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Recomeço

“Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião,
ficamos como quem sonha. Então nossa boca se
encheu de riso, e a nossa língua de júbilo; então,
entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor
tem feito por eles. Com efeito grandes coisas fez o
Senhor por nós”.
(Salmos 126:2-3)
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Esse livro
é uma
realidade
porque Jesus
assim o quis
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Apresentação

O

Senhor me apresentou a Tiana em um momento muito
importante da minha vida, estava com muitos planos e
projetos pessoais parados, não sabia ao certo o que deveria
fazer, ou para onde ir, e quando isso acontece geralmente fico
parada aguardando uma direção de Deus para que eu siga. Foi
aí, nesse período da vida que a conheci, na verdade posso dizer
que ela foi resposta de muitas
orações. Eu costumo dizer que ela
veio como um “start” de Deus para
que muitas coisas começassem
a fazer sentido na minha vida.
Nunca havia conhecido alguém
como ela, digo, uma pessoa que
a cada dia que você convive você
aprende mais do amor e cuidado
de Deus. Através de um amigo em
comum, o Senhor nos aproximou,
costumo dizer que Deus não une
pessoas, ele une propósitos. E nossa amizade tem sido um
grande propósito do Pai.
Com o tempo conheci não apenas uma missionária, uma
profetiza, uma evangelista ou uma pastora, sim, porque para mim

Deus não
une pessoas,
ele une
propósitos
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títulos são consequências das responsabilidades que o Senhor a
atribuiu, não importa se os homens os usam ou não, quem escolhe
o que serão é o Senhor. Uma mulher como todas nós, guerreira,
batalhadora, que não cruza os braços e espera um milagre... Ela
vive o milagre. Mãe, mulher, esposa, serva. Tiana se tornou uma
amiga, uma irmã para mim. Fui descobrindo um ser humano tão
incrível que ouso dizer que poucos um dia poderão entendê-la
na sua totalidade. É aquele tipo de pessoa que te aproxima de
Deus, que te conecta a Ele. Suas mazelas, dores, tristezas, aquelas
que vocês conhecerão nesse livro, tornaram-se escadas para ela
chegar aonde está hoje. Eu olho para a vida dela hoje e posso dizer
que ela vive o que está escrito em Eclesiastes 7:8
“Melhor é o fim das coisas que o princípio delas; melhor
é o paciente de espírito do que o altivo de espírito.”

