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Servir e Amar 

 Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem 

que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o interprete 

da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe 

disse: Vai e procede tu de igual modo.  Lucas 10:36 e 37 

 Muito provavelmente você conhece a parábola do bom samaritano. Vamos 

deixar que a Palavra de Deus refresque nossa memória: 

 “E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, 

que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? 

E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de 

toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu 

próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem; faze isso, e viverás. Ele, 

porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E, 

respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos 

dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o 

meio morto. E, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote; e, vendo-

o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e, 

vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, 

vendo-o, moveu-se de íntima compaixão; E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, 

deitando-lhes azeite e vinho; e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma 

estalagem, e cuidou dele; E, partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao 

hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele; e tudo o que de mais gastares eu te pagarei 

quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas 

mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, 

pois, Jesus: Vai, e faze da mesma maneira”. Lucas 10:25-37. 

 A parábola do bom samaritano contém a filosofia básica do Ministério Chama 

Coral que é servir e amar. Servir por servir, todos servem, mas servir e amar é algo 

divino. Nosso melhor representante humano e também divino de servir e amar foi 

Jesus Cristo. Nenhum fundador de qualquer religião do planeta Terra serviu e amou 

como Jesus e, portanto, é muito natural que os cristãos apaixonados por Jesus tentem 

fazer o que ele fez. Veja a letra dessa música, de autoria de João Alexandre e que 

contem a essência do cristianismo e a filosofia básica do Ministério Chama Coral. 
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Ele se humilhou. Abriu mão de Sua glória. E 

desceu a esse mundo. Pra mudar a nossa 

história. Ele se entregou, como homem de 

dores. E morreu como um servo, derramando o 

Seu sangue. Deus nos ensinou o amor e a 

bondade. Deu-nos a razão para lutarmos pela 

paz. Nos predestinou numa cruz pra 

eternidade. Somos povo escolhido a cumprir o 

Seu chamado, de servir e amar. Ele nos 

clamou pra dar vista aos cegos. Voz aos 

aflitos, esperança aos oprimidos. Ele nos 

comprou pra vivermos a verdade. Pra 

negarmos a mentira, sermos sal e claridade. 

Deus nos ensinou o amor e a bondade. Deu-

nos a razão para lutarmos pela paz. Nos 

predestinou numa cruz pra eternidade. Somos 

povo escolhido a cumprir o Seu chamado, de 

servir e amar. Deus nos ensinou o amor e a 

bondade. Deu-nos a razão para lutarmos pela 

paz. Nos predestinou numa cruz pra 

eternidade. Somos povo escolhido a cumprir o 

Seu chamado, de servir e amar. 

 

 

Servir e amar- letra  

Autoria: João Alexandre  

SERVIR E AMAR - Chama Coral) 

https://www.youtube.com/watch?v=hoAaLnQ2n0A
https://www.facebook.com/chamacoral/
https://www.facebook.com/chamacoral/
https://www.instagram.com/chamacoral/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/chamacoral/?hl=pt-br
http://www.chamacoral.com.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 Fevereiro 

O Tabernáculo e Seus Serviços I  

 E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. 

Êxodo 25:8 

 

 Sempre que o Ministério Chama Coral sai nos projetos de missão Portão Global, com 

certeza além do louvor, da arrecadação de alimentos e da famosa feira de saúde, vários 

componentes põem literalmente a mão na massa e ajudam a construir igrejas. Se nós formos 

contabilizando quantas igrejas já ajudamos a construir iremos nos perder no meio de tantas 

bênçãos. 

 Nossas próximas meditações, a exemplo dos dez mandamentos, virão mais uma vez 

do Patriarcas e Profetas, de nossa profetiza Ellen G White. Como somos a única igreja do 

planeta Terra a acreditar que Jesus está no santuário celestial, o qual foi o modelo para o 

santuário terrestre, então é muito relevante que nossos músicos e componentes aprendam com 

quem sabe muito bem o que escreveu: 

 “Foi comunicada a Moisés, enquanto se achava no monte com Deus, esta ordem: “E 

me farão um santuário, e habitarei no meio deles.” Êxodo 25:8, e ali foram dadas instruções 

completas para a construção do tabernáculo. Em virtude de sua apostasia, os israelitas ficaram 

despojados da bênção da presença divina, e por algum tempo impossibilitaram a ereção de um 

santuário para Deus entre eles. Mas, depois de novamente haverem sido recebidos no favor 

do Céu, o grande chefe procedeu à execução da ordem divina.  

 Homens escolhidos foram especialmente dotados por Deus de habilidade e sabedoria 

para a construção do sagrado edifício.  O próprio Deus deu a Moisés o plano daquela estrutura, 

com instruções específicas quanto ao seu tamanho e forma, materiais a serem empregados, e 

cada peça que fazia parte do aparelhamento que deveria a mesma conter. Os lugares santos, 

feitos a mão deveriam ser “figura do verdadeiro”, “figuras das coisas que estão no Céu” 

(Hebreus 9:24 e 23) – uma representação em miniatura do templo celestial, onde Cristo, nosso 

grande Sumo Sacerdote, depois de oferecer Sua vida em sacrifício, ministraria em prol do 

pecador. Deus expôs perante Moisés, no monte, um aspecto do santuário celestial e mandou-

lhe fazer todas as coisas de acordo como o modelo a ele mostrado. Todas estas instruções 

foram cuidadosamente registradas por Moisés que as comunicou aos chefes do povo.” 

Patriarcas e Profetas página 343. 

 “O tabernáculo foi construído de tal maneira que podia ser todo desmontado e levado 

com os israelitas em todas as suas jornadas. Era, portanto, pequeno não tendo mais de vinte 

metros de comprimento e seis de largura e altura. Contudo, era uma estrutura magnificente. A 

madeira empregada para a edificação e seu aparelhamento era a acácia, menos sujeita a 

arruinar-se do que qualquer outras que se podia obter no Sinai”. Patriarcas e Profetas página 

347. 
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Dois de Fevereiro 

O Tabernáculo e Seus Serviços II 

 E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. 

Êxodo 25:8 

 

As paredes consistiam em tábuas verticais colocadas em encaixes de prata, e mantidas 

firmemente por colunas e barras que as ligavam; e todas estavam cobertas de ouro, dando ao 

edifício a aparência de ouro maciço. O teto era formado de quatro jogos de cortinas, sendo a 

mais interior de “linho fino retorcido, e azul, púrpura e carmesim; com querubins as farás de 

obra esmerada” (Êxodo 26:1); as outras três eram respectivamente de pelo de cabras, pele de 

carneiro tingida de vermelho, e pele de texugo, dispostas de tal maneira que proporcionassem 

proteção completa.  

