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Seja Louvado 

 Louvarei ao Senhor durante a minha vida: cantarei 

louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Salmo 146:2 

 Estamos entrando em mais um ano em nossas vidas e todas as nossas 

meditações ao longo dos próximos trezentos e sessenta e quatro dias, teremos uma 

mensagem especial da Palavra de Deus com foco em louvor e missão. Todas essas 

meditações foram feitas com muito amor e carinho e se destinam a abençoar 

primeiramente um grupo especial de missionários voluntários que se unem pelo 

louvor e adoração, todas as sextas-feiras à noite e sábados à tarde na Igreja 

Adventista do sétimo dia do Portão em Curitiba. O nome desse grupo, desse 

ministério é Ministério Chama Coral. 

 Quando se pensa em coral dentro de um ambiente evangélico e cristão, 

pensamos em um coral tradicional, com jovens e adultos tendo que fazer teste de 

voz, num coral cantando músicas tradicionais do hinário, numa viagem anual de 

confraternização exclusivamente deles, num coral abençoando sua igreja aos 

sábados pela manhã e muito raramente nas quartas e domingos. Tudo o que você 

pensou num coral tradicional simplesmente não acontece no Ministério Chama 

Coral. Isto não quer dizer que eles não ensaiam, não se apresentam aos sábados 

na IASD Portão. Eles fazem isso, mas o seu primeiro diferencial é que as portas 

de seus ensaios estão e estarão sempre abertas para todo aquele que quiser louvar 

o Senhor independente de sexo, idade e religião, independente de saber cantar ou 

não. Sabe aquele teste de voz tradicional que escolhe as melhores vozes e exclui as 

piores? Nunca fez e nunca fará parte dos adoradores do Ministério Chama Coral. 

Lá todos os adoradores são bem-vindos, todos são aceitos, pois eles têm um 

prazer enorme em louvar o Senhor e nosso verso de hoje tem tudo a ver como o 

estilo de vida de cada adorador do Ministério Chama Coral. 

 Como essa é uma meditação musical, voltada para adoradores que usam a 

voz para louvar e engrandecer o nome do Senhor, a música do mês de janeiro, de 

autoria de Fernando Rochael e que faz parte do único CD chamado Livre Acesso 

é um presente para você.  Ela está no site: www.robinsonamorim.com.br com a 

devida permissão do Ministério Chama Coral.   

 
 

http://www.robinsonamorim.com.br/
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 Seja louvado em todo lugar. O Santo nome do meu 

Salvador. Maravilhoso é Jesus, o Senhor. Ele é o que eu 

mais quero. Seja louvado em todo lugar. O Santo 

nome do meu Salvador. Maravilhoso é Jesus, o Senhor. 

Ele é o que eu mais quero.  

 Habita em minha vida e lava meus pecados. 

Transforma por inteiro, eu me entrego. Habita em 

minha vida e lava meus pecados. Transforma por 

inteiro, eu me entrego. Seja louvado em todo lugar. O 

Santo nome do meu Salvador. Maravilhoso é Jesus, o 

Senhor. Ele é o que eu mais quero. Seja louvado em 

todo lugar. O Santo nome do meu Salvador. 

Maravilhoso é Jesus, o Senhor. Ele é o que eu mais 

quero.   

Habita em minha vida e lava meus pecados. 

Transforma por inteiro, eu me entrego.  

 

 

 

Seja Louvado - letra  

Autoria: Fernando Rochael  

Ministério Chama Coral - Seja Louvado (clipe oficial) 

https://youtu.be/86J3BGXckh4
https://www.facebook.com/chamacoral/
https://www.instagram.com/chamacoral/?hl=pt-br
http://www.chamacoral.com.br/
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Louvai ao SENHOR, e invocai o seu nome; fazei conhecidas as 

suas obras entre os povos. Salmos 105:1 

 Depois de escrever quatro meditações essencialmente bíblicas para o público 

adolescente, fui surpreendido como o pedido do diretor do Ministério Chama Coral, André 

Iwankiw dos Reis, em 26/01/2017. Até hoje tenho guardado no meu celular a sua mensagem e 

ela finaliza assim: Você teria como fazer uma meditação específica para o Ministério Chama 

Coral? 

 Falei para ele que precisaria de um tempo para começar a escrever algo específico 

para o Ministério, mesmo porque, teria que acabar a meditação que estava escrevendo para 

os adolescentes. Bem, aqui estou eu em plena madrugada do dia doze de junho de 2017, em 

pleno dia dos namorados, um dia muito frio mesmo para os padrões curitibanos, começando a 

escrever meditações para um público misto de jovens, adolescentes, adultos e juvenis que 

compõe o Ministério Chama Coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Portão em Curitiba. 

 Vamos juntos fazer um passeio histórico pela maravilhosa Palavra de DEUS e 

mergulharmos no mundo da música, do louvor, da adoração e da missão. Para mim é um mega 

desafio escrever para leitores de várias idades e com um foco específico, mas como já estou 

acostumado a orar por inspiração antes de abrir a Palavra de Deus, creio que Ele vai continuar 

fazendo a Sua obra nesse particular e também farei a minha parte. 

 O Ministério Chama Coral nasceu em 2006 e sua missão é cumprir a missão que Jesus 

nos deixou de ir e pregar o evangelho através do louvor. Você os encontrará ensaiando três 

sextas-feiras e três sábados por mês em nossa igreja, irá revê-los em todas as atividades do 

Portão Global -Projeto Evangelístico anual de nossa igreja – onde seus mais de cento e 

cinquenta componentes lotam quatro ônibus, saem do conforto e vão desbravar lugares onde 

não existe presença adventista.  

 Mas você vai encontrá-los também cantando para desabrigados de chuvas, nas noites 

que antecedem o dia das mães nos bairros de Curitiba, em shoppings e supermercados, perto 

do Mutirão do Natal e em outros locais. A palavra missão está no DNA do Ministério Chama 

Coral e eles não negam fogo quando o assunto é levar Jesus Cristo e Sua mensagem de 

salvação. 

 O título dessa meditação será: “Vem Louvar” e você, que é participante desse 

Ministério, vai poder navegar pelas mais inspiradoras mensagens da Palavra de DEUS, vai 

poder vibrar com momentos de louvor ao longo dos diversos versos em que o louvor ao 

SENHOR é mencionado na Bíblia e irá sintonizar a sua vida à estas mensagens. Separe tempo 

para ler e meditar na Sagrada Palavra do Senhor e nunca se esqueça de louvar ao Senhor 

diariamente. Vem louvar!  
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Primeiro de Janeiro 

Um Cântico Novo 

 Cantai ao Senhor, um cântico novo, porque Ele tem feito 

maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram 

a vitória. Salmos 98:1 

 Lembro-me muito bem da reunião de comissão da igreja realizada naquele domingo 

de 2006, quando a liderança dos jovens da igreja do Portão trouxe para a pauta um clamor de 

nossa juventude. Eles queriam cantar um cântico novo, eles queriam um coral novo, uma 

diretoria nova, um ensaio novo, uma nova cara, uma nova roupagem, uma nova marca e uma 

nova identidade. Enfim eles queriam um novo coral para cantar novas músicas, sentirem e 

levarem novas emoções para pessoas de fora de nossa igreja e não somente para os membros 

de nossa igreja. Uma marca do Ministério Chama Coral que eles queriam implantar era cantar 

para pecadores porque para santos a maioria dos corais já faz isso.  

 O clamor de nossa juventude era por mudança, por novidade, por desafio, por 

motivação, por novos e desafiadores projetos onde o nome do Senhor seria glorificado e 

exaltado. Tradicionalmente as comissões de nossas igrejas em todo o mundo são compostas 

por pessoas mais experientes e os únicos jovens que circulam por lá são os diretores de jovens 

e diretor de desbravadores. O desafio da liderança jovem era quebrar as barreiras da divisão 

do coral dos adultos num ambiente em que a grande maioria era adulto.  

 Será que a ideia de dividir, o que segundo os mais antigos, estava funcionando tão bem 

iria prevalecer ou a liderança da igreja se abriria para a mudança e o novo? Lembro como se 

fosse hoje que os líderes jovens argumentaram durante o tempo necessário e lembro de todos 

os líderes que não gostaram da ideia de dividir o Coral Adventista do Portão. O receio de uma 

debandada dos jovens do Coral Adventista comprometeria a própria existência do coral 

tradicional que abençoava a igreja há muitos anos. Esta era uma preocupação justa. 

 Depois dos que se manifestaram contra, vieram as opiniões dos que estavam a favor e 

me lembro claramente de me posicionar a favor do novo coral e meu argumento foi o mesmo 

que muitos pastores sempre têm na ponta da língua quando o assunto é dividir a igreja para 

que ela cresça:“Quando a igreja cresce muito, quando o conforto toma conta, quando a obra 

de DEUS estaciona, quando ninguém mais quer sair para evangelizar, quando os líderes 

tradicionais não querem mudanças e muito menos abrir mão de seus cargos, ou seja, de seu 

pretenso “poder”, é hora de mudar para crescer”. Essa é a matemática divina: dividir para 

crescer. Qual o problema de termos dois corais? Vamos agora fechar as portas ao clamor dos 

jovens só porque eles querem cantar um cântico novo?  Naquele dia histórico, nasceu o 

Ministério Chama Coral, por um cântico novo. 
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Dois de Janeiro 

A Bíblia 

 Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e luz para os 

meus caminhos. Salmos 119:105. 

 Vivemos num mundo de trevas espirituais e quando conversamos sobre a 

maravilhosa Palavra de Deus e suas verdades eternas em nossos ambientes de estudo ou 

trabalho, podemos constatar na prática essa verdade.  

 Nosso líder, Salvador e Senhor Jesus Cristo nos diz em Mateus 5:14: “Vós sois a 

luz do mundo”, e como ser a luz do mundo se sequer temos familiaridade com a Palavra 

de Deus, que é lâmpada e luz? Vamos direto ao ponto: Como servos de Deus chamados 

para levar essa luz aos perdidos através do ministério Chama Coral, quanto tempo você 

reserva diariamente para conhecer e estudar mais a respeito dessa luz? Você acredita que 

essa lâmpada para os seus pés e essa luz para o seu caminho também serve para te orientar?  

 Todos nós encontramos tempo para fazer tudo e literalmente tudo o que nos 

interessa. Talvez você ame louvar ao Senhor por isso é que você é um membro do 

Ministério Chama Coral, mas as perguntas que te faço são: Abrir diariamente a Bíblia faz 

parte do seu dia? Você conhece o Autor da Bíblia? O que você sabe a respeito dos quarenta 

autores humanos inspirados por Deus que te deixaram essa luz de presente? A Bíblia faz 

parte da sua vida, do seu dia a dia, você se alimenta diariamente do Pão da Vida ou você 

sequer sabe em que parte de sua estante ela está? Você trocou a Bíblia pela Bíblia digital 

ou você não usa nem uma ou nem outra quando vai à casa do Senhor para adorá-lo em 

Espírito e em verdade? Você busca as diretrizes da Bíblia para orientar a sua vida? 

 A Bíblia contém sessenta e seis livros escritos por cerca de quarenta autores dentro 

de um período de 1.500 anos. Existem várias evidências a favor da Bíblia e uma delas são 

as suas profecias: Babilônia (Isaías 13:19-22), Tiro (Ezequiel 26:3-5), Sidon (Ezequiel 

28:21-23), Ciro (Isaías 44:28 e 46:1), Medo Pérsia e Grécia (Daniel 8:20 e 21) e o lugar do 

nascimento de Jesus em Miquéias 5:2. 

 A arqueologia também é uma evidência poderosa a favor da Bíblia. A Pedra 

Moabita descoberta em 1868 em Dibon, Jordânia, confirmou os ataques moabitas em 

Israel exatamente como predito em II Reis 1:3. As cartas de Laquis, descobertas em 1938, 

a cerca de 40 km de Berseba, descrevem o ataque de Nabucodonosor a Jerusalém. A 586 

A.C. Os famosos manuscritos do Mar Morto foram escritos entre os anos 150 AC e 70 

DC, descobertos em 1948 e contém quase todo o Antigo Testamento, exceto Ester, e 

confirmam a precisão do texto bíblico. O Cilindro de Ciro registra a derrota da Babilônia 

de Ciro e a posterior liberação dos cativos judeus.  