Posso dizer que hoje ela vive isso, o fim de muitas coisas está
sendo o melhor começo para ela. Acredito nisso pois, hoje ela
começa a viver o melhor que Deus preparou, porque o melhor de
Deus estava no final daquelas situações.
E na verdade o Recomeço se trata exatamente disso: terminar
algo e começar novamente. Esse termo –Recomeçar- não deve
ser usado somente para planos que deram errados, você pode
recomeçar algo que deu certo. Pode por exemplo olhar para isso e
ver o que deu errado em alguns pontos, mais isso não quer dizer
que tudo foi um fracasso. Devemos analisar a situação em partes e
depois fazer o levantamento do todo. Sempre há um proveito em
algo que não foi bom.
O plano da Criação, você alguma vez pensou que deu errado?
Que Deus errou?
12
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Eu não acredito nisso! Deu certo, muito certo, só alguns
detalhes podem não ter saído como esperado, mas também
isso vem de Deus. Nada que o maior Projetista do mundo não
pudesse arrumar. Afinal, coisas dão erradas não porque você
foi necessariamente o culpado, precisamos entender que somos
seres criados com personalidades e caráter individuais e que
fomos feitos para viver em sociedade e saber conviver com as
características de cada indivíduo. Deus não criou fantoches para
poder manipulá-los, criou seres humanos, para pensar e escolher.
E mesmo que as escolhas fossem erradas, Ele jamais deixaria de
sinalizar as consequências e responsabilidades dos nossos atos,
pois assim Ele também nos mostra o seu amor e o quanto se
importa conosco.
Veja que desde o princípio tudo foi escolha, tudo é uma
escolha. Mas, mesmo assim, Deus foi lá e recomeçou tudo que
Adão “estragou”, Ele recomeçou com Jesus. Deu errado com Adão,
mais não deu errado com Jesus. Deus então recomeçou a história
através Daquele que nunca erraria: Seu filho Jesus.
Então, o recomeço veio. Mas perceba, olhe a ordem criada,
a natureza, os mares, o planeta. O que há de errado? Nada, tudo
vive em harmonia e equilíbrio. Cada ser criado está aonde foi feito
para estar. A terra se renova. Ela funciona perfeitamente desde a
criação, não precisa da interferência humana. Ela não deu errado.
Deus recomeçou, e que Recomeço! Jesus marcou um novo
tempo na vida do ser humano.
Você pode notar isso na história da humanidade após Jesus
Cristo. Não contamos os anos através da vida de Adão, mais nosso
calendário é baseado pela morte e ressurreição do Filho de Deus,
a saber Jesus Cristo! Você pode nem perceber, mais a cada virada
de ano, estamos dizendo que Jesus esteve na terra há tantos anos.
Impossível dizer que Ele nunca existiu. Olha que fantástico. Deus
recomeçou a nossa história e colocou Sua marca nela e isso nos
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deu a chance de estarmos aqui hoje, tendo o privilégio de existir.
Deus é um Deus de recomeços, nunca se esqueça disso.
E através desse livro você irá conhecer uma dessas grades
histórias de recomeço. Tiana Cândida é um exemplo vivo de que
Deus pode todas as coisas. Você talvez conheça outras pessoas
que também tiveram uma nova história, um novo começo. Através
do testemunho que carrega esse livro eu sei que você também
será levado a pensar em como Deus recomeça as coisas, e digo
a você que se ela conseguiu, você também conseguirá, porque
hoje, bem agora mesmo, existe um Deus que está vivo, um Cristo
que está pronto a te socorrer e te carregar no colo se preciso for.
Leia, medite, ore! Eu espero de coração que, assim como esse
livro edificou a minha vida e me encheu de fé, ele possa também
edificar a sua. E que você perceba que Recomeçar é apenas uma
das especialidades de Deus.
Maria Gabriela Tavares
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Capítulo 1

Encontrando o Davi que existe em você

‘Jessé respondeu: ‘Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando
das ovelhas”. Samuel disse: ‘Traga-o aqui; não nos sentaremos
para comer enquanto ele não chegar.” (1Samuel 16:11)

N

a vida passamos por diversas fases, situações que nos fazem
sentir tão pequenos diante de gigantes que insistem em nos
diminuir, eles gritam, nos afrontam e dizem que não somos capazes.
Golias que aparecem diversas vezes durante as estações da vida e
de muitas formas e maneiras, nos impondo seus pensamentos e
declarando sobre nós características que eles teimam em dizer
que carregamos e definindo uma identidade que não é nossa, e
por inúmeras vezes acreditamos fielmente no que eles dizem. Uma
enxurrada de definições que acatamos e até concordamos com muitas
delas. Enquanto estamos trabalhando ou até mesmo escondidos em
nossos ‘esconderijos’ particulares, eles seguem nos descrevendo a
maneira que nos enxergam e fazendo com que nos vejamos assim.
Quantas pessoas se deixam levar por esses “gigantes” acreditam em
tudo o que eles falam, e acabam se tornando o que eles estão dizendo.
E Foi bem isso mesmo o que aconteceu comigo, aos poucos
sem perceber eu fui acreditando no que as pessoas me definiam,
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naquilo que os que estavam a minha volta diziam que eu era;
mais na verdade aquilo tudo era a descrição de uma pessoa
que eu nunca fui. Absorvendo os adjetivos impostos a mim, as
características que me descreviam, sem ao menos questioná-los,
eu cresci e me tornei exatamente como achavam que eu era e isso
se tornou minha embalagem, o que as pessoas diziam o que eu
era, então assim eu era; mas somente eu e Deus sabíamos quem
estava ali dentro de verdade.
E por muitos e muitos anos os gigantes me intimidaram,
zombavam de mim, me amedrontavam e fazia com que eu me
diminuísse cada vez mais, era como se eu fosse Israel nesse
versículo que diz:
“Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate,
avançou e lançou seu desafio habitual; e Davi o ouviu. Quando os
israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo.”
(1 Samuel 17:23-24)