O edifício era dividido em dois compartimentos por uma rica e linda cortina, ou véu, 

suspensa de colunas chapeadas de ouro; e um véu semelhante fecha a entrada ao primeiro 

compartimento.  Estes véus, como a cobertura interior que formava o teto, era das mais belas 

cores: azul, púrpura e escarlata, lindamente dispostas ao mesmo tempo que trabalhados a fios 

de ouro e prata. Havia neles querubins para representarem a hoste angélica que se acha em 

conexão com o trabalho do santuário celestial e são espíritos ministradores ao povo de Deus 

na Terra. 

A tenda sagrada ficava encerrada em um espaço descoberto chamado o pátio que estava 

rodeado de cortinas ou anteparos de linho fino suspensos por colunas de cobre. A entrada 

para este recinto ficava na extremidade oriental. Era fechado com cortinas de custoso material 

e bela confecção, se bem que inferiores às do santuário. Sendo os anteparos do pátio apenas 

da metade da altura das paredes do tabernáculo aproximadamente, o edifício podia ser 

perfeitamente visto pelo povo do lado de fora.  No pátio, e bem perto da entrada, achava-se o 

altar de cobre para as ofertas queimadas, ou holocaustos. Sobre este altar eram consumidos 

todos os sacrifícios feitos como fogo ao Senhor, e as suas pontas eram aspergidas com o sangue 

expiatório. Entre o altar e a porta do tabernáculo estava a pia, que também era de cobre, feita 

dos espelhos que tinham sido ofertas voluntárias das mulheres de Israel. Na pia os sacerdotes 

deviam lavar as mãos e os pés sempre que entravam nos compartimentos sagrados ou se 

aproximavam do altar para oferecerem uma oferta queimada ao Senhor.  

No primeiro compartimento ou lugar santo estavam a mesa dos pães da proposição, o 

castiçal ou candelabro e o altar de incenso. A mesa com os pães da proposição ficava do lado 

norte.  Com a sua coroa ornamental era ele coberto de ouro puro. Sobre esta mesa os 

sacerdotes deviam cada sábado colocar doze pães, dispostos em duas colunas e aspergidos com 

incenso. Os pães que eram removidos, sendo considerados santos, deviam ser comidos pelos 

sacerdotes. Do lado sul estava o castiçal de sete ramos, com as suas sete lâmpadas”. PP, 

pág.348. 
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Três de Fevereiro 

O Tabernáculo e Seus Serviços III 

 E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. 

Êxodo 25:8  

 

 Seus ramos eram ornamentados com flores artisticamente trabalhadas, semelhantes a 

lírios; e o todo era feito de uma peça de ouro maciço. Não havendo janelas no tabernáculo, 

nunca ficavam apagadas todas as lâmpadas a um tempo, mas espargiam sua luz dia e noite. 

Precisamente diante do véu que separava o lugar santo do santíssimo e da presença imediata 

de Deus, achava-se o áureo altar de incenso.  Sobre este altar o sacerdote devia queimar incenso 

todas as manhãs e tarde; suas pontas eram tocadas com o sangue da oferta para o pecado e era 

aspergido com sangue no grande dia da expiação. O fogo neste altar fora aceso pelo próprio 

Deus, e conservado de maneia sagrada. Dia e noite o incenso difundia sua fragrância pelos 

compartimentos sagrados, e fora, longe, em redor do tabernáculo. 

 Além do véu interior estava o santo dos santos, onde se centralizava o serviço simbólico 

entre o Céu e a Terra. Neste compartimento estava a arca, uma caixa feita de acácia, coberta 

de ouro por dentro e por fora, e tendo uma coroa de ouro em redor de sua parte superior. 

Fora feita para ser o receptáculo das tábuas de pedra, sobre os quais o próprio Deus escrevera 

os Dez Mandamentos.  Daí o ser ela chamada a arca do testemunho de Deus, ou a arca do 

concerto, visto que os Dez Mandamentos foram a base do concerto feito entre Deus e Israel. 

 A cobertura da caixa sagrada chamava-se propiciatório. Este era feito de uma peça 

inteiriça de ouro, e encimado por querubins do mesmo metal, ficando um de cada lado. Uma 

asa de cada anjo estendia-se ao alto, enquanto a outra estava fechada sobre o corpo em sinal 

de reverência e humildade. A posição dos querubins, tendo o rosto voltado um para o outro e 

olhando reverentemente abaixo para a arca, representava a reverência com que a hoste celestial 

considera a lei de Deus e seu interesse no plano da redenção. 

 Acima do propiciatório estava o shekinah, manifestação da presença divina, e dentre 

os querubins Deus tornava conhecida a Sua vontade. Mensagens divinas às vezes eram 

comunicadas ao sumo sacerdote por uma voz da nuvem. Algumas vezes uma luz caia sobre o 

anjo à direita para significar aprovação ou aceitação; ou uma sombra ou nuvem repousava sobre 

o que ficava ao lado esquerdo para revelar reprovação ou rejeição. 

 A lei de Deus, encerrada na arca, era a grande regra de justiça e juízo. Aquela lei 

sentenciava a morte ao transgressor, mas acima da lei estava o propiciatório, sobre o qual se 

revelava a presença de Deus e do qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o perdão ao 

pecador arrependido. Assim, na obra de Cristo pela nossa redenção, simbolizada pelo ritual 

do santuário, “a misericórdia e verdade se encontrara; a justiça e a paz se beijaram”. Salmos 

85:10 
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Quatro de Fevereiro 

O Tabernáculo e Seus Serviços – Final 

 E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. 

Êxodo 25:8 

 

 Por determinação divina a tribo de Levi foi separada para o serviço do santuário. De 

acordo com as suas funções, foi indicado ao sacerdote uma veste especial. A veste do sacerdote 

comum era de linho alvo e tecida em uma só peça. Estendia-se até quase aos pés e prendia-se 

à cintura por um cinto branco de linho, bordado de azul, púrpura e vermelho. Um turbante 

de linho, ou mitra completava seu traje exterior. A Moisés, perante a sarça ardente, foi 

determinado que tirasse as sandálias porque a terra em que estava era santa. Semelhantemente 

os sacerdotes não deveriam entrar no santuário com sapatos nos pés. Partículas de pó que a 

eles se apegavam, profanariam o lugar santo. Deviam deixar os sapatos no pátio, antes de 

entrarem no santuário e também lavar as mãos como os pés antes de ministrarem no 

tabernáculo, ou no altar dos holocaustos. Desta maneira ensinava-se constantemente a lição de 

que toda a contaminação devia ser removida daqueles que se aproximavam da presença de 

Deus.  

