por 
sabedoria de Liev Tolstoi 

 
 
O profundo desejo de Tolstoi de viver 
com os homens e a natureza em paz, 
pureza de conduta e fraternidade o 
levou a abraçar a mensagem de Cristo e 
a assumi-la no que ela possui de mais 
radical e libertária. A profunda 
percepção da alma humana e sua dor, 
obscuridade e angústia fundamental, 
que ele, um dos maiores romancistas da 
história da Literatura, possuía, levou-o a 
buscar e encontrar as respostas que 
ansiava na mensagem cristã, cuja oferta 
de verdadeira paz, amor e concórdia os 
homens vislumbram e conquistam 
apenas em e por intermédio de Cristo. 
Amigo leitor, você já teve um encontro 
com o Cristo de Tolstoi? O Cristo do 
amor radical, para além de religiões, de 
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malversações e desvios dos homens? 
Pôde compreender alguma vez com 
clareza a mensagem do evangelho? 
Permita-me expor-lhe, de forma muito 
simples e em quatro breves tópicos, em 
que consiste a mensagem do 
cristianismo. 
 
Assim como há leis físicas que 
governam o universo, há também “leis 
espirituais” que governam nosso 
relacionamento com Deus. 
      
 
1 - Primeira Lei 
 
Deus ama você e tem um plano maravilhoso 
para sua vida. 
 
O AMOR DE DEUS 
" Pois Deus tanto amou o mundo que deu o 
seu Filho unigênito para que todo o que nele 
crer não pereça, mas tenha a vida eterna." 
(João 3:16) 
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O PLANO DE DEUS 
Cristo afirma: "Eu vim para que tenham vida, 
e a tenham plenamente" (uma vida 
abundante e com propósito). (João 10:10) 
 
Por que a maioria das pessoas não está 
experimentando essa "vida abundante"?  
Porque… 

 
2 - Segunda Lei 
 
O homem é pecador e está separado de 
Deus; por isso não pode conhecer nem 
experimentar o amor e o plano de Deus para 
sua vida. 
 
O HOMEM É PECADOR  
"Pois todos pecaram e estão destituídos da 
glória de Deus..." (Romanos 3:23) 
O homem foi criado para ter um 
relacionamento perfeito com Deus, mas por 
causa de sua desobediência e rebeldia, 
escolheu seguir o seu próprio caminho, e seu 
relacionamento com Deus desfez-se. Este 
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estado de independência de Deus, 
caracterizado por uma atitude de rebelião ou 
indiferença, é evidência do que a Bíblia 
chama de pecado. 
 
O HOMEM ESTÁ SEPARADO 
"Pois o salário do pecado é a morte..." 
(separação espiritual de Deus) (Romanos 
6:23) 
 

 
 
Deus é santo e o homem é pecador. Um 
grande abismo separa os dois. O homem está 
continuamente procurando alcançar a Deus 
e a vida abundante através dos seus próprios 
esforços: vida reta, boas obras, religião, 
filosofias, etc.  
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A Terceira Lei nos mostra a única resposta 
para o problema dessa separação... 

 
3 - Terceira Lei 
 
Jesus Cristo é a única solução de Deus para o 
homem pecador. Por meio dele você pode 
conhecer e experimentar o amor e o plano 
de Deus para sua vida. 
 
ELE MORREU EM NOSSO LUGAR 
"Mas Deus demonstra seu amor por nós pelo 
fato de ter Cristo morrido em nosso favor, 
quando ainda éramos pecadores." (Romanos 
5:8) 
 
ELE RESSUSCITOU DENTRE OS MORTOS 
"Cristo morreu pelos nossos pecados... foi 
sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, 
segundo as Escrituras... e apareceu a Pedro e 
depois aos Doze. Depois disso apareceu a 
mais de quinhentos..." (1 Coríntios 15:3-6) 
 
ELE É O ÚNICO CAMINHO 
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"Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não 
ser por mim." (João 14:6) 
 

 
 
Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que 
nos separa Dele ao enviar seu Filho, Jesus 
Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, 
pagando o preço dos nossos pecados. 
Mas não é suficiente conhecer essas três 
leis... 

 
4 - Quarta Lei 
 
Precisamos receber a Jesus Cristo como 
Salvador e Senhor, por meio de um convite 
pessoal. Só então poderemos conhecer e 
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experimentar o amor e o plano de Deus para 
nossa vida. 
 
PRECISAMOS RECEBER A CRISTO 
"Contudo, aos que o receberam, aos que 
creram em seu nome, deu-lhes o direito de 
se tornarem filhos de Deus." (João 1:12) 
 
RECEBEMOS A CRISTO PELA FÉ 
"Pois vocês são salvos pela graça, por meio 
da fé; e isto não vem de vocês, é dom de 
Deus; não por obras, para que ninguém se 
glorie." (Efésios 2:8-9) 
 
RECEBEMOS A CRISTO POR MEIO DE UM 
CONVITE PESSOAL 
Cristo afirma: "Eis que estou à porta e bato. 
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, 
entrarei..." (Apocalipse 3:20) 
Receber a Cristo implica arrependimento, 
significa deixar de confiar em nossa 
capacidade para nos salvar, crendo que 
Cristo é o único que pode perdoar os nossos 
pecados. Não é suficiente crer 
intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus 
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e que morreu na cruz pelos nossos pecados 
ou ter uma experiência emocional. 
Recebemos a Cristo pela fé, através de uma 
decisão pessoal. 
 

Estes dois círculos representam dois tipos 
de vida: 
 

 
 

VIDA CONTROLADA PELO "EU" 
 

 
 

O "EU" no centro da vida. 
CRISTO do lado de fora da vida. 

Ações e atitude controladas pelo "EU", 
resultando em discórdias e frustrações. 
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VIDA CONTROLADA POR CRISTO 
 

 
 

CRISTO no centro da vida. 
O "EU" fora do centro. 

 
Ações a atitudes controladas por CRISTO, 
resultando em harmonia com o plano de 
Deus. 
 
Qual dos dois círculos representa melhor sua 
vida? 
Qual deles você gostaria que representasse 
sua vida? 
 
Gostaria de explicar como você pode receber 
a Cristo.  
 



42 
 

VOCÊ PODE RECEBER A CRISTO AGORA 
MESMO EM ORAÇÃO 
(Orar é simplesmente falar com Deus). 
 
Deus conhece seu coração e está mais 
interessado na atitude do seu coração do 
que em suas palavras. A oração seguinte 
serve como exemplo:  
 
"Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu Te 
agradeço por ter morrido na cruz pelos meus 
pecados. Abro a porta da minha vida e Te 
recebo como meu Salvador e Senhor. 
Obrigado por perdoar os meus pecados e me 
dar a vida eterna. Toma conta da minha vida 
e faça de mim o tipo de pessoa que desejas 
que eu seja." 
 
Esta oração expressa o desejo do seu 
coração? 
 
Se for assim, faça esta oração agora mesmo 
e Cristo entrará em sua vida, como 
prometeu. 
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A leitura constante da Bíblia, bem como a 
comunhão com outros cristãos, numa igreja 
que tenha apenas a Bíblia como sua regra de 
fé, prática e conduta são atitudes que lhe 
fortalecerão como cristão e resultarão em 
grande proveito para sua busca por 
sabedoria e paz. 
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