 Tire sua Bíblia da estante. Invista tempo nessa lâmpada e nessa luz.  
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Três de Janeiro 

A Palavra de Deus 

 Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o 

ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação 

na justiça. II Timóteo 3:16 

 Como vamos meditar na Palavra de Deus ao longo de todo ano, gostaria de sugerir que 

você sempre mantivesse do lado de sua Bíblia uma pequena régua e uma caneta vermelha, pois 

se você gostar da ideia poderá sublinhar cada um dos versos, contidos nesta meditação, na sua 

Bíblia. No final do ano trezentos e sessenta e cinco versos farão parte da sua vida, de seu estudo 

diário e da sua meditação. Se por acaso um dia você emprestar ou mesmo doar essa singela 

meditação para algum amigo, os versos gravados em vermelho na sua Bíblia irão te lembrar do 

ano em que mais você se aproximou da Palavra de DEUS.  

 Ontem vimos como as profecias e a arqueologia podem provar para os céticos que a 

Bíblia é um livro digno de credibilidade, mas existem três alicerces mais fortes que eu gostaria 

de compartilhar com você. 

 O primeiro alicerce: a unidade interna e sua coerência são provas inequívocas de que 

a Bíblia é a Palavra de Deus. Em mais de três mil passagens, declara-se a si mesma como 

inspirada.  Veja o que o discípulo Pedro, que conviveu com Jesus Cristo, nos fala sobre isso 

em II Pedro 1:21: “Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. 

Entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo”.  A Palavra 

de DEUS nunca contradiz a si mesma.  Ela foi inspirada por Deus. Nosso Todo Poderoso 

Deus, o criador dos céus e da Terra, o seu mantenedor, deixou-a de presente para que sempre 

que você quiser ouvir a Sua voz basta acessar a Sua palavra inspirada. Não sei há quanto tempo 

você não se relaciona diariamente com a Palavra de Deus, mas para a melhoria de seu 

relacionamento com DEUS, ela precisa voltar a fazer parte de sua vida diariamente.  

 O segundo alicerce: a outra evidência fantástica a favor da Palavra de Deus é a sua 

precisão.  É simplesmente inconcebível que um livro que foi escrito por cerca de quarenta 

autores em que na sua maioria sequer se conheceram ao longo de mil e quinhentos anos, tão 

precioso ao longo dos séculos, não seja inspirado por Deus. 

 O terceiro alicerce: para mim, a maior evidência da inspiração da Bíblia está na pessoa 

de Jesus Cristo revelado em suas páginas e nas mudanças que ocorrem na vida daqueles que 

estudam a Palavra e O encontram. Em João 5:39, lemos: “Examinai as Escrituras, porque 

julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim”. Jesus Cristo estimulava 

seus seguidores a encontrá-lO na Palavra de DEUS. Você já O encontrou por lá? Já entregou 

sua vida a este Jesus que desceu do céu e morreu para te salvar? Procure-O na Bíblia. 
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Quatro de Janeiro 

Sua Origem é Divina 

 No princípio criou DEUS os céus e a terra. Gênesis 1:1 

 Nossa maravilhosa caminhada pela Palavra de Deus sempre será uma caminhada de 

fé, pois nenhum de nós vimos qualquer um dos quarenta escritores que levaram 1500 anos 

para escrever os 66 livros que compõe o Canon Sagrado. Mas a pergunta é: nós só devemos 

acreditar no que vemos? Se nós só acreditássemos no que vemos, então todos passariam a 

duvidar de seu próprio nascimento, de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos e de toda a sua 

família. Você seria um eterno frustrado por viver uma dúvida eterna e angustiante sobre a sua 

verdadeira origem. 

 Para escrever o livro de Gênesis, Moisés recebeu visões do próprio DEUS e quando 

ele viu DEUS criando o universo e tudo o que nele há, Moisés não nos deixa nenhuma margem 

de dúvida. Ele foi enfático, decisivo e afirmativo: “No princípio, criou DEUS os céus e a terra”. 

Portanto a Palavra de DEUS te dá uma certeza que irá te acompanhar pelo resto de sua vida: 

você foi criado por DEUS, você tem um Pai e sua origem é divina. Você veio de Deus e um 

dia voltará para Deus, quando Jesus Cristo voltar para te levar para conhecer o seu PAI Celeste. 

 Você não surgiu do nada, de uma explosão, de um ancestral macaco ou qualquer outra 

origem que os doutores ateus queiram te empurrar goela abaixo. Ao longo de toda a sua vida, 

esse primeiro verso de Gênesis sempre será a sua certeza de que você tem um Pai no céu e 

esse sempre será o seu primeiro motivo para louvá-lo através da música. O seu Pai é o seu 

criador. Você não viu DEUS criar a terra, você não estava lá, ninguém estava lá além de Deus 

Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O fato da Palavra de DEUS dizer que a Trindade estava 

lá é mais do que suficiente, para te fazer andar de cabeça erguida, sabendo de onde você veio 

e para onde você vai. Os doutores ateus também não estavam lá e, portanto, eles não sabem 

de onde vieram e por não crerem nem em DEUS e muito menos em Sua Palavra, eles não 

sabem para onde vão. Conseguiu ver a diferença que a fé faz na sua vida? 

 Jesus Cristo nos ensinou verdades maravilhosas que norteiam nossa caminhada rumo 

a Nova Jerusalém e uma delas é: “Sem fé é impossível agradar a Deus”. Essa sua fé, que nada 

mais é do que um dom de DEUS, te faz acreditar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito 

Santo estavam lá no início, no Gênesis, para começar tudo o que você hoje vê por aqui.  

 Creio que como componente do Ministério Chama Coral que louva e engrandece o 

nome do Senhor, uma de suas alegrias é encontrar sempre novos motivos para louvá-Lo. Se 

você procurava e não lembrava mais que o seu Deus é o seu Deus criador, nosso verso de hoje 

nunca mais irá fazê-lo esquecer. Você nunca mais irá esquecer sua origem divina. Louvado seja 

nosso Deus por isso! 
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Cinco de Janeiro 

Três Legados da Criação 

 E abençoou DEUS o dia sétimo e o santificou, porque Nele 

descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Gênesis 2:3 

 Que bom começarmos o nosso dia com DEUS, podermos abrir a Bíblia e meditar no 

Seu amor e na Sua maravilhosa graça. Moisés foi o instrumento usado por Deus para nos 

abençoar com os primeiros cinco livros da Bíblia. As visões que Deus lhe deu sobre a origem 

do Universo e da espécie humana nos levam ao livro das origens - Gênesis. 

 Acreditar na criação é um ato de fé e defender uma bandeira criacionista ao longo de 

sua vida a despeito dos risos e chacotas que chegarão aos seus ouvidos principalmente quando 

você pisar na universidade, também será um ato de mais fé ainda. Você que é adolescente ou 

jovem e que canta no Chama Coral, lembre-se de que sua fé na criação será provada e basta 

lembrar que os membros mais antigos deste ministério também passaram por isso e não 

negaram ao seu Senhor. 

 Quando você abre a Bíblia em Gênesis 1, você verá as atividades intensas de um DEUS 

criador e é exatamente dessa forma que Ele se apresenta a nós logo no início de Sua Palavra. 

Você verá seu Deus criando a luz e as trevas, os céus e a separação das águas, a terra e os mares, 

relva, ervas que dão semente, árvores frutíferas, sol, luz, estrelas, animais marinhos, peixes, 

todas as aves, animais domésticos e para coroar a criação ele fez os nossos primeiros pais no 

sexto dia.  

 Aqui está o nosso primeiro legado, a primeira herança de nosso Deus criador: a família. 

Quando Deus quis montar a família, Ele criou um casal e um casal sempre será um homem e 

uma mulher. E além de os criar, os abençoou para que se multiplicassem. Na família criada 

por DEUS, existe um homem e uma mulher, e essas foram abençoadas para geram filhos.  

Simples, bonito, correto e divino. Famílias segundo o plano original de DEUS sempre serão 

assim. 

 O segundo legado da criação é o sábado e esse é o selo de Deus ao concluir sua obra 

criadora. Deus não criou nada no sábado, mas fez questão de abençoar e santificar esse dia. 

Não existe referência ao domingo, sexta-feira ou qualquer outro dia como dia sagrado nem em 

Gênesis e nem em nenhuma outra parte das Escrituras Sagradas. O livro de Gênesis é bem 

claro: “Deus abençoou e santificou o dia de sábado”. O resto é dia comum, de trabalho, de 

estudos, de atividades, mas não de adoração. Está escrito assim. Deus fez assim. Moisés viu e 

escreveu.  

 O terceiro legado da criação está no verso 15 de Gênesis 1: “Tomou o Senhor Deus 

ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar”. Acredite nisso: tanto o 

trabalho, como o sábado e a família, são obras de Deus e se você tem os três na sua vida, louve 

o nome do Senhor por isso. 
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Seis de Janeiro 

O Primeiro Missionário 

 Eis a história de Noé. Noé era homem justo e integro entre 

os seus contemporâneos. Noé andava com Deus.  Gênesis 6:19 

 Um novo ano começou e você do Ministério Chama Coral não tem a menor ideia 

de como ele será, mas com Jesus Cristo aprendemos a não andarmos ansiosos por coisa 

nenhuma e, portanto, curta bem o seu dia de hoje, pois ele é tudo que você tem. Gostaria 

que todos os membros desse ministério aprendessem a começar o dia com Deus e para 

isso acontecer é preciso atitude, força de vontade, determinação para acordar mais cedo, 

procurar o que chamo de um lugar de paz dentro de sua casa, sem ninguém por perto para 

clamar pela sua atenção. Neste lugar de paz, você começa o seu momento de devoção 

pessoal, com os joelhos dobrados, depois abre sua boca para louva-Lo, abre a Palavra de 

Deus para aprender o que Ele tem a lhe ensinar. Comece seu dia com Deus e você verá 

que seus dias serão sempre melhores. 

 Em Gênesis 6:7, lemos: “Disse o Senhor: Farei desaparecer o homem e o animal, 

os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito”. Depois disso Deus 

procurou Noé e disse-lhe: “Resolvi dar cabo de toda carne, porque a terra estava cheia de 

violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a Terra”. Gênesis 6:13 

 Quais as três virtudes de Noé que o levaram a ser o escolhido do Senhor? Nosso 

verso te dá a resposta: ele era justo, íntegro e andava com Deus. Que virtudes fantásticas 

Deus viu no pecador Noé não é verdade? Deus não chama quaisquer pecadores para 

cumprir as Suas missões e se você como membro do Ministério Chama Coral se dispõe a 

doar as suas noites de sextas-feiras, suas tardes de sábado e seus diversos domingos para 

levar Jesus Cristo para os pecadores, é porque Deus vê em você virtudes fantásticas que 

Ele pode usar para honrar e glorificar o nome Dele.  

 Além disso, lemos em Gênesis 6:8: “Porque Noé achou graça diante do Senhor”. 

No meio de uma geração idólatra que havia trocado Deus pela natureza, no meio de uma 

geração corrupta e violenta, Deus encontra um Noé justo, íntegro e que andava com Ele. 

Não foi por acaso que Noé achou graça da parte de DEUS. O fato de Noé andar com 

Deus para mim foi herança de seu bisavô Enoque, pois também segundo Gênesis 5:24: 

“Enoque andava com Deus”. 

 Ellen White nos diz em Patriarcas e Profetas, página 92: “Cento e vinte anos antes 

do dilúvio, o Senhor por meio de um santo anjo declarou a Noé o seu propósito e ordenou-

lhe construir uma arca. Enquanto construía a arca, deveria ele pregar que Deus traria um 

dilúvio de água sobre a Terra para destruir os ímpios”. Enquanto ele trabalhava, ele 

pregava. Conseguiu ver a missão de Noé? 
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Sete de Janeiro 

Aceitando a Missão 

 Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se 

não viam, temeu e para salvação de sua família, preparou a 

arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, 

que é segundo a fé.  Hebreus 11:7 

 Nosso primeiro missionário recebeu a missão de construir a arca, pois um dia Deus 

destruiria a humanidade transgressora através do dilúvio. Mas seria apenas um trabalho de 

marcenaria a missão de Noé?  Existiria uma outra missão além de construir a arca? 