 As vestes do sumo sacerdote eram de custoso material e de bela confecção, em 

conformidade com a sua elevada posição. Em acréscimo ao traje de linho do sacerdote comum, 

usava uma vestimenta de azul, também tecida numa única peça. Ao longo das fimbrias era 

ornamentada como campainhas de ouro e romãs de azul, púrpura e escarlate. Por sobre isto 

estava o éfode, uma vestimenta mais curta, de ouro, azul, púrpura, escarlate e branco.  Sobre 

o éfode estava o peitoral, a mais sagrada das vestimentas sacerdotais. À direita e à esquerda do 

peitoral havia duas grandes pedras de grande brilho. Estas eram conhecidas por Urim e 

Tumim. Por meio delas fazia-se saber a vontade de Deus pelo sumo sacerdote. Quanto se 

traziam perante o Senhor questões para serem decididas, uma auréola de luz que rodeava a 

pedra preciosa à direita, era sinal do consentimento ou aprovação divina, ao passo que uma 

nuvem se ensombrava a pedra à esquerda era prova de negação ou reprovação. 

 O ministério no santuário consistia em duas partes: um serviço diário e outro anual. O 

cerimonial diário era efetuado no altar dos holocaustos, no pátio do tabernáculo, bem como 

no lugar santo, ao passo que o serviço anual era no lugar santíssimo.  Nenhum olho mortal a 

não ser o do sumo sacerdote devia ver o compartimento interno do santuário.  Apenas uma 

vez ao ano podia o sacerdote entrar ali, e isto depois da mais cuidadosa e solene preparação.  

 Toda manhã e toda tarde, um cordeiro de um ano era queimado sobre o altar, com 

sua apropriada oferta de manjares, simbolizando assim a consagração diária da nação a Jeová 

e sua constante necessidade do sangue expiatório de Cristo”. Patriarcas e Profetas 349 a 352. 
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Cinco de Fevereiro 

Justos e Ímpios 

 Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos 

ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se 

assentam na roda dos escarnecedores.  Salmos 1:1 

 

 Quando aceitei o desafio de fazer uma meditação para um ministério que ama cantar, 

o primeiro pensamento que me veio à mente foi estudar melhor o livro dos Salmos e ver 

quantas bênçãos poderíamos extrair de lá. Davi, pastor, guerreiro, líder, rei, o pecador e 

mesmo assim o homem segundo o coração de Deus, nos deixou de presente lindos salmos, 

palavras inspiradas e fico imaginando um culto no tabernáculo no sábado de manhã com 

milhares e milhares de israelitas louvando e engrandecendo o nome do Senhor com seus 

salmos. 

 O primeiro salmo nos faz lembrar que a humanidade pode ser dividida a grosso modo 

em dois grandes grupos de pessoas: os justos e os ímpios. Os justos são aqueles que escolheram 

o Senhor e os que o Senhor os escolheu. Eles encontraram Deus ao longo de sua caminhada 

nesta terra, entregaram sua vida a Ele e para este grupo de pessoas não tem como viver sem 

Deus Pai, sem Deus Filho e sem Deus Espírito Santo. Os justos aceitaram Jesus Cristo como 

seu salvador e Senhor e estão extremamente felizes por essa escolha. Os demais sãos os ímpios, 

que em sua incredulidade chegam a duvidar da existência de Deus. 

 Felizes são os homens e mulheres que não dão ouvidos aos conselhos, as dicas, as 

oportunidades únicas e exclusivas que os ímpios têm a lhe oferecer. Estes homens e mulheres 

de Deus não se encontraram em caminhos onde nem Deus e muito menos seus anjos ousam 

entrar. Estes felizes servos de Deus não se misturam com os escarnecedores para zombar 

principalmente de quem acredita em Deus e em Sua Palavra. Estes abençoados do Senhor 

sabem de onde vieram e sabem para onde vão e por isso não dão bola para os caminhos dos 

pecadores. 

 E por que os justos não fazem tais coisas?  É porque o seu prazer está na lei do Senhor 

e na Sua lei meditam de dia e de noite. O justo que entregou sua vida ao Senhor ama as coisas 

do Senhor e por isso a lei, ou seja, a Palavra de Deus, faz parte do seu dia a dia.  O justo começa 

e termina o seu dia com a Palavra de Deus. 

 O justo é como uma árvore plantada junto a corrente de águas que no devido tempo 

dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O sucesso 

faz parte da vida do justo. Ao contrário do justo, “os ímpios não são assim, são, porém, como 

a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os 

pecadores na congregação dos justos”. O Salmo 1, termina com uma grande verdade: “Pois o 

Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá”.  Já escolheu fazer 

parte dos homens e mulheres de sucesso que a Bíblia chama de justos? 
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Seis de Fevereiro 

O Cidadão dos Céus 

 Quem Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de 

morar no teu santo monte? Salmos 15:1 

 

 Vivemos em dias turbulentos em nosso país. Ficamos estarrecidos, revoltados e 

indignados com a mesma notícia em todos os telejornais: a corrupção que sempre existiu, mas 

que de dois anos para cá tomou proporções alarmantes nos noticiários. A meu ver existem três 

tipos de cidadãos: os que não se corrompem, os que corrompem e os que aceitam a corrução.  

Pessoas sem nenhum compromisso com princípios, valores morais e caráter, porém com 

incrível habilidade para os negócios, na tentativa de ampliar cada vez mais suas empresas optam 

por corromper pessoas iguais a elas que também veem no ganho fácil e desonesto talvez a sua 

única chance de ficaram ricas e ainda torcendo para que a justiça dos homens continue falha, 

lenta e com penas leves para os grandes crimes. 

 Nosso inimigo tem influenciado muitas pessoas através do ganho fácil, mas os 

noticiários têm mostrado também que o roubo de carga, sempre seguido de sequestro do 

motorista, contendo mercadorias como comida, tem se especializado em lugares como Rio de 

Janeiro e São Paulo. Muitos caminhões são desviados de suas rotas e toda a sua carga se 

transforma em dinheiro rapidamente e produtos de excelente qualidade são vendidos em 

ônibus, trens e feiras por um preço que nos faz pensar que a validade está vencida ou é fruto 

de roubo mesmo. O cidadão comum não sabe, mas comprar produtos roubados lhe dará uns 

quatro anos de cadeia se for pego em flagrante. 

 Você, como cristão e principalmente fazendo parte de um ministério que leva a Palavra 

de Deus para os pecadores, já não se sentiu envergonhado em ser um cidadão brasileiro? Não 

deu vontade de sair desse país e morar nos Estados Unidos ou Europa? Já não teve vontade 

de não ser mais um cidadão do Brasil? 

