
 

 

 
A maior jornada de todos os tempos 

 

O aclamado escritor Eugene Peterson convida seus leitores para trilharem, juntos, uma 
fascinante jornada de um ano com Jesus. Todos os dias, a trilha começa com a leitura bíblica, 
segue com uma reflexão e termina com uma oração. 

Um Ano com Jesus – leituras e meditações diárias, de Eugene Peterson, é o devocionário de 
2016 da Editora Ultimato. Com ele, somos chamados a caminharmos com Cristo de um modo 
vívido e profundo.  

Ajudados pela versão contemporânea da Bíblia A Mensagem, somos tocados por textos simples, 
diretos, mas desafiadores. Nossa fé é balançada por aquele que é o centro dela: Jesus. 

“O objetivo de passarmos um ano com Jesus é aprendermos a orar. Nossas orações não 
começam conosco. Começam com Jesus. Antes mesmo de abrirmos a boca em oração, Jesus está 
orando por nós. Apesar de tudo o que se diz em contrário, não há segredos para se viver a vida 
cristã. Não há atitudes como pré-requisitos. Não há condições mais ou menos favoráveis para se 
buscar o caminho. Qualquer um pode fazê-lo, de qualquer lugar, começando a qualquer 
momento. Mas isso só é possível mediante a oração. Só podemos orar para que nossa vida siga 
os passos de Jesus”. 
 
 
*** 
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Sobre o autor  
Eugene H. Peterson é pastor, escritor e professor emérito do Regent College, Canadá. Autor de mais de 
trinta títulos, traduzidos em várias partes do mundo, Peterson criou e produziu a conhecida tradução da 
Bíblia “A Mensagem” e é também chamado de “pastor dos pastores”, embora seu alcance ultrapasse tal 
definição. 
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*** 
 
 
Os livros em frases 
 
Deus é tudo, menos impessoal.  
 
*** 
 
A oração é um modo de vida. Não é um assunto a ser estudado. Não é uma técnica a ser aprendida. É 
uma vida vivida em resposta a Deus.  
 
*** 
 
A obediência que se reduz a simplesmente não fazer algo é meia obediência. 
 
*** 
 
A fé cristã é escolha e serviço – escolher Cristo como Salvador e servir a ele como Senhor. 
 
*** 
 
Todo cristão é um vínculo com a graça, uma interseção no tráfego da redenção. 
 
*** 
 
O objetivo da caminhada cristã não é a pureza humana, mas a comunhão divina. 
 
*** 
 
Jesus confronta-nos com a pergunta básica de nossa vida: Amaremos ou não? 
 
***  
 
Não vamos a Cristo para obter respostas; vamos para que nossa vida seja questionada e para descobrir 
como ela se torna uma resposta a ele. 