 Ellen G. White em Patriarcas em Profetas, página 92, fala-nos sobre a real missão de 

Noé: “Por entre a corrupção prevalecente, Matusalém, Noé e muitos outros, trabalhavam para 

conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda de males morais. Cento e 

vinte anos antes do dilúvio, o Senhor, por meio de um santo anjo declarou a Noé o seu 

propósito e ordenou-lhe construir a arca. Enquanto construía a arca, deveria ele pregar que 

Deus traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir os ímpios. Os que cressem na 

mensagem e se preparassem para aquele acontecimento pelo arrependimento e reforma de 

vida, encontrariam perdão e seriam salvos. Enoque repetiu a seus filhos o que Deus lhes 

mostrara com relação ao dilúvio e Matusalém e seus filhos que viveram até alcançar a pregação 

de Noé, ajudaram na construção da arca”. 

 Continuando, às páginas 96 do mesmo livro lemos: “O mundo divertia-se com a 

loucura do velho iludido. Mas Noé permanecia semelhante a uma rocha no meio da 

tempestade. Rodeado pelo desdém e ridículo popular, distinguia-se por sua santa integridade 

e fidelidade inabalável. Um poder assistia as suas palavras, pois era a voz de Deus, ao homem 

por meio de seu servo. A ligação com Deus, tornava-o forte na força do poder infinito, 

enquanto durante cento e vinte anos, sua voz solene soou aos ouvidos daquela geração, com 

referência a acontecimentos que tanto poderia julgar a sabedoria humana eram impossíveis”. 

 Que missão a de Noé! Cento e vinte anos construindo e pregando e seja sincero, 

quantas vezes você como corista do Chama Coral quis desanimar só porque às vezes o ensaio 

da sexta passou do horário por dez minutos? O que você aprendeu com Noé? O que você 

pode levar para sua vida espiritual e para o Ministério do exemplo de Noé? 

 Confesso que aprendi com Noé que missão é algo para minha vida toda e isso 

não tem nada a ver se vou ficar ou não participando do Chama Coral para o resto de minha 

vida. A nossa missão é igual a de Noé. Não somos construtores de arca para fugir da destruição 

do fogo e do enxofre prevista para o final dos tempos, mas alertar a humanidade que Deus irá 

fazer juízo, isso é para a vida toda. Noé alertou a humanidade de seu tempo sobre um dilúvio 

de água, a nossa missão é alertar nossos contemporâneos sobre o juízo de fogo. Simples assim. 
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Meditação 

Primeira Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 
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Oito de Janeiro 

Missão Cumprida 

 Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, 

porque tem sido justo diante de mim no meio desta geração. 

Gênesis 7:1 

 Vivemos num mundo de promessas que nunca se cumprirão. São pais mentirosos 

deixando seus filhos frustrados e infelizes desde pequenos simplesmente por não 

cumprirem o que lhes prometeram. A palavra desses pais na verdade não serve para nada, 

quando não conseguem honrar com suas promessas. Patrões prometem ganho real e 

participação nos lucros para seus funcionários e o que se veem nos dissídios anuais da 

categoria, são reajustes abaixo da inflação. Políticos inescrupulosos e mentirosos prometem 

resolver problemas que as próprias leis os impedem de resolver e de tanto prometer desde 

sempre e nunca cumpri, eles acabaram se tornando a classe mais desacreditada de nosso 

país. 

 Quando Noé completou sua missão, Deus cumpriu Sua promessa. Não é 

maravilhoso acreditar num Deus que cumpre o que promete? Não é fantástico acreditar 

em Deus e não nos homens? Por cumprir o que prometeu, Deus deu a ordem para ele e 

sua família entrarem na arca e Deus o elogiou por ser um justo no meio dos pecadores. 

 A profetiza Ellen G. White viu aquele momento e no Patriarca e Profetas, página 

97 nos conta: “O seu tempo de graça estava prestes a expirar. Noé tinha fielmente seguido 

as instruções que recebera de Deus. A arca estava concluída em todas as suas partes 

conforme o Senhor determinara e estava provida de alimento para os homens e os animais. 

E agora o servo de Deus faz o último e solene apelo ao povo. Com um desejo angustioso 

que as palavras não podem exprimir, solicitou que buscassem refúgio enquanto ainda se 

poderia achar.  De novo, rejeitaram suas palavras, e levantaram a voz em zombaria e 

escárnio.  Subitamente veio o silêncio sobre a turba zombadora. Animais de toda espécie, 

os mais ferozes bem como os mais mansos, foram vistos vindo das montanhas e florestas, 

encaminhando-se silenciosamente para a arca.  

 Durante sete dias que Noé e sua família entraram na arca, não apareceu sinal da 

tempestade vindoura. Fora durante esse tempo provada a sua fé. Foi um tempo de triunfo 

para o povo lá fora. Mas ao oitavo dia, nuvens negras se espalharam pelo céu. Seguiram-se 

o murmúrio do trovão e o lampejo do relâmpago. Logo grandes gotas começaram a cair. 

O mundo nunca havia testemunhado coisa semelhante a isto. A água parecia vir das nuvens 

em cataratas.  Os rios romperam seus limites e inundaram os vales. Jatos de água, 

irrompiam da terra, com força indescritível arremessando pedras maciças a muitos metros 

para o ar e ao cair sepultavam-se no solo”. 

 Noé cumpriu sua missão. Você irá cumprir a sua? Deus espera que sim. 
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Nove de Janeiro 

O Chamado de Abrão 

 De ti, farei uma grande nação e te abençoarei e te 

engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis 12:2 

 Todo membro que participa do Ministério Chama Coral sabe que os dois alicerces 

deste serviço em prol da causa de Deus nesta terra são: o louvor e a missão.  Missão e 

louvor andam juntos sempre que o Ministério Chama Coral se dispõe a sair do conforto. 

A medida que você for acompanhando as histórias fantásticas da Palavra de Deus, vai ver 

que o Senhor suscitou homens e mulheres fieis a Ele e os capacitou para cumprirem uma 

missão. 

 Deus tinha seus eleitos no mundo antediluviano e podemos citar Adão, Sete, 

Enoque, Matusalém, Noé e Sem que junto com suas famílias honraram e glorificaram o 

nome do Senhor. Para evitar que a humanidade ficasse atemorizada por conta de outros 

dilúvios, DEUS fez uma aliança com Noé e seus filhos: Ele criou o arco-íris, o precioso 

arco que depois de qualquer chuva nos faz lembrar de que Deus prometeu que nunca mais 

iria destruir a terra com água. 

 Noé fez profecias com relação aos seus filhos e em Gênesis 9: 26 está escrito: “E 

ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem”. Ao longo da história da humanidade, Deus 

sempre teve e sempre terá um remanescente fiel e desta família do fiel Sem, nasceu Terá, 

que viria a ser o pai de Abrão. Terá um dia chamou Abrão, sua nora, Sarai e seu neto Ló 

a saíram da cidade de Ur dos Caldeus e irem para Canaã, mas segundo Gênesis 11:31, 

“Eles foram até Harã a ali ficaram”. 

 Fico pensando como DEUS pensa diferente de nós pobres pecadores. Se você e 

eu fossemos fundar uma nação, iríamos chamar um casal jovem e promissor. Deus preferiu 

chamar um ancião de setenta e cinco anos, com uma esposa estéril, também idosa para 

cumprir Sua missão de fundar uma nação inteira. Aqui ficam alguns recados divinos:  o 

primeiro deles é que o nosso Deus é o Deus do impossível e para Ele não existem 

problemas insolúveis, pois Ele tem solução para tudo e por isso Ele é Deus. O segundo 

recado é que sempre existirá espaço no reino de Deus para todos, independentemente de 

sua idade. E nisso vemos que o Ministério Chama Coral está afinado com a ótica divina, 

pois não seleciona nem vozes e muito menos idade. Quer louvar? Entre para o Ministério 

Chama Coral, louve ao Senhor e não se preocupe com sua idade.  

 Quando Deus chama, Ele nos prova e a primeira provação de Abrão foi abandonar 

a casa dos pais, o conforto e a companhia da sua grande família para ir para um lugar que 

DEUS ainda iria mostrar. Não é por acaso que Abrão é considerado o pai da fé. O 

chamado de Abrão veio com três bênçãos: ele seria uma grande nação, Deus o abençoaria 

e dele viria o Messias para nos salvar.  
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Dez de Janeiro 

A Marca de Abrão 

 Ali edificou Abrão, um altar ao Senhor, que lhe 

aparecera. Gênesis 12:7 

 A Palavra de Deus em Gênesis 12:4 nos diz que Abrão saiu de Harã rumo a Canaã 

aos setenta e cinco anos de idade e aprendi também que Deus sempre terá um plano para 

minha vida, não importando a idade que eu tenha.  Deus tinha um projeto grandioso e 

audacioso e Abrão seria o patriarca, o instrumento humano para realizar o sonho de Deus. 

Nosso maravilhoso Deus sonhou um dia com um povo para chamar de Seu e escolheu 

Abrão como o líder humano que mais se adaptava a Suas exigências divinas. 

 Em Gênesis 12:6 e 7 lemos: “Atravessou Abrão a terra até Siquen, até o carvalho 

de Moré. Nesses tempos os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor à Abrão e 

lhe disse: Darei a tua descendência esta terra. Ali edificou um altar ao Senhor que lhe 

apareceu”. Como a caminhada de Abrão continuava rumo a Canaã, lemos no verso 8: 

“Passando dali o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente 

e Aí, ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor”. 

 Depois que Abrão e seu sobrinho Ló se separaram, Abrão foi morar em Canaã e 

Ló em Sodoma e Gomorra e mais uma vez o Senhor foi visita-lo e lhe prometeu que a sua 

descendência herdaria aquelas terras e que seus descendentes seriam como o pó da terra, 

que ninguém poderia contar. Então Deus pede para Abrão sair dali e percorrer a terra no 

seu comprimento e na sua largura. Em Gênesis 13:18 lemos: “E Abrão, mudando as suas 

tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron e levantou ali um 

altar ao Senhor”. 

 Conseguiu ver ao ler estes três versículos qual era a marca que Abrão deixou na sua 

família?  Por onde o patriarca andava, ele construía altares, onde o nome do Senhor era 

invocado, onde os louvores subiam aos céus como hinos de gratidão ao seu Deus criador, 

protetor e mantenedor. Abrão era o sacerdote de sua família e sempre fez questão de se 

aproximar e aproximar a sua família do Senhor. 

 Aqui existe uma mensagem bem forte para os homens de Deus. São os homens de 

Deus que um dia aceitaram Jesus Cristo como seu salvador e Senhor que tem a 

responsabilidade, a missão, o ministério de serem os sacerdotes de suas famílias. São os 

homens de Deus, que ao namorarem as meninas de Deus devem tomar sempre a iniciativa 

de estudarem juntos a Palavra de Deus e os livros do Espírito de Profecia já no início do 

namoro. Nenhum homem irá se transformar no sacerdote de sua família no dia do 

casamento. Os homens de Deus precisam se familiarizar com a Palavra de Deus desde a 

sua meninice. A marca de Abrão era o altar. Qual a marca que você está deixando na sua 

família? 
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Onze de Janeiro 

Deus Prova Abraão 

 Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a 

quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, 

sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22:2 

 Quando lemos a Palavra de Deus com tempo, meditando, estudando Suas preciosas 

promessas, vemos que ao longo dos capítulos iniciais de Gênesis Deus prometeu por diversas 

vezes que Abrão seria o pai de uma grande nação e a promessa de um filho estava implícita em 

cada uma delas.  

 Quando Abrão estava com oitenta e cinco anos, sua esposa Sarai resolveu ajudar DEUS 

nesse projeto de lhe dar um filho. Vendo que dela nada viria, resolveu oferecer sua serva Agar 

para lhe servir de concubina ou, barriga de aluguel para usar um termo mais moderno. 

Mostrando total falta de fé no plano de DEUS que ela seria mãe, Sarai resolve fazer as coisas 

do seu jeito com a melhor das intenções é claro. Você já não viu isso acontecer na vida de 

tantas pessoas em nossas igrejas? Moças e rapazes namoram, noivam e casam com pessoas que 

não tem a nossa mesma fé, desobedecendo explicitamente aos claros ensinamentos de Jesus 

de que não pode haver união entre luz e as trevas. Depois de alguns poucos anos o sonho do 

casamento acaba, sobra um filho (a) para criar e geralmente por falta de recursos ou mesmo 

oportunidade, o que sobra pela frente é uma vida miserável e tudo isso acontece por falta de 

obedecer aos conselhos que Jesus ensinou ou para dar uma “mãozinha” para Deus. 