 O Salmo 15, nos fala sobre o Cidadão dos Céus: 

 “Quem Senhor, habitará no teu tabernáculo?  Quem há de morar no teu santo monte? 

O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama 

com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem laça injúria contra o seu vizinho, o que nos 

seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com 

dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita 

suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado.” 

 O Cidadão dos Céus existe e como cristãos devemos ser este tipo de pessoa, se um dia 

quisermos receber a coroa das mãos de nosso líder Jesus Cristo e a vida eterna em Cristo Jesus 

das mãos de Deus, o Pai. 
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Sete de Fevereiro 

A Excelência da Criação e da Palavra de Deus 

 Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento 

anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19:1 

 O povo de Israel e principalmente o pastor de ovelhas Davi conheciam muito bem os céus 

e o firmamento. Em suas peregrinações pelo deserto até a chegada definitiva em Canaã, dormindo 

em barracas, aquele povo de Deus contemplava diariamente algo que nós cristãos de centros 

urbanos não fazemos mais, que é contemplar o firmamento, admirar os céus, suas incontáveis 

belezas, suas estrelas, a lua e demais corpos celestes.  

 Nossa vida moderna tão corrida nos envolve com oito horas bem definidas de exaustivo 

trabalho, uma hora de almoço e no mínimo, em média, um intervalo de uma hora de deslocamento 

para ir e voltar do trabalho. Das preciosas vinte e quatro horas, dez foram dedicadas a trabalho e 

deslocamento. Os que podem e os temperantes conseguem dormir maravilhosas horas de sono e 

nos sobram seis horas por dia para as outras duas refeições, higiene pessoal, limpeza de casa, 

cuidado com filhos, esposo e esposa, nossa devoção pessoal, atividades física, internet, Whats App 

e logicamente, nem você e nem eu paramos para olhar os céus, a lua e as estrelas. 

 Contemplar a criação do Senhor, curtir a natureza, caminhar num parque, subir numa 

árvore, tomar um banho de rio ou de cachoeira, infelizmente parece que não faz mais parte de 

nossa vida estressada de cristãos urbanos. Mas o rei Davi escreveu um salmo muito conhecido por 

quem passou pelo clube dos desbravadores e ele pode te levar a repensar seus valores e mudar 

radicalmente o seu estilo de vida sedentário para outro mais natural. Veja quanta inspiração Davi 

teve ao escrever o Salmo 19: 

 “Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia 

faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala 

onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até ao fim do 

mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, O qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se 

alegra como um herói, a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e 

o seu curso até à outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e 

refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do 

Senhor são retos e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O 

temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente; os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. 

Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais doces do que o mel e o 

licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo; e em os guardar há grande 

recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também 

da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero, e ficarei 

limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu 

coração perante a tua face, Senhor, Rocha minha e Redentor meu! 

Aproveite os sábados mensais da família e saia de casa depois do culto ou mesmo faça seus 

momentos de escola sabatina e culto em meio a natureza. Um sábado sem igreja por mês não irá 

te matar, pelo contrário ele te colocará bem perto do Deus da Natureza. 
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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 Fevereiro 

Começando Seu Dia Com Deus 

 De manhã, Senhor ouves a minha voz, de manhã te 

apresento a minha oração e fico esperando. Salmos 5:3 

 Uma das grandes bênçãos da vida de um cristão é a oportunidade diária que o Senhor lhe 

dá de começar seu dia com Ele. Nem todos os cristãos sabem na prática o que é isso, pois nunca 

levantaram mais cedo para dobrar seus joelhos diante do Senhor, nunca abriram um hinário ou 

mesmo sua boca para louvar e engrandecer o nome do Senhor, logo depois de seus momentos 

únicos de oração. Estes mesmos cristãos, nunca abriram a Palavra de Deus para aprender com o 

Senhor como ter uma vida plena e abundante, pois é dessa vida que a Palavra de Deus nos fala. 

 Estes cristãos que começam o seu dia sem Deus, com certeza irão terminar o seu dia sem 

Ele. Eles ainda não aprenderam na prática a colocar o Senhor em primeiro lugar em suas vidas e 

os anos vão passando e o Senhor sempre fica para terceiro, quarto ou quinto plano. Esses cristãos 

por não buscarem o Senhor na primeira hora antes de começar a sua luta acabam levando um 

fardo pesado demais ao longo de suas vidas. São preocupações eternas com trabalho, esposa, filhos, 

escolas, contas, trânsito, carro, comida, impostos, economia, política e por não confiarem que Deus 

pode lhes aliviar o fardo, eles levantam, começam o seu dia sem buscar ao Senhor, confiando 

sempre na sua capacidade, no seu mestrado, no doutorado, nos lucros de seus negócios, na sua 

reserva financeira e na sua sabedoria para encarar os desafios de mais um dia.  

 Você conseguiu se enxergar dentro desse contexto ou você já faz parte da geração de 

adoradores que conhece o Senhor, depende do Senhor e não consegue sair de casa sem orar, sem 

louvar e abrir a sua Palavra? 

 A Sra. Harriet Elizabeth Brecher (1812-1896) e o Sr. Felix Mandelssohn Bartholdy (1809-

1847), compuseram a letra e a música desse hino, que bem poderia ser um dos muitos hinos que 

poderão te acompanhar nas suas manhãs de devoção pessoal. O momento em que você está lendo 

essa meditação também pode ser o seu momento de louvor. Se você reconhecer a letra e se a 

música lhe vier ao seu coração, aproveite para louvar e engrandecer o nome do Senhor: 

Bem de Manhã 

Still, Still With The – HA – 22 

Bem de manhã, sereno surge o dia. Já aves mil entoam seu louvor. 

Luz vem encher o mundo de alegria. Bem de manhã, contigo estou Senhor. 

Bem de manhã, alegre, a natureza. Dá seu louvor ao Deus da Criação. 

Só com fervor, eu busco mais pureza. Em venho a Ti, ó Deus, em oração. 

Pai quando enfim a luz fugir do mundo. Já quando o céu, escuro e negro for. 

Vem conceder, em Teu amor profundo. Luz, proteção, descanso em ti, Senhor.
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Nove de Fevereiro 

O Salmo da Ovelha 

O Senhor é o meu Pasto, nada me faltará. Salmos 23:1 

 Creio plenamente que o salmo preferido por cristãos de todo o mundo é o famoso Salmos 

23 e você pudesse ir a casa desses milhões ou bilhões de cristãos, iria encontrar muitas Bíblias 

abertas nas suas estantes ou armários exatamente no Salmo 23. 