Era exatamente assim, porém o meu medo era interno e a
única pessoa que fugia era eu, tentei fugir de diversas formas.
Quando eles vinham me atacar eu simplesmente corria, tentava
me esconder de alguma maneira. Porém, única fuga que me trouxe
ajuda foi quando aprendi a fugir para os pés do Senhor, ali descobri
que Ele me acalmava e me fazia dormir. Quantas e quantas noites
foram assim, o Golias gritava e eu corria para Deus, parecia não
ter fim, e isso se repetia dia após dia.
Foi quando, de repente, aquela voz que falava com Davi, aquela
mesma voz que dava ousadia para ele, veio de uma forma tão
nítida para me dizer que aquilo ía ter fim, que era apenas para
ter paciência, pois o Senhor estava a me vigiar e sabia de todos
os meus desafios. O meu problema, ou o nosso problema é que
enxergamos a situação no momento, não conseguimos olhar o que
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vem depois dela, estamos tão afundados nos problemas que não
conseguimos ouvir a voz de Deus, tenho a impressão que Deus
falava comigo todos os dias a mesma coisa, mas estava com medo
demais para poder ouvi-Lo e então ficava aprisionada entre essas
ameaças e esquecia quem estava protegendo a cidade, ou seja, a
nossa vida. Sim, em muitas vezes eu me esqueci, não porque eu
não tivesse fé, ou porque duvidava do poder de Deus, mas porque
eu não enxergava além das montanhas. Poderia ficar aqui dizendo
as tantas vezes que eu pensei em desistir em que não havia saída
para mim; sabia que Deus me amava, porém pensava assim: tudo
bem, este é o meu lugar, eu nasci para viver assim. E não foram
poucas às vezes em que eu fiquei horas e horas procurando o meu
erro, o meu pecado, me perguntando: Deus o que estou fazendo
de errado para receber tão grande castigo? Aonde eu pequei
Senhor?... E procurava, procurava e nada. Falava em soluços:
Senhor, eu prego sobre seu poder, sobre o que o Senhor faz na
vida daqueles que te amam, do Seu socorro imediato, Senhor
aonde estás? Enquanto eu ministrava para as igrejas, pessoas
eram libertas e salvas, vidas eram transformadas, e comigo era
o oposto, será que eu seria uma farsa? Não, não pode ser, eu sei
que é o Espírito Santo que se move quando estou pregando. Eu
sei que não sou eu quando estou ministrando, é puramente o Teu
Espírito, mas Deus, aonde está o meu erro, porque tanta dor e
sofrimento? E foi assim, por muito tempo, eram perguntas sem
a mínima resposta. Na verdade, algumas pessoas até me diziam
que o Senhor estava me provando, que Ele estava sondando meu
coração, que eu devia aguentar tudo calada, porque no tempo
certo Ele me daria a vitória. Mas, como? Como um Deus que
se diz Pai provaria um filho assim, como Ele me deixaria sem
ajuda? E as pessoas vinham até a mim para dizer que eu deveria
conhecer mais a história de Jó, que eu não deveria reclamar, que
eu apenas deveria aceitar tudo. É, eu continuava a me enquadrar
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no que as pessoas diziam sobre mim, e quando essas perguntas
tentavam me dominar, eu me esquecia das tantas vezes que Ele
havia me respondido...
“Por isso não tema, pois eu estou com você; não tenha medo,
pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; Eu o segurarei
com a minha mão direita vitoriosa.” (Isaías 41.10)