 Abrão foi pai de Ismael aos oitenta e seis anos. Treze anos após ter o primeiro filho e 

exatos vinte e quatro anos após ter sido chamado para sair de Harã rumo a Canaã, Abrão 

recebe mais uma visita de Deus e agora vem a confirmação que dentro de um ano ele teria um 

filho dele com Sarai. Além dessa notícia, Deus muda seu nome para Abraão e também muda 

o nome de Sarai para Sara. Quando Deus promete Deus cumpre. Você sempre verá que isso 

é uma realidade ao longo de sua caminhada pela Palavra de Deus. Aos cem anos Abrão tem 

seu filho Isaque, fruto de seu relacionamento sexual com a sua estéril Sara. Nosso Deus faz o 

impossível. Ele é o Deus do impossível. 

 Quem já passou pela experiência da paternidade sabe que filhos não tem preço e para 

ter certeza de que Deus sempre seria o primeiro no coração de Abrão e Sara, o Senhor pede 

que Abraão lhe ofereça o seu único filho. Que pedido difícil, mas as missões que Deus nos 

oferece geralmente vem acompanhadas de provações e você que faz parte do Ministério 

Chama Coral sabe muito bem que as provações fazem parte da missão. Nada é resolvido de 

forma tão fácil.  

 Abraão, confiando que Deus poderia lhe dar outro filho, cumpre a ordem e quando a 

morte de Isaque seria certa, um anjo do Senhor lhe impede de executá-lo. Deus agora sabia 

que ELE ainda era o Senhor no coração de Abraão.  
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Doze de Janeiro 

Boa Escolha 

 Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo 

o que possuía: Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça 

jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o 

meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Gênesis 24:2 e 3 

 Depois que passou pelo teste da fidelidade não negando ao Senhor seu único filho 

com Sara, uma nova prova esperava o velho patriarca. Sara sua esposa tinha cento e vinte sete 

anos quando veio a falecer e coube a Abraão a nobre tarefa de escolher a esposa para o seu 

herdeiro. Esse era um costume da época, inimaginável no ocidente, mas perdurou muito 

tempo no oriente. 

 Nosso verso de hoje contém um princípio bíblico e que se tivesse sido seguido pelos 

jovens de nossa igreja desde a sua fundação teríamos uma igreja mais sólida e com mais pessoas 

aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão foi claro ao exigir de seu servo um 

voto de que ele não buscaria uma esposa para o seu filho que não fosse da terra de sua parentela 

que também conhecia o Senhor. Casar seu único herdeiro com Sara, garantir todo o futuro da 

promessa que Deus havia lhe feito com uma mulher que não conhecesse o seu Deus estava 

totalmente fora de cogitação para Abraão. Como o escolhido do Senhor para ser o patriarca 

de uma nação iria errar na escolha da esposa de seu herdeiro? O servo cumpriu a ordem e na 

iminência de não errar ele pede ao seu Deus um sinal e Deus encaminha Rebeca de presente 

no caminho do servo de Abraão. 

 Nossa vida é feita de escolhas e nosso sucesso ou fracasso em todas as áreas de nossa 

vida dependerão em grande parte dessas escolhas. A mais importante escolha que fazemos em 

nossa vida é escolher Jesus Cristo como nosso salvador e Senhor.  Se quisermos ter sucesso 

em nossa vida, todas as nossas escolhas deverão estar vinculadas a essa primeira. Quem 

escolheu Jesus, vai pedir sua ajuda para escolher o companheiro de sua vida, pois abaixo de 

Jesus e da Trindade nada irá afetar a sua vida de forma tão profunda quanto a escolha do 

companheiro (a) para o resto de sua vida. 

 O apóstolo Paulo divinamente inspirado nos deixou esse conselho: “Não vos prendais 

a um jugo desigual com os infiéis; porque, que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que 

comunhão tem a luz com as trevas”? 2 Coríntios 6:14. Este conselho, porém, foi esquecido 

por milhares de jovens cristãos que saíram de suas casas paternas para formar suas próprias 

famílias e qual foi o resultado a curto e médio prazo colhido por estes mesmos jovens? 

Separação do casal, casamentos destroçados, lares desfeitos, filhos abandonados, adultério, 

separação, divórcio. Todos os melhores sonhos feitos no calor de um namoro não aprovado 

por Deus simplesmente desapareceram. 

 Abraão sabia que o futuro de uma nação dependeria de uma esposa do Senhor. 
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Treze de Janeiro 

A Renovação da Promessa 

 Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que 

fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, 

até cumprir eu aquilo que te hei referido. Gênesis 27:15 

 Abraão casou seu filho com Rebeca e por incrível que possa parecer a história se repete, 

pois Rebeca, a semelhança de Sara, era estéril. Como gerar filhos com uma mulher estéril? Creio 

que Isaque deve ter ido perguntar como fazer ao seu pai Abraão, mas Isaque sabia muito bem a 

resposta e é em Gênesis 25:21 que temos a resposta: “Isaque orou ao Senhor por sua mulher que 

era estéril e o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu”.  Não é maravilhoso 

constatar que Isaque sabia que em Deus há solução para todos os nossos problemas e todas as 

nossas necessidades? Isaque sabia que seu próprio nascimento fora um milagre, que sua mãe 

humanamente falando nunca o poderia ter tido, mas Isaque conhecia o Deus do impossível e ao 

orar ao Senhor, o Deus de seu pai mais uma vez opera um milagre. Agora você consegue entender 

o que Lucas escreveu: “E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem”. Lucas 

1:50 

 Sua vida como integrante do ministério Chama Coral está precisando de um milagre? Está 

você precisando que algo impossível aconteça na sua vida? Então está na hora de seguir o exemplo 

de Isaque, dobrar seus joelhos e clamar ao Deus do impossível. É preciso confiar plenamente que 

Deus sempre fará o melhor por você, mas sempre do jeito do Senhor, pois o jeito do Senhor 

sempre será o melhor para você. E se o impossível para você não acontecer, se o que você pediu 

não vier, agradeça a Deus da mesma forma, pois só Deus conhece o seu futuro. 

 Rebeca concebeu e os gêmeos, Esaú e Jacó vieram ao mundo. Se você lembra da história, 

Esaú desprezou a bênção da primogenitura e a trocou por um prato de lentilhas feito por Jacó. 

Perto de morrer, Isaque chama Esaú para lhe abençoar com uma boa refeição e depois lhe daria a 

bênção de primogenitura, mas Rebeca, querendo garantir a bênção para o filhinho do coração, 

arquiteta um plano e Jacó fica com a bênção. A história se repete mais uma vez. Lembra de Sara 

querendo ajudar Deus? Bem, agora ali estava sua nora que ela nunca conheceu utilizando-se do 

mesmo artificio.  

 A mentira tem pernas curtas e Jacó é obrigado a fugir da ira de seu irmão. Ao longo de sua 

rota de fuga, a Palavra de Deus nos diz em Gênesis 28: 10 a 17 que ele precisava descansar e foi aí 

que ele teve a visão de uma escada que saia da terra e chegava ao céu e Jacó viu anjos descendo e 

subindo por essa escada. Nesse sonho o DEUS de Abraão ratifica a promessa que havia feito a ele 

e lhe diz: “A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a sua descendência”. Gênesis28:13. 

“Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. 

E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus; e esta é a 

porta dos céus”. Gênesis 28:17 e 18. 

 O que um missionário como você, a quem Deus deu o dom de cantar para levar almas aos 

pés de Cristo aprendeu desse episódio? Nosso verso de hoje tem uma segunda promessa de Deus 

a Jacó e ela pode ser sua também. Que tal tomar posse dessa promessa de Deus para sua vida hoje?  
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Quatorze de Janeiro 

Mudança de Nome 

 Então, disse: Já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois 

como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. 

Gênesis 32:28 

 Depois que Jacó teve o sonho da escada e ficou impressionado com a presença de Deus falando 

com ele naquele lugar, Jacó fez um voto ao Senhor: “Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for 

comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de 

maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus e a pedra que 

erigi por coluna será a Casa de Deus, e de tudo quanto me concederes certamente te darei o dízimo”. 

Gênesis 28:20-22 

 Já aconteceu assim com você? Depois de momentos fantásticos na presença de Deus, onde 

provavelmente você estava louvando e engrandecendo o nome do Senhor, ouvindo quem sabe uma 

linda mensagem que falou ao seu coração, você de tão feliz que ficou, atendeu a voz suave do Espírito 

Santo e à semelhança de Jacó fez um voto a Deus? Creio que todos nós como cristãos que somos em 

algum momento de nossa vida já fizemos vários votos ao Senhor e tenho certeza de que Ele esperou 

que nós cumpríssemos o que prometemos a Ele.  

 Jacó, a exemplo de Isaque seu pai, foi procurar uma esposa do Senhor, uma mulher de Deus 

nas terras de Harã, morada original de seu vô Abraão. Jacó sabia que seu pai Isaque havia se casado 

com uma mulher de Deus e ele seguiu seu exemplo. Seguindo seu caminho até Harã, a providência 

divina o leva a encontrar a bela Raquel, a menina que Deus havia reservado para conquistar o seu 

coração. Não é fantástico saber que a companheira ou o companheiro para nossa vida pode ser uma 

escolha de Deus como o melhor presente da nossa vida depois de Jesus? 

 Você se lembra da história de Jacó. Ele teve doze filhos não só com a sua amada Raquel, mas 

também com sua irmã mais velha Lia e as servas Bila e Zilpa. Apesar de todos os transtornos familiares 

que marcaram a vida de Jacó, o certo é que Deus estava com ele, o abençoou, o enriqueceu e agora ele 

teria que voltar à casa de seus pais e o que é pior, enfrentar a fúria de seu irmão Esaú. 

 Existem momentos em nossa vida que teremos que parar de fugir e encarar o desafio que se 

apresenta diante de nós e quando isso acontece, algum lugar ficará para sempre em nossa mente como 

o vale da decisão. Existia um pecado que oprimia o coração de Jacó, era o fato de ter engando o seu 

irmão e lhe roubado a bênção da primogenitura que nunca lhe saia da mente. Em seu desespero ele 

começou a orar ao Senhor para pedir humildemente o perdão do Senhor por aquele pecado. Se Deus 

lhe concedesse o perdão, seu irmão certamente também o perdoaria. Enquanto orava, ele sentiu que a 

mão de um homem lhe tocou e ele na tentativa de se livrar, lutou com este estranho durante toda a 

noite. Não podendo com Jacó, este ser lhe tocou na articulação da coxa e ele ficou manco. Conforme 

Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, aquele homem que lutou com ele era Jesus, o anjo do 

concerto. Jesus Cristo veio pessoalmente lhe dar a bênção do perdão, a certeza de que Esaú não lhe 

faria nenhum mal e como presente Jesus lhe mudou o nome para Israel. Que bênção você precisa 

receber do Senhor hoje? Já pediu para Ele? Ele espera o seu pedido! 
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Meditação 

Segunda Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 
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Quinze de Janeiro 

Não Temas 
  

Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; 

eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. 

Isaías 41:10 

“Sempre gostei muito de música, cresci ouvindo meu pai tocando violão e cantando nas horas de 

folga. Pertenci a outra denominação por vinte anos. Tinha muita sede de conhecer mais do Senhor. Eu 
era muito parada e ficava questionando Deus se Ele não tinha mais coisas a me revelar, pois me sentia 
frustrada, egoísta e sem amor pelo próximo. Minha rotina era ir para o culto, assistir as pregações, 
voltar para casa e seguir minha vida.  

Um dia eu falei com Deus que não queria mais aquela vida. Saí da igreja e falei que Deus ia 

me mostrar onde Ele me queria. Fazia faculdade e já havia um ano e meio que buscava um estágio e 
nada. Então, faltando três meses para me formar, uma pessoa me liga, me chamando para conversar. 
Eu lhe disse que não valia mais a pena pelo tempo que restava para acabar a faculdade. Ela me 
pediu por favor que fosse, que estava precisando muito e que não se importava que o tempo era 
curto. Fui contratada e no condomínio que ficava o escritório, havia uma costureira que era 
adventista do sétimo dia. Ela deixava em cima do balcão várias revistas e panfletos. 

Tive curiosidade e perguntei como era a igreja, pois o que conhecia era o que falavam (se tratava de 
uma seita). Naquele momento pedi para Deus que queria conhecer a igreja sem nenhum 
preconceito. Ela me falou da rádio Novo Tempo e ao retornar para casa já coloquei no carro e me 

apaixonei. 