 Chamei esse salmo como salmo da ovelha, pois foi escrito por um pastorzinho ainda jovem, 

o adolescente Davi, mostrando, por palavras inspiradas, como era o seu relacionamento com o 

Pastor Jesus. Para Davi, o Senhor era o seu pastor e por mais que tenhamos pastores e gostemos 

da maioria deles, o único em quem podemos confiar plenamente é o Senhor, pois os demais 

também são falíveis e pecadores.  Para Davi, quem tem o Senhor, tem tudo e por isso nada lhe 

falta. Quem fazia o pastor adolescente repousar em pastos verdejantes e o levava para junto das 

águas de descanso era o Senhor.  

 Quem refrigerava sua alma e o guiava pelas veredas da justiça era o Senhor. Davi confiava 

sua vida, suas necessidades e seu descanso ao Senhor. Davi tinha plena certeza que se ele andasse 

pelo vale da sobra da morte, ele não temeria mal algum, porque o Senhor sempre estava com ele. 

Davi podia contar com o Senhor mesmo que ele estivesse no meio de seus adversários e suas duas 

maiores certezas eram de que tanto a bondade como a misericórdia certamente o seguiriam por 

todos os dias de sua vida e que por fim ele habitaria na casa do Senhor por toda a sua vida.  

Um ator e um cristão foram convidados para declamar o salmo 23. Quanto o ator começou 

a usar de todas as suas técnicas, quem o havia convidado começou a aplaudi-lo e os aplausos o 

acompanharam até o final. Quando o cristão terminou de declamar o mesmo salmo, sua assembleia 

estava chorando. Questionado sobre o porquê das diferentes reações, o ator tentou se explicar: Eu 

conheço o salmo, mas o cristão, conhece o Pastor. 

 Recebi essa reflexão via Whats Up, de meu tio que também é cristão: 

 “O Senhor é o meu pastor. Isso é relacionamento! Nada me faltará. Isso é suprimento! 

Caminhar me faz por verdes pastos. Isso é descanso! Guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso 

é cuidado! Refrigera-me a alma. Isso é cura! Guia-me pelas veredas da justiça. Isso é direção! Por 

amor de teu nome: Isso é propósito! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isso é 

provação! Eu não temeria mal algum. Isso é fé! Porque tu estás comigo. Isso é fidelidade! A tua 

vara e o teu cajado me consolam. Isso é esperança! Unges a minha cabeça com óleo. Isso é 

consagração! E o meu cálice se transborda. Isso é abundância! Certamente que a bondade e a 

misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é bênção! E habitarei na casa do Senhor. 

Isso é promessa! Por longos dias. Isso é eternidade!” 

 Depois de tudo o que você leu, consegue concordar comigo que esse é o salmo da ovelha? 

Consegue ver como a ovelha Davi tinha uma verdadeira dependência de seu pastor Jesus? Qual o 

seu salmo favorito? Você também curte o salmo da ovelha? Tenha um ótimo dia na companhia do 

Senhor Jesus. Aproveite o dia de hoje para louvá-lo. 
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Dez de Fevereiro 

Princípios de Saúde 

 Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as 

vossas moradas: gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. 

Levítico 3:17 

 Depois de passarmos juntos pelos ensinamentos, pelas histórias e pelas bênçãos recebidas dos 

livros de Gênesis e Êxodo, vamos aprender com o livro de Levítico, as diversas leis o que o próprio 

Deus instituiu para o Seu povo de Israel no passado. Creio que você já ouviu falar sobre as leis de 

Moisés e por incrível que possa parecer, e você tem todo o direito de duvidar, mas todas as leis que 

sempre achamos e estudamos ao longo de nossa vida como leis de Moisés, na verdade eram leis do 

próprio Deus. 

 Quando resolvi abrir o livro de Levítico antes de começar a escrever sobre ele, pesquisei em 

todos os seus vinte e sete capítulos e vi que lá aparece claramente quem foi o verdadeiro autor destas 

leis. Logo em Levítico 1:1 lemos: “Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse”. 

Quanto mais você se familiarizar com o livro das leis, mais você verá as seguintes palavras: “Disse mais 

o Senhor a Moisés” Levítico 4:4. Em resumo todas as leis, as regras, os regulamentos que o povo de 

Israel deveria seguir e que tornaram Israel a nação que é, não são invenções do iluminado Moisés, mas 

tem o dedo do Legislador de Israel, ou seja o próprio Deus. 

 Um dos grandes projetos de Deus para o Seu povo ao longo de todas as épocas nos diz respeito 

a saúde. Faz parte do plano de Deus que Seu povo se alimentasse de forma diferenciada e pudesse 

mostrar para o restante da humanidade a diferença nítida entre uma boa alimentação, que louva e 

engrandece o nome do Senhor, e outra que apenas satisfaz o paladar e o apetite, mas que não traz 

benefícios reais ao templo do Espírito Santo que é o nosso corpo. 

 Todos nós sabemos que o pecado nos trouxe a doença e o Senhor estabeleceu as leis que nos 

dão saúde e apesar de muitos de nós adventistas do sétimo dia conhecermos algumas dessas leis de 

saúde, quase ninguém as segue na íntegra e o resultado imediato dessas escolhas é que você e eu 

poderíamos ser um exemplo de saúde nos diversos ambientes que vivemos, mas como autênticos 

cristãos adventistas do sétimo dia, conhecedores de outras verdades que estão no Espírito de Profecia, 

amamos comer errado, fazemos o que queremos e ainda nos orgulhamos em dizer que alimentação 

não tem nada, mas absolutamente nada a ver com a nossa salvação. 

 Nosso verso de hoje transpõe as barreiras do tempo e chega até nós hoje como um presente, 

como uma dica, um conselho, mas também como uma proibição: gordura e sangue jamais deveríamos 

comer. Recado direto para todos os amantes de um bom churrasco regado a sangue e gordura.  

 Está virando moda em nosso meio fazermos reuniões de planejamento em casas de líderes dos 

vários ministérios para podermos comer sem constrangimento o que Deus nos proibiu. A pergunta que 

fica para sua reflexão é: Se o próprio Deus proibiu o Seu povo exclusivo do passado a não comer e, 

nós, como povo de Deus hoje comemos e nos lambuzamos de gordura e sangue, quem está errado: nós 

ou o Senhor? Por que desobedecemos descaradamente ao que Deus nos proibiu e ainda queremos ser 

abençoados por isso? Já não passou da hora de mudarmos nossas atitudes? Pense nisso. 
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Onze de Fevereiro 

Bênçãos para obedientes 

 Andareis entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis meu 

povo. Levítico 26:12 

 Para quem gosta de leis, de normas, de regras, de regulamentos e de saber como nosso Deus 

foi detalhista e criteriosos, o livro de Levítico é único. Nosso Deus pensou em tudo quando estabeleceu 

toda a legislação para ordenar e organizar toda uma nação. Não era uma tarefa para mortais e sim para 

o Imortal. Quanto Ele estava quase acabando a constituição judaica, Ele nos presenteia com as bênçãos 

decorrentes da obediência.  

