
NOVAS SÃO CADA MANHÃ 
A história das "Leituras Diárias"

"As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas 
misericórdias não têm fim; novas são cada manhã; grande é a tua fidelidade". Lm 3.22, 23

A primeira edição impressa das "Leituras Diárias" (Die 
Losungen), foi publicada em Herrnhut (Saxônia, Alemanha), em 
1731. O texto acima contém uma promessa de Deus, de que 
suas misericórdias seriam novas a cada manhã. Ou seja, a cada 
manhã Deus concederia uma palavra para os Seus. Esse 
conceito foi consequência do avivamento da igreja moraviana 
(Unitas Fratrum), datado de 13 de agosto de 1727.  

Em 1722 refugiados da Boêmia e da Morávia, chegaram na propriedade do conde Nikolaus von 
Zinzendorf (1700-1760), onde ele lhes deu acolhida e terra para se estabelecerem. Ali, fundaram 
um vilarejo denominado de Herrnhut ("Vigia do Senhor"). 

Cada dia, os colonos se reuniam para as devoções pela manhã e à noite, 
procurando colocar suas  vidas dentro do contexto da Palavra de Deus. 
Em 3 de maio de 1728, durante o culto da noite, o conde Zinzendorf deu 
à congregação um "lema" para o dia seguinte. Isso veio a ser um 
"losung" (lema) para acompanhá-los durante o dia todo.

Posteriormente, uma ou mais pessoas da congregação iam 
diariamente em cada uma das 32 casas em Herrnhut, entregar o "lema" 
para aquele dia, e engajava a família numa conversa pastoral baseada 
naqueles textos bíblicos. A partir dessa tradição oral, aqueles "lemas 
diários" foram postos na forma impressa. Zinzendorf compilou 365 

Portanto, logo os textos diários vieram acompanhados por um texto 
“doutrinal”. A ideia de um texto adicional, surgiu de uma série de 
coleções de textos bíblicos, que foram reunidos por Zinzendorf. Tais 
textos adicionais (alguns deles para crianças), foram utilizados para 
estudo especial dentro dos grupos de estudo bíblico da comunidade, e 
que vieram a ser conhecidos como textos doutrinários. A partir de 1762 
(dois anos após a morte de Zinzendorf), o modo como os “textos 
bíblicos” e os “textos doutrinais” são selecionados, diferem a cada ano. 
Os “textos bíblicos” são escolhidos por sorteio, a partir de uma coleção 
de cerca de dois mil textos do Antigo Testamento. 

lemas para o ano, e a primeira edição do "Losungen" foi publicada em 1731. Já nas primeiras 
edições, apareceu o característico costume de juntar aos textos bíblicos a estrofe de um hino. 
Zinzendorf chamou essas estrofes como a resposta da congregação à Palavra de Deus. Os textos 
diários, no entendimento dele, seriam 'pobres' sem essa mistura da Palavra de Deus com a 
resposta humana.



Os “textos doutrinais” não são escolhidos por sorteio, mas são selecionados de acordo com o 
assunto dos versículos bíblicos do dia. A diferença entre um e outro na essência, foi explicada em 
1801, “Os 'textos bíblicos' são uma promessa, um incentivo, uma advertência ou uma palavra de 
conforto; o 'texto doutrinal' contém uma pequena explanação da doutrina revelada”.

Os “textos bíblicos” para cada dia são escolhidos 
anualmente em Herrnhut, na Alemanha, e depois 
enviados para todo o mundo, onde são preparadas as 
edições em diferentes idiomas. 

A forma impressa do “Leituras Diárias” varia 
consideravelmente de país para país. Alguns têm uma 
página separada para os versos bíblicos e outra para 
os textos doutrinais (um hino, um pensamento ou uma 
oração) de cada dia. Outros (como a nossa edição), 

tem textos de vários dias impressos em uma mesma página, o que torna um exemplar de bolso. 
Algumas edições são belos exemplos da arte de impressão e encadernação. Outros, são 
simplesmente folhas impressas e grampeadas.

Esses detalhes externos não essenciais empalidecem diante do que representa este pequeno 
livro. Provavelmente, ao lado da Bíblia, é o guia devocional mais lido pelos cristãos ao redor do 
mundo. Ele forma um elo invisível, que une cristãos em todos os continentes, transcendendo as 
barreiras de raça, idioma, cultura e con�ssão. De modo silencioso, este livreto está à serviço da 
unidade da Igreja espalhada pelos cinco continentes.  

Fonte: www.moravian.org
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