Na mesma semana, na minha rua, tinham jovens entregando uma revista. Eu não vi, mas meu esposo 
pegou e levou para mim porque sabia que gostava de ler, principalmente livros evangelísticos. Pouco 
tempo depois conheci outras pessoas da igreja adventista do sétimo dia, todas em locais diferentes. 
Parece que Deus ia me encaminhando para elas. Recebi o convite para ir no evento de Semana 

Santa no Colégio Adventista do Portão, feito pelo Ministério Chama Coral. Foram três dias, não perdi 
nenhum. Cada louvor cantado eu me arrepiava. Lembro-me do último, JERUSALEM.  Meu Deus! Sem 
palavras, porque naquele momento o Espírito Santo já tomava conta do meu ser.  

Recebemos o convite para ir à igreja. Ali procurei o maestro para saber como fazia para entrar no 
grupo. A resposta dele foi muito interessante: “Basta vir e ensaiar”. Desde então faço parte deste 
ministério. Tive certeza que Deus tinha escolhido aquele lugar para eu estar. 

Me senti útil, não me sinto mais egoísta porque aprendi com este ministério a me doar pelo 
próximo e viver o verdadeiro evangelho do amor. A missão faz parte da minha vida! 

 Meu verso favorito é: “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, 

porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da 

minha justiça”. Isaías 41:10” 

 

Elizabeth Costa 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL  
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Dezesseis de Janeiro 

Mudando de Vida 

 O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. 

Gênesis 39:1 

 Se as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e idosos que se dizem cristãos fizessem 

da Palavra de Deus o seu livro de cabeceira, se não saíssem de casa sem lê-la ou estudá-la, quão 

diferente seriam as suas vidas. Quem começa o seu dia com Deus, quem reserva uma parte da 

madrugada para dobrar seus joelhos diante do Senhor, quem no silêncio de sua casa, consegue 

louvar o nome do Senhor bem baixinho para não acordar seus familiares e quem, antes de começar 

as suas lutas consegue abrir da Palavra de DEUS, tem um dia muito mais abençoado do que os 

demais cristãos que começam o seu dia como se Deus não fizesse mais parte de sua vida. 

 A história mais longa da Palavra de Deus é a história do filho primogênito de Jacó com sua 

amada Raquel. Moisés escreveu a história de José em treze longos capítulos do livro de Gênesis e 

logo no capítulo trinta e sete, José aparece no cenário como um típico adolescente de dezessete 

anos já trabalhando com as ovelhas de seus pais. Cada família tem uma peculiaridade diferente das 

outras porque afinal de contas somos todos diferentes uns dos outros. Em Gênesis 37:3 lemos: 

“Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice e fez-lhe 

uma túnica talar de mangas compridas”. Qual o resultado imediato de sua preferência 

desnecessária? O verso quatro te responde: “Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que 

a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente”. Conseguiu enxergar 

como a atitude errada de Israel desencadeou uma situação insustentável em sua família? A 

preferência gerou o ódio e piores consequências estavam para vir, quisesse Israel ou não. Que pais 

já não mostraram preferências por seus filhos prediletos e que filhos também não se sentiram 

menos amados, não é verdade? Uma atitude ruim vai gerar resultados ruins. É a lei da colheita: 

plantou errado, vai colher errado. Na sequência da história, vimos José tendo sonhos, seus irmãos 

tentando matá-lo, vendendo-o para os ismaelitas, molhando a túnica de José no sangue de um bode 

para ocultar de Israel o que eles tinham feito. Sem ter a menor ideia do futuro brilhante que lhe 

esperava, José é vendido como escravo para o comandante Potifar. Enquanto esteve por lá e antes 

que a sua patroa o importunasse, a Palavra de Deus nos diz em nosso verso de hoje o segredo de 

seu sucesso por lá: “O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero”. Chegou como 

escravo aos dezessete anos e com a bênção do Senhor, através de Potifar, ele foi promovido a 

mordomo, como alguém da total confiança de seu patrão. 

 A vida continua, a esposa infiel de Potifar o leva para a cadeia e depois de decifrar o sonho 

do padeiro e do copeiro do rei do Egito, ele sai da obscura cela para decifrar os sonhos de Faraó. 

Entre sua chegada como adolescente de dezessete anos na qualidade de escravo, passando pelo 

cargo de confiança de mordomo da casa de Potifar e chegando finalmente ao cargo de governador 

do Egito, foram treze anos contando sempre com a bênção do Senhor na sua vida. Como alguns 

chegam tão longe e outros não saem do lugar na história de sua vida? O segredo é um só e mais 

uma vez te convido a ler nosso verso de hoje: “O Senhor era com José, que veio a ser homem 

próspero”. Gênesis 39:1 

 A pergunta que te faço hoje é: o Senhor também é contigo como foi com José? 
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Dezessete de Janeiro 

O Poder da Bênção dos Pais 

 Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te 

amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra.  

Gênesis 12:3 

 Ao longo de nossas meditações no livro de Gênesis, encontramos um costume implantado por 

Deus no jardim do Éden e seguido por alguns importantes patriarcas desde o princípio do mundo. O 

poder de abençoar seus filhos, sua esposa e toda a família foi um privilégio concedido ao pai e, portanto, 

além de um dever, uma responsabilidade e também um privilégio. No entanto, esse costume tem sido 

esquecido e muitos homens de Deus sequer sabem a importância desta bênção para seus filhos e sua 

família. 

 Vamos relembrar aqui as bênçãos que estes pais concederam aos seus filhos mencionadas no 

livro de Gênesis, para que você veja como esse assunto não passou despercebido na Bíblia e como não 

deve passar despercebido na sua vida, independentemente de você ser filho ou pai.  

 A primeira bênção proferida na Palavra de Deus, não poderia deixar de ser de ninguém menos 

do que a fonte de todas as bênçãos e o nosso próprio Deus após criar o homem e a mulher os abençoou: 

“E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai 

sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra”. Gênesis 

1:28. Depois de abençoar nossos primeiros pais e sabendo da importância futura do sábado na vida de 

seus filhos, lemos em Gênesis 2:3: “E abençoou Deus, o dia sétimo e o santificou, porque nele 

descansou de toda obra que como criador fizera”. 

 Em Gênesis 9:1 lemos: “Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, 

multiplicai-vos e enchei a terra”. Veja que foram as mesmas palavras que DEUS havia proferido no 

começo da bênção para Adão e Eva, só que quase dois mil anos depois! Os pais têm o dever de abençoar 

os seus filhos, mas eles também proferem maldições e Noé amaldiçoou o seu filho Canaã, pois ele tinha 

visto a nudez de seu pai e abençoou aos seus dois outros filhos que não o tinham visto nu. Veja o relato 

bíblico: “Maldito seja Canaã, seja servo dos servos, a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor 

Deus de Sem e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem e Canaã 

lhe seja servo”. Gênesis 9:25 a 27 

 Deus abençoou a Abraão conforme nosso verso de hoje e Isaque, filho de Abraão, abençoou 

seu filho Jacó e você irá encontrar a famosa bênção da primogenitura em Gênesis 27:27 a 29.  Deus 

abençoou novamente a Jacó, na visão da escada (Gênesis 28:10-15) e ao trocar seu nome de Jacó para 

Israel (Gênesis 32:22-29). Deus abençoou José (Gênesis 39:1-5) quando ele começou a trabalhar na 

casa de Potifar no Egito. 

 Israel, não mais Jacó, separou duas bênçãos especiais ao colocar suas mãos sobre a cabeça de 

Manasses e Efraim, ambos filhos de José e você pode também conferir essas bênçãos em Gênesis 

48:13:20.  Encerrando o ciclo de bênçãos paternas em Gênesis, no capitulo quarenta e nove veja todas 

as bênçãos de Israel para os seus doze filhos. A famosa bênção sacerdotal da Bíblia está em Números 

6:22-27. Abra sua Bíblia e vejo o que Deus tem separado para os filhos. Conseguiu ver a importância 

da bênção dos pais? 
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Dezoito de Janeiro 

Celebração com Harpa 

 Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos, no 

saltério de dez cordas. Salmos 33:2 

 O louvor deve fazer parte diária na sua adoração e desde que vi o poder da celebração, do 

louvor diferenciado dos componentes do Ministério Chama Coral em sua primeira apresentação 

na Igreja do Portão em 2006, incorporei o louvor diário nos meus momentos de devoção pessoal 

com Deus. Louvar o Senhor faz parte diária da minha vida, como também o fazem a oração, a 

leitura e estudo da Bíblia, de um livro do Espírito de Profecia e da lição da escola sabatina. Esse é 

o meu kit básico de devoção pessoal. 

 O louvor faz parte da adoração e a primeira vez que a Bíblia fala de dois instrumentos 

musicais está em Gênesis 4:21: “O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que 

tocam harpa e flauta”.  

 Sempre que pensamos no livro dos Salmos, em música cristã e principalmente na harpa 

não tem como não se lembrar do adolescente Davi, o menor e mais novo filho de Jessé que ficava 

cuidando das ovelhas enquanto seus irmãos mais velhos já eram soldados no exército do rei Saul. 

Nossa profetiza Ellen G. White, em seu livro Patriarcas e Profetas nas páginas 641 e 642 faz duas 

menções à harpa e às melodias que Davi compunha: “Tão humilde e modesto como antes de sua 

unção, o pastorzinho voltou as colinas, e vigiava e guardava seus rebanhos com ternura como 

sempre. Com nova inspiração, porém, compunha suas melodias e tocava sua harpa” e o outro 

relato é: “Ele diariamente vivia a ter uma comunhão mais intensa com Deus. Sua mente estava 

constantemente a penetrar novas profundidades a busca de novos assuntos para inspirar seus 

cânticos e despertar a música de sua harpa”. 

 Mais uma vez a harpa é mencionada as páginas 643: “Na providência de Deus, Davi como 

hábil executor da harpa, foi trazido perante o rei.  Seus acordes sublimes e de inspiração celestial 

tiveram o desejado efeito”.  Como você pode ver a harpa fazia parte da vida de Davi, tanto quanto 

suas ovelhas e seus maravilhosos cânticos, mas conhecidos como Salmos. Seus salmos tocados 

suavemente em sua harpa acalmavam diariamente o turbulento coração do arrogante rei Saul. 

 Muito se falou e ainda se fala sobre o uso de determinados instrumentos musicais nos 

momentos de adoração em nossa igreja e uma legião de cristãos classificam os instrumentos 

musicais em apenas duas categorias: ou eles são de Deus ou são do diabo. Será que essa é a sua 

reação quando vê uma harpa sendo tocada no culto divino e do lado você vê uma bateria por 

exemplo? Para muitos cristãos instrumentos musicais tem religião e tem o poder de escolher se 

eles são de Deus ou não. Eles esquecem que não é o instrumento musical que pertence ou não a 

Deus ou ao inimigo e sim o músico que irá tocar o instrumento. A forma como ele irá tocar o 

instrumento, a melodia, os acordes e sua conexão ou não com o Senhor irá determinar se a música 

tocada nos aproximará mais de Deus ou nos afastará Dele.  

 Quando você vê um músico profissional tocar uma harpa, você nunca pensa que virá um 

louvor que desonre o nome do Senhor. Davi sabia como ninguém usar a harpa. 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 30 

 

Dezenove de Janeiro 

A Missão de Joquebede 

 Então, lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-

o, pagar-te-ei o seu salário. A mulher tomou o menino e o 

criou. Êxodo 2:9 

 Começamos hoje nossa caminhada espiritual pelo livro de Êxodo e não temos como pensar 

em fuga, pragas, saída do Egito, escravidão, cavalos de Faraó, passagem a pé pelo Mar Vermelho, nem 

em águas saindo de rochas, sem lembrar do homem que Deus escolheu para ser o libertador do povo 

de Israel.  Que cristão não admira Moisés, não é verdade? Quem na história bíblica de todos os trinta 

e nove livros que compõe o Velho Testamento teve a influência, a liderança e a importância de Moisés 

para a nação israelita? Quem em toda a história da humanidade foi o escolhido do Senhor para receber 

de Sua própria mão os 10 mandamentos? Quem quebrou essa mesma lei quando viu que o povo que 

ele havia recém tirado do Egito, estava se prostituindo culturalmente e adorando um bezerro de ouro? 

Moisés recebeu a maior e mais espinhosa missão já dada a um mortal. 