 Muitas famílias de nossa igreja do Portão são extremamente abençoadas e quando 

normalmente pensamos em bênçãos, o primeiro pensamento que nos vem à mente são as bênçãos 

materiais, mas não podermos nos esquecer que uma das maiores bênçãos que Deus nos dá é a família 

e ter uma família abençoada por Deus é uma bênção espiritual e não material. Já parou para pensar que 

muitos ímpios, outros ateus, pessoas que sequer conhecem o Senhor e não tem o menor interesse em 

conhecê-lo, tem muitos dons e muitos têm uma incrível habilidade para negócios e acréscimo de bens? 

Nem sempre, porém, essas fortunas, carros luxuosos e moradias espetaculares significam que foram 

resultados das bênçãos divinas, mas sim produto de roubo, suborno, corrupção e extorsão. Resolvi te 

dar esse exemplo para deixar bem claro que dinheiro nem sempre é bênção e sim maldição. 

 Já parou para pensar também que o sucesso espiritual de muitas famílias pode ser o resultado 

de cumprirem as regras que o Senhor nos deixou em Sua Palavra ao passo que as famílias falidas 

espiritualmente são exatamente aquelas que estão sempre fazendo o que elas querem e nunca o que 

Deus quer? 

 Veja o que Deus prometeu aos obedientes em Levítico 26:3-12: 

 “Se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, eu 

vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe e a árvore do campo o seu fruto. A 

debulha se estenderá até a vindima e a vindima até a sementeira, comereis vosso pão a fartar e habitareis 

seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei e não haverá quem vos espante, farei 

cessar os animais nocivos da terra e pela vossa não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos e 

cairão à espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão a cem e cem dentre vós perseguirão a dez mil 

e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Para vós olharei e vos farei fecundos e vos 

multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior e para dar 

lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós e a minha alma não vos 

aborrecerá. Andarei entre vós e sereis o vosso Deus e vós sereis o meu povo”. 

 Conseguiu enxergar as bênçãos reservadas para os obedientes? Chuva, sol, pão, colheita 

abundante, segurança, proteção, paz, libertação dos inimigos, família fecunda, filhos, igreja e o que para 

mim é a melhor bênção de todas, que é Deus estar no meio deles, sendo o Deus deles, cuidando, 

amparando e protegendo. Quer bênção maior do que fazer parte de um povo de propriedade exclusiva 

de Deus? Todas as promessas de bênçãos divinas sempre foram condicionadas a obediência. Conseguiu 

entender agora por que existem famílias abençoadas e outras não? 
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Doze de Fevereiro 

Sejas Louvado 

 Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai 

o Senhor na beleza da santidade.  Salmo 29:2 

 Desde pequenos, criados em famílias cristãs, fomos ensinados a fazer diversas coisas que 

agradassem ao nosso Deus. Nossos pais nos ensinaram reverência, a ler e meditar na Palavra de 

Deus, a participar de tudo o que nos envolvessem nos caminhos do Senhor, a fazer nosso culto 

individual, os cultos familiares e os tradicionais cultos de pôr do sol. Por incrível que possa parecer, 

eles também nos ensinaram a cantar como forma de adoração, mas não conheço um pai ou uma 

mãe que tenha ensinado seus filhos a louvar o sagrado nome do Senhor como Ele realmente 

merece.  

Lembro-me do dia da primeira apresentação do Ministério Chama Coral em nossa amada 

igreja do Portão e ali, de uma forma maravilhosa, vi a diferença clara, nítida e bem definida da 

diferença entre cantar e louvar. Vi que cantar é para todos, mas louvar é para os que querem. Cantar 

pode até ser um mero pronunciar de palavras, mas louvar só acontece com o coração. Louvar é 

para quem tem sentimentos, um coração agradecido, uma alma exultante e uma conexão com o 

Pai.  Cantar e louvar passaram a ser coisas totalmente diferentes na minha vida e na vida da minha 

família a partir do momento que o Ministério Chama Coral entrou em nossa vida. 

 Nossas meditações também servirão de oportunidade para louvar e engrandecer o nome 

do Senhor e te convido a conhecer do lendário Hinário Adventista do Sétimo Dia, o hino nº 7, de 

Joachim Neander e Stralsuud Gisangbuch e louvar o nome do Senhor com a música Sejas Louvado. 

Pensando na possibilidade dos mais novos membros do Ministério Chama Coral sequer saberem 

que existe algo como Hinário Adventista, resolvi trazer essa pérola para começar o seu dia. Se você 

souber a música, louve e engrandeça o nome do Senhor e se não souber, leia a letra atentamente.  

    Sejas Louvado (Praise to the Lord) 

1. Sejas louvado, Rei, Criador da Natura! 

Louva, minha alma, louva com zelo e ternura! 

Louva ao Senhor pelo insondável amor, 

Cálido amor que perdura! 

 

2. Sejas louvado, tu que o universo conduzes! 

Sob tuas asas, paz e conforto produzes, 

Haja louvor pelo teu dom redentor, 

Príncipe Eterno das luzes! 

 

3. Sejas louvado pelo cuidado paterno! 

Sobre a verdade ergues teu reino superno! 

Teu o louvor, seja somente, Senhor, 

Por teu amor sempiterno! 

 

Cantar realmente é para todos. Louvar eu aprendi com o Chama Coral! 
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Treze de Fevereiro 

A Vinda do Rei da Glória I 

 Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o 

Rei da Glória. Salmo 24:10 

 A Palavra de Deus nos brinda como histórias, ensinamentos, advertências, profecias e 

muito louvor. O Salmo 24 nos fala sobre a vinda do Rei da Glória e nossa profetiza Ellen G. White 

nos conta de um momento na história do povo de Israel onde os versos finais deste salmo foram 

efusivamente entoados por todo o povo. Precisaremos voltar na história para lembrar que o rei que 

reinava agora era nada mais, nada menos que Davi, o homem pecador, falho, guerreiro, mas 

também um homem segundo o coração de Deus. Davi havia transferido a capital para uma cidade 

há trinta quilômetros de Hebron. Vamos deixar que Ellen White nos conte o que ela viu: 

 “Antes que José tivesse guiado os exércitos de Israel pelo Jordão, chamava-se ela Salém. 