Então um belo dia percebi que Deus estava me levando ao um
novo lugar, nesse momento não se tratava de um lugar físico, mais
de um lugar aonde Ele me revelaria o que estava acontecendo na
minha vida e o que estava para acontecer. Um lugar aonde Ele
iria me fazer conhecer a minha identidade, aonde me mostraria
a forma como Ele me vê, mesmo em meio a tanta dor, eu sentia
que Ele estava por perto cuidando de mim. Sabia que algo estava
prestes a acontecer.
É quando a coragem que habitava em Davi decide aparecer em
nós, não porque olhamos para dentro e dizemos, saia coragem,
enfrente o gigante, mas porque o mesmo Deus que treinava Davi
enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, esse mesmo Deus
estava olhando para mim dizendo: Eu te vi, te encontrei, Eu te
escolhi, levanta desse chão, ergue a cabeça, Eu nunca te abandonei,
Eu nunca deixei você sozinha. Na verdade no seu sofrimento, Eu
estava a te carregar. Olhe e veja o que Eu estou vendo, você é o que
Eu digo que você é, Eu digo que você é Meu filho e possui as armas
certas para derrubar esse problema. Não esqueça de que ninguém
vai a uma guerra sem estar treinado, preparado, Deus não entra em
guerras para perder, Ele nunca perde. Nenhum soldado enfrenta
um inimigo e vence se não estiver preparado para isso. Eu estava
sendo treinada para as maiores guerras da minha vida e ainda não
tinha percebido. Deus estava me mostrando as maneiras certas de
vencer e eu estava ocupada demais com os meus questionamentos.
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É engraçado que olhamos para essa cena e achamos incrível
um menino com apenas uma pedra derrubando um cara tão
forte e preparado. Aí você me diz: Mas Davi não teve nenhum
treinamento e venceu o inimigo de Israel. É nesse ponto que
erramos, pois Golias só pôde ser derrotado por Davi, porque Davi
não tinha mais medo de circunstâncias adversas, Davi conhecia o
Deus que ele servia. Enquanto Davi pastoreava as ovelhas, Deus
se fazia ser conhecido por Davi; quando ele matou um urso e um
leão, não foi para simplesmente mostrar que era valente, mas era
Deus que estava treinando Davi para o dia que chegasse Golias. Lá,
no meio do mato, Davi louvava a Deus, ele cantava e dançava para
Deus, eles se relacionavam, enquanto havia o treinamento, eles se
conheciam, Davi se tornava mais amigo de Deus, porque Ele sabia
que somente o Deus de Israel poderia fazer tantas maravilhas, dar
forças para um menino matar aqueles animais, Davi conhecia a
Deus, esse era o seu treinamento. Olha o poder do relacionamento,
do conhecer um ao outro. Quantos de nós apenas não ouvimos
falar de Deus, e quando vem um dia ruim, nós dizemos: Deus tem
misericórdia de mim, me ajuda. Deus onde tú estás? Não estás me
vendo?... Exatamente como eu costumava fazer. Acredito que não
é assim que um amigo que é íntimo pediria ajuda ao outro, certo?
Normalmente quando pedimos ajuda ao um amigo, ligamos para
ele e dizemos: olha, estou precisando de você agora, não tem jeito,
eu preciso da sua ajuda, eu sei que você pode me ajudar, porque eu
conheço suas habilidades, e como amigos eu sei que posso contar
com você.
O que Davi nos ensina, é que a pedra que ele usou para
derrubar Golias, era um símbolo da comunhão dele com Deus,
não era apenas a pedra que iria derrubar o gigante, mas o poder
que viria junto com ela. Hoje nós também possuímos essa pedra
e ela se chama oração. Quando eu oro, eu me relaciono, eu nunca
estou só, há poder na oração. Davi não só derrubou o gigante,
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como também cortou sua cabeça fora, com a própria espada que
pertencia a Golias. Através da oração os gigantes são derrubados,
e os que te afrontavam perceberão que o Senhor está contigo.
Quando descobri isso, foi como uma janela se abrindo na minha
mente e abrindo passagem para toda a luz que eu precisava para
poder enxergar o que o Senhor estava me mostrando.
Então, eu peguei aquela pouca coragem que estava no último
espaço da estante mais alta e esquecida do meu coração, subi com
os dois pés em cima dela para ficar um pouco maior, fechei os
olhos e para ganhar o impulso que precisava dei um grito interior
clamando por Jesus, e acredito que até hoje está ecoando no
mundo espiritual aquela minha oração. Como Davi eu não tinha
o que perder, era pequena, sem créditos, esquecida por muitos,
humilhada, desprezada, mesmo levando a palavra de Deus a tantas
pessoas. Porém, eu era escolhida, ungida e lembrada pelo Criador
dos céus e da Terra. Aquele que é o Primeiro e o Último. Comecei a
me desmontar, com a ajuda do Espírito Santo, fui tirando as peças
que foram colocadas em mim e que estavam tortas, pois não se
adequavam a mim, tirei a armadura que insistiam que eu usasse,
da mesma forma que Davi sabia que a armadura de Saul, era para
Saul, assim fui descobrindo também quem eu era em Cristo.
“Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma
armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi
prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava
acostumado com aquilo. E Disse a Saul: ‘Não consigo andar com
isto, pois não estou acostumado. ’ Então tirou tudo aquilo e em
seguida pegou seu cajado...” (1 Samuel 17:38)