 Se conhecemos bem Moisés e sua missão, o mesmo não podemos dizer de sua mãe Joquebede 

que por sinal foi quem inventou essa história de creche e o que é melhor, ela foi paga para ficar em sua 

casa cuidando de seu filho.  Quantas mulheres não gostariam de ter tido a mesma sorte de Joquebede, 

não é verdade? Quem foi essa mulher que criou o libertador de Israel? Que princípios e valores foram 

estes que ela ensinou àquele menino que a filha de Faraó encontrou dentro de um cestinho em pleno 

rio Nilo até se tornar um pré-adolescente e ir morar no palácio de Faraó?  

 Precisamos mais uma vez nos socorrer no livro Patriarca e Profetas de nossa profetiza Ellen G. 

White na página 244: “De que grande alcance em seus resultados, foi a influência daquela mãe hebreia, 

sendo ela, entretanto uma exilada e escrava! Toda a vida futura de Moisés, a grande missão que ele 

cumpriu como chefe de Israel, testificam da importância da obra de uma mãe cristã. Não há outro 

trabalho que se possa igualar a este.  Em parte, muito grande, as mães têm nas mãos o destino de seus 

filhos. Ela trata como mentes e caracteres em desenvolvimento, trabalhando não somente para o tempo, 

mas para a eternidade. Está a semear sementes que brotarão e frutificarão, quer para o bem, quer para 

o mal. Ela não tem a desenhar formas de beleza na tela, ou esculpi-las no mármore, mas imprimir na 

alma humana a imagem do divino. Especialmente durante os primeiros anos recai sobre ela a 

responsabilidade de formar o caráter de seus filhos. As impressões então produzidas na mente destes 

em desenvolvimento, permanecerão com eles por toda vida. Os pais devem dirigir a instrução e ensino 

de seus filhos enquanto muito pequenos, com objetivo de poderem eles ser cristãos. São postos sob o 

nosso cuidado para serem ensinados, não como herdeiros do trono de um reino terrestre, mas como 

reis para Deus, a fim de reinarem pelos séculos intérminos”. 

 Você que faz parte do Ministério Chama Coral sabe muito bem qual a sua missão na obra do 

Senhor, mas é preciso lembrar-se de que se você hoje é quem é, em grande parte, se não a maior parte, 

você deve o mérito a sua mãe. As mães, a exemplo do Chama Coral, também têm uma nobre missão. 

Moisés honrou sua mãe e cada ensinamento aprendido com ela. Sua vida honra a sua mãe? Ela pode 

se orgulhar de você? Pense nisso! 
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Vinte de Janeiro 

Tempo de Palácio 

 Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, 

do qual passou a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: 

Porque das águas o tirei. Êxodo 2:7 

 Como é bom acordar quando todos em sua casa estão dormindo, quando você pode dobrar 

seus joelhos e clamar ao Senhor por perdão de pecados e por bênçãos para mais um novo dia. Depois 

de orar, quão bom é louvar o nome do Senhor com as músicas aprendidas nos ensaios de sexta-feira à 

noite e sábados à tarde. Quando seu último momento de louvor cessa, você pode abrir a maravilhosa 

Palavra de Deus e receber os conselhos, as bênçãos e as orientações que nosso Deus reservou para 

você. 

 Já parou para pensar por qual nome Joquebede ficou chamando seu filho, se ao entregá-lo a 

filha de Faraó, ela que o chamou de Moisés? O menino Moisés agora deveria ter uns doze anos, 

continuava crescendo e agora chegou a hora de ir para o palácio de Faraó. Nossa profetiza, Ellen G. 

White em Patriarcas e Profetas, na página 245, nos escreveu: “Na corte de Faraó, Moisés recebeu o 

mais elevado ensino civil e militar. O monarca resolveu fazer de seu neto adotivo, o seu sucessor no 

trono e o jovem foi educado para sua elevada posição. “E Moisés foi instruído em toda a ciência dos 

egípcios e era poderoso em suas palavras e atos”. Atos 7:22. Sua habilidade como chefe militar, tornou-

o favorito dos exércitos do Egito e era geralmente considerado personagem notável”. 

 “Pelas leis do Egito, todos os que se ocupavam o trono dos Faraó deveriam se tornar membros 

da casta sacerdotal e Moisés como herdeiro presumível deveria iniciar-se nos mistérios da religião 

nacional. Esse dever foi confiado aos sacerdotes. Mas ao mesmo tempo em que era um estudante 

ardoroso e incansável, não pode ser induzido a participar do culto aos deuses. Foi ameaçado com a 

perda da coroa e advertiu-se lhe de que seria repudiado pela princesa caso persistisse em sua adesão a 

fé hebreia. Mas ele foi inabalável em sua decisão de não prestar homenagem a não ser ao único Deus, 

o criador dos céus e da terra. “Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de 

Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o 

gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque 

tinha em vista a recompensa”. Hebreus 11:24-26. 

 Algumas lições aprendemos com este episódio: a primeira é que às vezes Deus irá nos capacitar 

em locais onde nunca pensaríamos que iriámos estar e Deus esperará que você como cristão possa dar 

um excelente testemunho não importa onde você estiver. A segunda é que a vida de um cristão quase 

nunca será num palácio. Se você hoje tem lugar fantástico para morar, tem uma vida maravilhosa, tem 

dinheiro no banco, um excelente carro, ou seja, você está passando seus dias no palácio, lembre-se de 

que isso não vai durar para sempre. Seja sempre agradecido ao Senhor pelos seus dias de palácio, mas 

prepare-se para encarar o deserto, pois esta foi a realidade de Moisés depois que saiu do palácio. Isso 

pode acontecer contigo também. O terceiro aprendizado com o tempo de palácio é que nem o luxo, 

nem o ambiente, nem os relacionamentos, nem o conhecimento, nem o status de filho da filha de Faraó 

e neto do mesmo, não impediram Moisés de permanecer nos caminhos do Senhor. Não é incrível ver 

como Moisés colocou o Senhor acima de tudo e de todos?   
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Vinte e Um de Janeiro 

Tempo de Deserto 

 Porque Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na 

terra de Midiã e assentou-se junto ao poço. Êxodo 2:15 

 Depois de tantos anos no palácio, de aprender tudo o que os egípcios tinham a lhe ensinar, 

Moisés achou que já estava preparado para sua missão de libertar o povo de Israel, mas ao ver um 

irmão hebreu ser espancado por um egípcio, não pensou duas vezes, agindo com próprias mãos, 

matou e enterrou o egípcio. Como notícia ruim corre rápido, ele teve que fugir do palácio e viver 

no deserto. 

 Ellen G. White em Patriarcas e Profetas nas páginas 247/251, nos conta porque Deus o 

levou a passar seus próximos quarenta anos num deserto: “Matando o egípcio, Moisés caíra no 

mesmo erro tantas vezes cometido por seus pais, de tomar nas próprias mãos, a obra que Deus 

prometera fazer. Não era vontade de Deus libertar o seu povo pela guerra como Moisés pensava, 

mas pelo Seu próprio grande poder, para que a glória Lhe fosse atribuída a Ele tão somente. 

Todavia, mesmo este ato precipitado foi superiormente encaminhado por Deus a fim de cumprir 

Seus propósitos. Moisés não estava preparado para a sua grande obra. Tinha ainda a aprender a 

mesma lição de fé que havia sido ensinada a Abraão e Jacó. Não confiar na força e sabedoria 

humanas, mas no poder de Deus para o cumprimento de suas promessas”. “E havia outras lições 

que, em meio da solidão das montanhas, devia Moisés receber. Na escola da abnegação e agruras, 

ele deveria aprender a paciência e a moderar suas paixões. Antes que pudesse governar sabiamente, 

devia ser ensinado a obedecer. Seu coração devia estar completamente em harmonia com Deus 

antes de poder ensinar o conhecimento de Sua vontade a Israel. Pela sua própria experiência, devia 

estar preparado a exercer um cuidado paternal, sobre todos os que necessitavam de seu auxílio”. 

 “O homem teria dispensado aquele longo período de labuta e obscuridade, julgando-o uma 

grande perda de tempo. Mas a sabedoria infinita chamou aquele se que tornaria o dirigente de seu 

povo a passar quarenta anos no humilde trabalho de pastor. Os hábitos de exercer o cuidado, do 

esquecimento de si mesmo e de terna solicitude pelo seu rebanho, assim desenvolvidos, prepará-

lo-iam a tornar-se o compassivo e longanimo pastor de Israel. Proveito algum que o ensino ou a 

cultura humana pudesse outorgar, poderia ser um substituto para esta experiência. Moisés estava a 

aprender muito do que tinha que desaprender. Na simplicidade severa do deserto de sua vida, os 

resultados do ócio e do luxo do Egito desapareceram. Moisés tornou-se paciente e humilde, “mui 

manso, mais do que todos os homens que havia sobre a Terra”. Números 12:3 Como você viu nos 

escritos inspirados, Deus sempre terá lições a nos ensinar, seja nos tempos de palácio como nos 

tempos de deserto. Muitos do ministério Chama Coral sabem exatamente do que estou falando, 

pois já viveram tempos no palácio e tempos no deserto e de lá extraíram lições importantes para 

sua vida. Uma das lições aprendidas é que o seu Deus estará te acompanhando tanto no palácio 

como no deserto, desde que você queira a Sua companhia e que você esteja disposto a honrá-lo 

onde você estiver. Não é bom saber que onde você estiver, sempre terá a companhia do Senhor?  

A outra lição é que se Deus te mandar para o deserto, agradeça, pois Ele sabe o que é melhor para 

você. 
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Meditação 

Terceira Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 
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Vinte e Dois de Janeiro 

Terra Santa 

 Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as 

sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. 

Êxodo 3:5 

 O que te veio à mente quando você leu hoje o tema de nossa meditação? Terra santa para 

os músicos e coristas do Ministério Chama Coral seria Jerusalém, a capital de Israel? Existe um 

lugar específico que Deus considera santo? O que torna um lugar santo? 

 Moisés estava tendo mais um dia normal em sua vida de pastor de ovelhas no deserto e a 

própria Palavra de Deus te diz isso em Êxodo 3:1-5: “Apascentava Moisés o rebando de Jetro, seu 

sogro, sacerdote de Midiã e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte 

de Deus à Horebe. Apareceu-lhe o Anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. 

Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia.  Então disse, consigo 

mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor 

que ele se voltara para ver, o chamou e disse: Moisés! Moisés! Ele respondeu: Eis-me aqui! Deus 

continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra 

santa”. 

 Veja que sucessão de acontecimentos incríveis: Em primeiro lugar, guiado pelo Espírito 

Santo de Deus, Moisés se dirige a Horebe que já era conhecido como o monte do Senhor. Em 

segundo lugar: Deus aparece através de uma chama de fogo, no meio de uma sarça ardente. Em 

terceiro lugar: Deus ordena que Moisés tire a sandália e em quarto lugar: Deus finalmente se 

apresenta a Moisés: “Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de 

Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus”. Gênesis 3:16. Ellen G. White 

comenta a cena: “A humildade e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos os 

que vão à presença de Deus.  Em nome de Jeová, podemos ir perante Ele com confiança, não 

devemos, porém, aproximarmos DELE com uma ousadia presunçosa como se Ele estivesse no 

mesmo nível que nós outros. Há os que se dirigem ao grande Todo Poderoso e santo Deus que 

habita na luz inacessível, como se dirigisse a um igual ou mesmo inferior. Há os que se portam em 

sua casa conforme não imaginariam fazer na sala de audiência de um governador terrestre. Tais 

devem lembrar-se de que se acham à vista daquele a quem serafins adoram, perante quem os anjos 

velam o rosto.  Deus deve ser grandemente reverenciado. Todos os que em verdade se 

compenetram de sua presença, prostrar-se-ão, com humildade perante Ele e como Jacó ao 

contemplar a visão de Deus, exclamarão: “Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão 

a casa de Deus. Esta é a porta dos céus”. Gênesis 28:17 Será que quando você chega para ensaiar 

toda sexta-feira e sábado nas dependências do Ministério Jovem do Portão, você consegue entender 

que lá é terra santa? Suas conversas, seus comentários, seu celular funcionando a mil por hora 

enquanto o ensaio acontece, realmente te fazem lembrar de que você está pisando em solo sagrado?  