Perto desse lugar, Abraão tinha provado sua fidelidade a Deus. Oitocentos anos antes da coroação 

de Davi, fora a residência de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Ocupava uma posição 

central e elevada no território e era protegida por inúmeras colinas. A fim de conseguir este local, 

os hebreus tinham de desapossar um resto de cananeus, que mantinha uma posição fortificada nas 

colunas de Seir e Moriá. Esta fortaleza era chamada Jebus e seus habitantes eram conhecidos como 

jebusitas. Durante séculos Jebus fora considerada inexpugnável, mas foi sitiada e tomada pelos 

hebreus sob o comando de Joabe, que como recompensa de seu valor, foi feito comandante geral 

dos exércitos de Israel. Jebus tornou-se então a capital nacional e seu nome pagão foi mudado para 

Jerusalém”. Patriarcas e Profetas pág. 703. 

 Davi já em sua nova capital quis realizar seu sonho de trazer a arca de Deus que ficava na 

casa de Abinadabe na cidade de Quiriate Jearim, distante apenas trinta quilômetros de Jerusalém. 

Davi quis fazer deste momento, algo histórico e a Palavra de Deus nos diz em II Samuel 6:1: 

“Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de trinta mil”. No verso cinco 

vemos: “Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos 

de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com címbalos”. 

 Quanto tudo pareceria maravilhoso, quando trinta mil pessoas exaltavam e glorificavam o 

nome do Senhor, algo imprevisível aconteceu: “Quando chegaram a eira de Nacom, estendeu Uzá 

a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu 

contra Uzá e Deus o feriu ali, por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus”. I Samuel 

6:6 e 7. 

 Uma pergunta: Se as intenções de Davi eram as melhores possíveis, se trinta mil pessoas 

louvavam ao Senhor, se Uzá teve a melhor das boas intenções ao segurar a arca, quando os bois 

tropeçaram, porque Deus o feriu? Vamos deixar que nossa profetiza nos explique: “A sorte de Uzá 

foi um juízo divino pela violação de um mandamento explícito. Por meio de Moisés, o Senhor dera 

instrução especial em relação ao transporte da arca. Ninguém a não serem os sacerdotes, 

descendentes de Arão, deviam tocá-la ou mesmo olhar para elas estando descoberta. A instrução 

divina era: “Os filhos de Coate, virão para leva-la, mas no santuário não tocarão, para que não 

morram”. Números 4:15  
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Quatorze de Fevereiro 

A Vinda do Rei da Glória II 

 Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o 

Rei da Glória. Salmo 24:10 

 “Davi e seu povo tinha se congregado para efetuar uma obra sagrada e à mesma 

entregaram-se com coração alegre e disposto, mas o Senhor não podia aceitar o serviço porque não 

era efetuado de acordo com as suas orientações. Os filisteus que não tinham conhecimento da lei 

de Deus, haviam colocado a arca em um carro quando a devolveram a Israel e o Senhor aceitou o 

esforço que fizeram. Mas os israelitas tinham em suas mãos, uma declaração compreensível da 

vontade de Deus em todas as questões e sua negligência a tais instruções, desonrava a Deus. Deus 

não pode aceitar uma obediência parcial, uma maneira frouxa de tratar seus mandamentos”. 

Patriarcas e Profetas página 705 e 706. 

 “Sentindo que seu próprio coração não era inteiramente reto para com Deus, Davi vendo 

o golpe desferido em Uzá, temera a arca, receoso de que algum pecado de sua parte acarretasse 

juízo sobre si. Mas Obede Edom, embora se regozijasse com temor, acolheu gratamente o símbolo 

sagrado como a garantia do favor de Deus aos obedientes. A atenção de todo o Israel dirigiu-se 

agora ao geteu e sua casa, todos estavam vigilantes para ver o que lhes aconteceria. “E abençoou o 

Senhor a Obede Edom e a toda a sua casa”. 

 “A reprovação divina cumpriu a sua obra em Davi. Foi levado a compenetrar-se, como 

nunca dantes, da santidade da lei de Deus e da necessidade de obediência estrita. O favor manifesto 

à casa de Obede Edom levou novamente a esperar que a arca pudesse trazer uma bênção a ele e 

seu povo. No fim de três meses, resolveu fazer outra tentativa para mudar a arca e dispensou agora 

cuidadosa atenção à execução das instruções do Senhor, em todo pormenor. De novo foram 

convocados os homens principais da Nação e uma vasta congregação se reuniu em torno da 

residência do geteu. Com reverente cuidado, a arca foi agora posta sobre os homens divinamente 

designados, a multidão pôs-se em linha e com corações a tremer, o grande séquito partiu 

novamente. Depois de caminhar seis passos, a trombeta deu sinal para parada. Por determinação 

de Davi, deveriam ser oferecidos sacrifícios de “bois e carneiros cevados”. O júbilo tomou então o 

lugar do tremor e terror. O rei depusera suas vestes reais e vestira-se com um simples éfode de 

linho, como o que era usado pelos sacerdotes. Não dava a entender por este ato que assumira as 

funções sacerdotais, pois que a éfode era algumas vezes usado por outros além dos sacerdotes.  

Antes neste serviço santo, ele queria, perante Deus, tomar lugar igual ao de seus súditos. Naquele 

dia Jeová deveria ser adorado. Devia Ele ser o único objeto de reverência. Outra vez pôs-se em 

movimento o longo séquito e a música de harpas e cornetas, trombetas e címbalos, ressoava em 

direção ao céu, misturada com a melodia de muitas vozes. “Davi dançava com todas as suas forças 

diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho”. II Samuel 6:15 

 “A dança de Davi em júbilo reverente perante Deus, tem sido citada pelos amantes dos 

prazeres para justificarem as danças modernas da mofa, mas não há base para tal argumento. Em 

nosso tempo, a dança está associada com a extravagâncias e as orgias noturnas. A saúde e a moral 

são sacrificadas ao prazer”.   
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Meditação 

Segunda Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

 
 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
2
6 

 

Quinze de Fevereiro 

Reencontrando-se com Deus – Parte I 
  

De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te 

abandonarei" – Hebreus 13:5 

Bom, minha história de reencontro com Deus começa com música, uma música especial, a 

qual me emociona toda vez que escuto. A música é: “Não há o que temer”. Mas antes de explicar o 

porquê preciso contar como Deus me encontrou.  