Lá no fundo eu sabia quem eu era, eu não precisava de nada
daquilo que me impuseram, eu só precisava do Senhor e eu sabia
que Ele estava comigo, a partir daquele momento algo estava
20
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diferente, a hora de tomar a decisão que mudaria a minha vida
estava chegando, e eu tinha que me posicionar, era o mundo
dos Golias, das acusações, dos questionamentos, das traições,
das decepções, das inseguranças, dos medos, dos temores, do
abandono, todos eles contra a minha vida, mas eu já não estava
mais sozinha, o Todo Poderoso era quem lutava por mim. Estava
bem certa que algo muito grande estava prestes a acontecer.
Era perceptível o mundo espiritual se movendo ao meu redor. É
incrível como quando nós damos a liberdade para Deus mexer nas
nossas prioridades, como tudo muda num piscar de olhos. Coisas
que demorariam anos para se resolver, então vêm o Senhor e em
fração de segundos resolve .
Bem, eu não quero dizer como terminou tudo isso por
enquanto, mas já podemos imaginar quem foi o ganhador nessa
história. Não se esqueça, quando o Todo Poderoso está em cena,
esteja certo de que mais cedo ou mais tarde você ouvirá o grito de
vitória. Esse é o Deus que eu sirvo.
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Para meditar e orar
Samuel 16.18
‘Um dos oficiais respondeu: ‘Conheço um filho de Jessé, de
Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar
bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele.”

Q

uando todos esquecerem de você, lembre-se, mesmo
quando o pai de Davi esqueceu dele, Deus fez com que
alguém o conhecesse e o fez ser conhecido a Saul. Você já sabe
que Jesus morreu por você antes mesmo do seu nascimento, e
se você precisar de alguma coisa, Ele o fará, sem dúvidas. Deus
envia pessoas de onde menos esperamos para nos socorrer.
E sempre traga a memória: Quem daria a vida por alguém
que ainda não existe? Ele deu! Se Ele morreu e ressuscitou, o
que mais não fará por aqueles que Ele tanto ama! Não queira
entender esse amor, apenas aceite-O. Se você está lendo esse
livro agora é porque Ele sonhou em um dia dizer isso para
você, e em breve pessoalmente o dirá! Ore agradecendo esse
amor e dizendo que o aceita de todo o coração, ore mesmo
que seja baixinho só para Jesus ouvir.
Escreva aqui sua oração:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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