 A mesma ordem que Deus deu a Moisés, chega para você ainda hoje e até a volta de Jesus 

ela se repetirá a cada ensaio: “Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra 

santa”. O que santifica um lugar é a presença de Deus. Amém por isso. 
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Vinte e Três de Janeiro 

Fugindo da Missão 

 Ele, porém, respondeu: Ah! Senhor! Envia aquele que hás 

de enviar, menos a mim. Êxodo 4:13 

 Depois que Moisés, literalmente tirou as sandálias dos seus pés para pisar na terra santa 

onde Deus se fazia presente, chegou a hora de Deus se apresentar lembrando a ele quem eram 

seus antepassados e deixando bem claro que Ele era o mesmo Deus que havia falado com eles: 

“Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó”.  

 Deus lhe contou que havia visto a aflição de Seu povo e ouvido o seu clamor, que conhecia 

o quanto seu povo estava sofrendo e que agora era chegada a hora de libertá-los e finalmente Deus 

cumpriria a promessa que havia feito a Abrão de que seu povo seria livre em Canaã, a lendária 

terra que manava leite e mel. Até este ponto da conversa, estava tudo muito bem para Moisés, mas 

Deus tinha um planou muito mais ousado para Moisés e Ele não parou por aí e lhe passou a missão: 

“Vem agora, e Eu te enviarei a Faraó, para que tires, o meu povo, os filhos de Israel do Egito”. 

Êxodo 3:10 

 Você ainda se lembra da reação de Moisés? Lembra se ele aceitou o chamado numa boa 

e disse para Deus que estava pronto para encarar qualquer desafio, pois ele sabia que o seu Deus 

iria com ele? Lembra se ele concordou com o seu Deus sem questionar? Veja a primeira reação 

de Moisés ante o chamado para a missão: “Então disse Moisés a Deus:  Quem sou eu para ir a 

Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel”? Êxodo 3:11. Conseguiu ver nas palavras de Moisés sua 

primeira tentativa de fuga? Mas Deus não aceitou um não de Moisés assim tão fácil e Ele insistiu 

mais uma vez e qual foi a segunda resposta de Moisés: “Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, 

nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu”. Êxodo 4:1 

 Deus não iria desistir de Moisés tão fácil assim e qual foi a resposta de Moisés na terceira 

tentativa de fazer com que ele aceitasse o desafio de liderar o Seu povo na saída do Egito? “Ah! 

Senhor” eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado 

de língua”. Êxodo 4:10. Mais uma vez Deus contra argumentou e tentou convencer Moisés a 

cumprir a sua missão. 

 Nosso verso de hoje nos mostra a quarta tentativa de Moisés para fugir da missão e agora 

ele conheceria algo de perto que muito provavelmente não gostaria de ver novamente: ele iria 

conhecer a ira de Deus. Veja a reação de Deus depois de quatro tentativas de convencer Moisés: 

“Então se ascendeu a ira do Senhor contra Moisés. Êxodo 4:14. A reação de Moisés é típica de 

todos os que acham que a missão de cantar, de pregar o evangelho, de viver o que a Palavra de 

Deus tem a lhes ensinar serve para todo o mundo menos para ele. São especialistas em fugas. Não 

querem compromisso com a causa de Deus, não se envolvem, não se doam, não se expõe, não 

falam para não se comprometer. A grande maioria de cristãos são frios e indiferentes aos chamados 

de DEUS.  Quando Deus te chamou para o Ministério Chama Coral qual foi a sua reação? Qual 

será sua futura reação quando Deus te chamar para outra missão? Vai aceitar o novo chamado ou 

arranjará quatro desculpas para se livrar do chamado? Vai ser outro Moisés? 
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Vinte e Quatro de Janeiro 

O Livramento do Senhor 

 Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-

vos e vede o livramento do Senhor, que hoje, vos fará: porque os 

egípcios, que hoje vede, nunca mais os tornareis a ver. 

Exodo14:13 

 Nosso Deus é o único que consegue ver o futuro e para entendermos o porquê de Egito e 

o porquê das pragas, precisamos voltar ao tempo e rever uma conversa que Deus teve com o 

patriarca Abraão: “Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas 

o acometeram; então lhe foi dito: Sabe com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra 

alheia e será reduzida a escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a 

gente a que te sujeitar-se e depois sairão com grandes relíquias”. Gênesis 15:13 e 14. 

 Depois de quatrocentos anos de servidão, Deus ouviu o clamor de Seu povo e agora 

chegara a hora de cumprir o que Ele prometera a Abraão e com mão poderosa libertar o Seu povo. 

Se nosso Deus é tão forte, tão poderoso, imbatível em qualquer batalha, já parou para pensar por 

que foram necessárias dez pragas, se Deus podia mandar uma só e tudo estaria concluído? Mais 

uma vez ela, nossa profetiza Ellen G. White vem nos socorrer: “Os hebreus tinham esperado obter 

sua liberdade sem qualquer prova especial de sua fé, ou qualquer sofrimento ou agrura real. Ainda 

não estavam, porém, preparados para o livramento. Tinham pouca fé em Deus e estavam 

indispostos a suportar pacientemente suas aflições até que Ele achasse oportuno operar por eles. 

Muitos se contentavam em permanecer em cativeiro de preferência a enfrentar as dificuldades 

atinentes à mudança para uma terra estranha e os costumes de alguns se haviam tornado tão 

parecidos com os dos egípcios, que preferiam ficar no Egito. Por isso o Senhor não os livrou pela 

primeira manifestação de seu poder perante Faraó. Ele encaminhou os acontecimentos de maneira 

mais ampla, a fim de desenvolver o espírito tirânico do rei do Egito e também para revelar-se ao 

seu povo”. 

 “Vendo Sua justiça, Seu poder e amor, prefeririam deixar o Egito e entregar-se a seu 

serviço. A tarefa de Moisés teria sido muito menos difícil, se muitos dos israelitas não se houvessem 

tornado tão corrompidos que não queriam deixar o Egito”. Patriarcas e Profetas, página 260. Deus 

cumpriu o que Ele já havia planejado, as dez pragas aconteceram, os israelitas receberam dos 

egípcios grandes relíquias, como Ele havia profetizado a Abraão. Agora o primeiro impasse 

acontece, pois, os egípcios os perseguiam e existia um mar na frente deles. Mais uma prova, mais 

desafios e mais um motivo para confiar plenamente no Deus de Abraão que acabara de os livrar 

de Faraó. O líder Moisés então lhes dá a receita certa para ultrapassar esse desafio: “Não temais, 

aquietai-vos e vede o livramento do Senhor” Êxodo 14:13 

 As perguntas que não querem calar para você e para mim hoje são: O que te prende no 

Egito? Seus costumes e seus hábitos de vida são de egípcios ou de israelitas? Existe uma diferença 

entre a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos e os deles? No seu projeto de vida, você quer 

continuar escravo no Egito ou cidadão livre na Nova Jerusalém? 
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Vinte e Cinco de Janeiro 

O Cântico de Moisés 

 O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por 

salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus 

de meu pai, por isso o exaltarei. Êxodo 15:2 

 Tão logo Moisés levantou seu bordão e colocou o pé na água, o mar Vermelho se dividiu 

em dois e milhares de israelitas passaram a seco pelo meio do mar.  No momento certo os egípcios 

entram no mar, seus carros encalham e o mar volta para o seu lugar, sepultando Faraó e seus 

soldados. Que história fantástica e que livramento incrível. Que cristão amante da Palavra de Deus 

não conhece esse episódio não é verdade? Mas alguém por acaso lembra o que Moisés e todo o 

povo de Israel fizeram para comemorar? Acertou quem disse que eles em reconhecimento ao Deus 

de Israel, louvaram e engrandeceram o nome do Senhor. 

 O cântico de Moisés é o primeiro cântico mencionado na Bíblia e ele exalta o Deus da 

guerra, o Deus que venceu o todo poderoso Faraó, o Deus que não abandona seus filhos, o Deus 

que sempre vem em nosso socorro. Curta o Cântico de Moisés: 

 “Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou; lançou no mar o cavalo e o seu 

cavaleiro.O Senhor é a minha força, e o meu cântico; ele me foi por salvação; este é o meu Deus, 

portanto lhe farei uma habitação; ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei.O Senhor é homem 

de guerra; o Senhor é o seu nome.Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército; e os seus 

escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho.Os abismos os cobriram; desceram às 

profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder, a tua destra, ó 

Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se 

levantaram contra ti; enviaste o teu furor, que os consumiu como o restolho. E com o sopro de tuas 

narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão; os abismos coalharam-se no 

coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos; fartar-se-á a minha 

alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. 

Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu; afundaram-se como chumbo em veementes águas. O 

Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável 

em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita; a terra os tragou. Tu, com a tua 

beneficência, guiaste a este povo que salvaste; com a tua força o levaste à habitação da tua 

santidade.Os povos o ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. 

Então os príncipes de Edom se pasmaram; dos poderosos dos moabitas apoderou-se um tremor; 

derreteram-se todos os habitantes de Canaã.Espanto e pavor caiu sobre eles; pela grandeza do teu 

braço emudeceram como pedra; até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse 

este povo que adquiriste.Tu os introduzirás, e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que 

tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos 

estabeleceram.O Senhor reinará eterna e perpetuamente; porque os cavalos de Faraó, com os seus 

carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles; 

mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar”. Êxodo 15:1-19. 

 Que tal seguir o exemplo do povo de Israel e louvar pelas bênçãos recebidas? 
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Vinte e Seis de Janeiro 

Visual Impactante 

 Então, falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor 

teu Deus que te tirei da terra de servidão. Êxodo 20:1 

 Depois da fuga espetacular do Egito, começa o êxodo do povo de Deus rumo a Canaã e a 

tarefa de Moisés não seria nada fácil, pois estima-se que dois milhões de israelitas precisariam ser 

conduzidos diariamente ao longo do deserto. Depois de Deus transformar águas amargas em doces, 

de lhes providenciar o maná, de lhes providenciar a carne das codornizes, ter tirado literalmente 

água da rocha, chegou o momento mais solene da história do êxodo, pois Deus iria lhes entregar 

nada mais nada menos do que a Sua própria lei.  

 A lei de Deus não chegaria às mãos de seu povo de forma banal e comum e o próprio 

Deus se encarregou desta solenidade: “Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa coluna 

escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam em ti. Porque 

Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai 

ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, 

porque no terceiro dia o Senhor, a vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai”. Êxodo 19:9-

11. 

 Para que você tenha uma ideia do impacto que foi este dia na vida daqueles israelitas, veja 

os versos a seguir: “Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa 

nuvem sobre o monte, e mui forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no 

arraial, se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao 

pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor, descera sobre ele com fogo. A sua 

fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. E o clangor de 

trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão”. Êxodo 

19:16-19. 

 Conseguiu ver o clima que o próprio Deus criou para entregar Sua lei ao Seu povo? 

Conseguiu enxergar que Ele usou a natureza através de relâmpagos e trovões para produzir um 

impacto na mente de seu povo? Conseguiu ver a solenidade que a presença de Deus causou no 

meio dos seus filhos? Era o próprio Deus se mostrando ao Seu povo e isso não era um 

acontecimento comum. Você poderá ler a Palavra de Deus quantas vezes quiser e nada no Velho 

Testamento foi tão impactante quanto a cerimônia de entrega da Lei de Deus aos homens.  

 Pare para pensar que a Lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus e, portanto, não era algo 

terrestre e sim celeste. A Lei de Deus é o reflexo do caráter de Deus e para traze-la para o nosso 

mundo, o próprio Deus se encarregou de fazê-lo. Deus não mandou anjos para trazerem Sua lei. 

Ele mesmo trouxe e se Ele trouxe, merece toda a nossa atenção. A Lei de Deus é sagrada como 

Deus é sagrado.  

 Ao longo de nossa vida de igreja sempre temos ouvido falar que valores mudam, mas 

princípios não se negociam. Quais são estes princípios? Onde estão eles? Por quem foram escritos? 

A Lei de Deus contém os princípios que não se negociam. Amém por isso. 
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Vinte e Sete de Janeiro 

Os Dez Mandamentos I 

Não terás outros deuses diante de Mim. Êxodo 20:3 

 Nas próximas meditações que envolverem os Dez Mandamentos, teremos apenas 

mensagens de Ellen G White, diretamente do livro Patriarcas e Profetas páginas 304 a 309. 

 “E então cessaram os trovões, não mais se ouviu a trombeta e a terra ficou calada. 

Houve um tempo de solene silêncio e então ouviu-se a voz de Deus. Falando da espessa 

escuridão que O envolvia, encontrando-Se Ele sobre o monte, rodeado de um 

acompanhamento de anjos, o Senhor deu a conhecer a Sua lei. Moisés, descrevendo esta 

cena, diz: “O Senhor veio de Sinai, e lhes subiu de Seir; resplandeceu desde o monte Parã 

e veio com dez milhares de santos; à Sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, 

ama os povos; todos os Seus santos estão na Tua mão; postos serão no meio, entre os Teus 

pés, cada um receberás das Tuas Palavras”. Deuteronômio 33:2 e 3 

 “Jeová revelou-Se não somente na terrível majestade de juiz e legislador, mas como 

um compassivo guarda de Seu povo: “Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do 

Egito, da casa da servidão”. Êxodo 20:2. Aquele a quem já haviam conhecido como seu 

guia e libertador, que os trouxera do Egito, preparando-lhes o caminho através do mar e 

subvertendo Faraó e seus exércitos, que assim Se mostrara superior a todos os deuses do 

Egito, Este era o que agora falava a Sua lei”. 

 "A lei não fora proferida naquela ocasião exclusivamente para o benefício dos 

hebreus. Deus os honrou, fazendo deles os guardas e conservadores de Sua lei, mas esta 

deveria ser considerada como um depósito sagrado para todo o mundo. Os preceitos do 

Decálogo são adaptados a toda a humanidade, e foram dados para a instrução e governo 

de todos. Dez preceitos breves, compreensivos e dotados de autoridade, abrangem os 

deveres do homem para com Deus e seus semelhantes; e todos baseados no grande 

princípio fundamental do amor. “Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda 

a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como 

a ti mesmo”. Lucas 10:27; Deuteronômio 6:4 e 5; Levítico 19:19.  Nos Dez Mandamentos 

estes princípios são apresentados pormenorizadamente e aplicáveis às condições e 

circunstâncias do homem”. 

 “Não terás outros deuses diante de Mim”. Êxodo 20:3-17 

 “Jeová, o Ser eterno, existente por Si mesmo, incriado, sendo o originador e 

mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito a reverência e culto supremos. 

Proíbe-se ao homem conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar nas suas afeições 

ou serviço. O que quer que acariciemos que tenda a diminuir nosso amor para com Deus, 

ou se incompatibilize como o culto a Ele devido, disso fazemos um deus”. 
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Vinte e Oito de Janeiro 

Os Dez Mandamentos II 

 “Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma 

semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na 

Terra, nem nas águas debaixo da Terra. Não te encurvarás a 

elas nem as servirás”.  

“O segundo mandamento proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens e 

semelhanças. Muitas nações gentílicas pretendiam que suas imagens eram meras figuras ou 

símbolos pelos quais adoravam a Divindade; mas Deus declarou que tal culto é pecado. A tentativa 

de representar o Eterno por meio de objetos materiais, rebaixaria a concepção do homem acerca 

de Deus. A mente desviada da perfeição infinita de Jeová, seria atraída para a criatura em vez de o 

ser para o Criador. E, rebaixando-se suas concepções acerca de Deus, semelhantemente degradar-

se ia o homem”. “Eu o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso”. A íntima e sagrada relação de Deus 

para com Seu povo é representada sob a figura do casamento. Sendo a idolatria o adultério 

espiritual, é o desprazer de Deus contra a mesma apropriadamente chamado ciúme”. 

“Visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me 

aborrecem”. É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mão não 

são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Dá-se, entretanto, em 

geral o caso de os filhos andarem nas pegadas de seus pais. Por herança e exemplo os filhos se 

tornam participantes de pecado do pai. Más tendências, apetites pervertidos e moral vil, assim como 

enfermidades físicas e degeneração, são transmitidos como um legado de pai a filho, até a terceira 

e quarta geração. Esta terrível verdade deveria ter uma força solene para restringir os homens de 

seguirem uma conduta de pecado”. 

“Faço misericórdia em milhares aos que Me amam e guardam os Meus mandamentos”. 

Proibindo o culto aos falsos deus, o segundo mandamento envolve a ordem de adorar o verdadeiro 

Deus. E aos que são fiéis em Seu serviço, promete-se a misericórdia, não meramente à terceira e 

quarta geração, como é ameaçada a ira contra os que O aborrecem, mas a milhares de gerações”. 

“Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; porque Deus não terá por inocente o que 

tomar o Seu nome em vão”. 

“Este mandamento não somente proíbe os falsos juramentos e juras comuns, mas veda-nos 

o uso do nome de Deus de maneira leviana ou descuidada, sem atentar para a sua terrível 

significação. Pela inconsiderada menção de Deus na conversação comum, pelos apelos a Ele feitos 

em assuntos triviais, e pela frequente e impensada repetição de Seu nome, nós O desonramos. 

“Santo e tremendo é o Seu nome” Salmo 111:9. 

"Todos devem meditar em Sua majestade, pureza e santidade, para que o coração possa 

impressionar-se com uma intuição de Seu exaltado caráter; e Seu santo nome deve ser pronunciado 

com reverência e solenidade”. 
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Meditação 

Quarta Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 
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Vinte e Nove de Janeiro 

Os Dez Mandamentos III 

 

“Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás e 

farás toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus; não 

farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, 

nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro 

das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo o 

que neles há, e ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia 

do sábado, e o santificou”. Êxodo 20:8-11 

“O sábado não é apresentado como uma nova instituição, mas como havendo sido 

estabelecido na criação. Deve ser lembrado e observado como a memória da obra do Criador. 

Apontado para Deus como aquele que fez os céus e a Terra, distingue o verdadeiro Deus de todos 

os falsos deuses. Todos os que guardam o sétimo dia, dão a entender por este ato que são 

adoradores de Jeová. Assim é o sábado o sinal de submissão a Deus por parte do homem, enquanto 

houver alguém na Terra para O servir. O quarto mandamento é o único dos dez em que encontra 

tanto o nome como o título do Legislador. É o único que mostra pela autoridade de quem é dada 

a lei. Destarte contém o selo de Deus, afixado à Sua Lei, como prova de autenticidade e vigência 

da mesma”. 

“Deus deu aos homens seis dias nos quais trabalhar, e exige que seus trabalhos sejam feitos 

nos seis dias destinados a isso. Atos necessários e misericordiosos são permitidos no sábado; os 

doentes e sofredores em todo o tempo devem ser tratados, mas o trabalho desnecessário deve ser 

estritamente evitado. “Se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no Meu santo dia, 

e se chamares ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não 

seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade... Isaías 58:13. Tampouco 

fica nisto a proibição. “Nem falar as tuas próprias palavras”, diz o profeta. Aqueles que no sábado 

discutem assuntos de negócios ou fazem planos, são considerados por Deus, como se estivessem 

empenhados na própria transação de negócio. Para santificar o sábado não devemos mesmo 

permitir que nosso espírito se ocupe com coisas de caráter mundano. E o mandamento inclui todos 

dentro de nossas portas.  Os que convivem na casa devem durante as horas sagradas por de parte 

suas ocupações mundanas. Todos devem unir-se a honrar a Deus por meio de um culto voluntário 

em Seu santo dia”. “Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na Terra que 

o Senhor teu Deus te dá”.  “Os pais têm direito ao amor e respeito em certo grau que a nenhuma 

pessoa é devido. O próprio Deus, que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos 

seus cuidados, ordenou que durante os primeiros anos da vida estejam os pais em lugar de Deus 

em relação aos seus filhos. E aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais, rejeita a autoridade 

de Deus. O quinto mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e 

obediências aos seus pais, mas também lhes proporcionem amor e ternura, aliviem os seus 

cuidados, zelem pelo seu nome e os socorram e os console na velhice”.  
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Trinta de Janeiro 

Os Dez Mandamentos IV 

 “Não matarás”.  

 “Todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida; o espírito de ódio e 

vingança, ou a condescendência de qualquer paixão que leva a atos ofensivos a outrem, ou 

nos faça mesmo desejar-lhe mal (pois “qualquer que aborrece o seu irmão é homicida”); 

uma negligência egoística de cuidar dos necessitados e sofredores; toda a condescendência 

própria ou desnecessária privação, ou trabalho excessivo com a tendência de prejudicar a 

saúde, todas estas coisas são, em maior ou menor grau, violação do sexto mandamento”. 

 “Não adulterarás” 

 “Esse mandamento proíbe não somente atos de impureza, mas pensamentos e 

desejos sensuais, ou qualquer prática com a tendências de os excitar. A pureza é exigida 

não somente na vida exterior, mas nos intuitos e emoções secretos do coração. Cristo, que 

ensinou os deveres impostos pela lei de Deus, em seu grande alcance, declarou ser o mau 

pensamento ou olhar tão verdadeiramente pecado como o é o ato ilícito”. 

 “Não furtarás” 

 “Tantos pecados públicos como particulares são incluídos nesta proibição. O oitavo 

mandamento condena o furto de homens e tráfico de escravos, e proíbe a guerra de 

conquista. Condena o furto e o roubo. Exige estrita integridade nos mínimos detalhes dos 

negócios da vida. Veda o engano no comércio, e requer o pagamento de débitos e salários 

justos. Declara que toda a tentativa de obter-se vantagem pela ignorância, fraqueza ou 

infelicidade de outrem, é registrada como fraude nos livros do Céu”. 

 “Não dirás falso testemunho contra o seu próximo” 

 “Aqui se inclui todo o falar que seja falso a respeito de qualquer assunto, toda a 

tentativa ou intuito de enganar nosso próximo. A intenção de enganar é o que constitui a 

falsidade. Por um relance de olhos, por um movimento da mão, uma expressão do rosto, 

pode-se dizer falsidade tão eficazmente como por palavras. Todo o exagero intencional, 

toda a sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou 

desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feita de tal maneira que iluda é falsidade. 

Este preceito proíbe todo esforço no sentido de prejudicar a reputação de nosso próximo, 

pela difamação ou suspeitas ruins, pela calúnia ou intrigas.  Mesmo a supressão intencional 

da verdade, pela qual pode resultar o agravo a outrem, é uma violação do nono 

mandamento”. 
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 “Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a 

mulher do teu próximo, nem o seu sevo, nem a sua serva, nem 

o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu 

próximo”.  

 “O décimo mandamento fere a própria raiz de todos os pecados, proibindo o 

desejo egoístico, do qual nasce o ato pecaminoso. Aquele que em obediência à lei de Deus 

se abstém de condescender mesmo com um desejo pecaminoso daquilo que pertence a 

outrem, não será culpado de um ato mau para com seus semelhantes”.  
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Trinta e um de janeiro 

Geração Eleita 
  

 “Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação 

santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as 

grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua 

maravilhosa luz” -  1º Pedro 2:9.  

  

Cresci na igreja do Portão. Decidi permanecer e me tornar adventista aos 13 anos 

de idade. Na minha adolescência o que mais me marcou foi o Clube de Desbravadores 

Cidade Sorriso. Quantas lembranças boas! Mas sabe, tudo tem seu tempo e sua fase.   

 

 

Fiquei um período sem ter uma atividade específica na igreja, mas agradeço a Deus 

quando Ele colocou no coração de alguns jovens o desejo de ter um coral novo. Houve 

uma reunião para escolha do nome e eu estava lá! Lembro como se fosse ontem. Dentre 

algumas opções, por maioria de votos (ou não), foi decidido o nome: Ministério Chama 

Coral.  

 

Aos poucos, adquirimos identidade e nos tornamos um ministério, com atividades 

diferentes, com a missão na veia e muita vontade de ver Jesus voltar.   

 

 

Considero o Ministério Chama Coral meu oxigênio espiritual. Quando eu canto 

em uma apresentação sou alcançada por Deus. Quando participo dos projetos aprendo na 

prática o que Ele quer e espera de mim. Esse coral é sinônimo de livre acesso a JESUS. 

 

 

 E isso, com toda certeza, é o motivo de ter escolhido permanecer nele até 

hoje para anunciar as maravilhas daquele que me chamou e me amou primeiro!   

 

 

Meu verso favorito é: “Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação 
santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das 
trevas para a sua maravilhosa luz”.  1º Pedro 2:9. 

  
 

 

 

 

Jaqueline Roveda 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL  
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https://www.youtube.com/user/chamacoral2011/videos
https://www.facebook.com/chamacoral/
https://www.instagram.com/chamacoral/?hl=pt-br
http://www.chamacoral.com.br/