Eu sofri de depressão por alguns anos por conta do trabalho. Me dediquei ao máximo como a 

maioria de nós. Abri mão de muitas coisas para dar conta de horas extras e um horário sem feriado e 

sem fim de semana. Depois de dois anos e meio comecei a sofrer os efeitos e os resultados foram: perda 

de sono, tremor incontrolável nas mãos, irritabilidade total e apetite desenfreado. Apesar de não 

trabalhar aos sábados, eu acabei me afastando de Deus e então a depressão me encontrou.  

Depois de um período de tratamentos, medicações que não deram certo, eu desisti e pensei 

em me matar muitas e muitas vezes. Engordei trinta quilos em 3 meses de afastamento do trabalho e só 

o fato de passar na frente da empresa, me fazia chorar como criança. Eu me isolei, sentia vergonha do 

peso, do quanto eu estava desmotivada e me cansava de ouvir constantemente: “Você não pensa na 

sua filha? “Não ama seu marido? “Você não tem fé? 

Mas apesar de tudo isso, depois de um tempo fui me recuperando, desisti de trabalhar no ramo 

de telefonia e resolvi usar o meu dom de desenho e maquiagem. Comecei a atender em festas de 

crianças e fazer maquiagem artísticas para festas a fantasia. Trabalhei até há pouco tempo com isso. 

Maquiei demônios, zumbis e várias coisas referentes. Eu estava fazendo o que gostava, estava ganhando 

dinheiro, mas não estava feliz, ainda faltava algo.  

Eu não estava guardando o sábado há muito tempo. Um dia, depois de um tempo achando 

que tinha melhorado, uma decepção me mostrou o quanto eu estava vulnerável, o quanto eu não podia 

andar sozinha. Eu senti um vazio tão grande naquela ocasião, que fez com eu me sentisse tão pequena! 

Foi desesperador! 

Depois de uns dias sofrendo com aquilo, eu me lembro de correr para o banheiro e pensar em 

algum jeito de me matar naquele momento porque a solidão e a dor que senti foi sufocante. Entrei no 

banho de roupa e tudo e chorei com tudo o que eu podia até meus pulmões doerem. Eu levei uma faca 

grande de cozinha para o banho, coloquei no pescoço e a única coisa que eu conseguia pensar era na 

paz que aquilo me traria.  

As dores dos traumas de quando eu era criança vinham a minha mente com tanta força que 

parecia que eu estava revivendo os fracassos da minha vida adulta. Tudo o que ainda não tinha 

conseguido gritavam na minha cabeça, eu queria mais que tudo que aquilo tudo parasse. 

Continua... 

Gisele Pasquale 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL   
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Dezesseis de Fevereiro 

Reencontrando-se com Deus – Parte II 

 

 De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te 

abandonarei" – Hebreus 13:5 

Então meu celular começou a tocar uma música sozinho, uma música que eu nem 

sabia que tinha: A música era “Não há o que temer.” Eu nem senti a faca cair das minhas 

mãos, mas eu pude sentir uma força tão grande que não posso explicar. Chorei como uma 

criança sendo consolada no colo de um adulto. Me envergonhei quando vi a faca no chão, mas 

quando sai daquele banho eu renasci. Deus levou minhas angústias e medos, Ele cantou para 

mim, só para mim. Me pegou pela mão e colocou no meu coração a vontade de voltar para 

igreja.  

  Eu não queria voltar para a Central onde fui batizada. Então começamos a procurar e 

fomos à igreja do Portão. Foi maravilhoso desde o primeiro momento! No dia em que fomos, o 

Chama cantou e eu senti algo tão forte! Me lembrei do dia em que Deus cantou para mim 

naquele banho, me lembrei do meu esposo que cantava no Coral da Igreja Central no 

começo do nosso namoro e percebi que a vontade de entrar em um coral ainda estava viva 

em mim. 

Eu tentei entrar no coral da Central na época, mas fui recusada porque eu estava há 

dias de me batizar e ainda não era adventista. Eu queria cantar! Eu achava maravilhoso! Se 

vocês (do Chama) pudessem ver a força que tem quando cantam...! mas não me senti digna 

para fazer parte desse coral. Bom, ainda não me sinto, mas meu esposo disse que não posso 

negar um convite de Deus.  

Eu me sinto honrada em estar no meio de vocês, eu anseio por cada sábado para 

estar com Deus, para estar com vocês porque a música de Deus me renovou e toda vez que 

vocês cantam eu posso sentir um pouquinho daquela força que me levantou naquele dia e eu 

quero sentir ela presente todos os dias da minha vida!! 

 Então o que posso dizer é: Cantem! Cantem com tudo que podem porque terão outros 

sofrendo no banho, na rua, sozinhos e que Deus use cada um de vocês, que as músicas do 

Chama queimem dores e angústias e que seja luz para os perdidos. 

 Deus falou comigo através daquela música. Que Ele fale para as pessoas através do Chama!! 

 Meu verso favorito é: Hebreus 13:5 - parte final: "De maneira 

alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei" e o Salmo 91. 

 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL   
Gisele Pasquale 
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Dezessete de Fevereiro 

A Vinda do Rei da Glória III 

 Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o 

Rei da Glória. Salmo 24:10 

 Ellen White continua nos mostrando o que ela viu: 

 “Para os que frequentam os bailes, Deus não é o objeto de meditação e reverência. Sentir-

se-iam estarem, a oração e o cântico de louvor, deslocados na assembleia deles. Esta prova deve ser 

a decisiva. Diversões que tendem a enfraquecer o amor pelas coisas sagradas e diminuir nossa 

alegria no serviço de Deus, não devem ser procuradas por cristãos. A música e a dança, em jubiloso 

louvor a Deus, por ocasião da mudança da arca, não tinham a mais pálida semelhança com a 

dissipação da dança moderna. A primeira tendia à lembrança de Deus e exaltava o Seu santo nome. 

A última é um ardil de Satanás para fazer os homens se esquecerem de Deus e o desonrarem”. 

 “O triunfal cortejo aproximou-se da capital, acompanhando-o o seu povo sagrado de seu 

Rei invisível. Então uma explosão de cântico, exigiu dos guardas sobre os muros, que as portas da 

santa cidade se abrissem amplamente: “Levantai, ó portas as vossas cabeças. Levantai-vos ó entradas 

eternas. E entrará o Rei da Glória”. Um grupo de cantores e instrumentistas respondeu.  “Quem é 

esse Rei da Glória? De outro grupo veio a resposta: “O Senhor forte e poderoso. O Senhor 

poderoso na guerra”. Então centenas de vozes unindo-se, avolumaram o coro triunfal: “Levantai-

vos ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória”. De novo se ouve a alegre interrogação: “Quem 

é este Rei da Glória? E a voz daquela multidão, “como o som de muitas águas, foi ouvida em 

arrebatadora resposta: O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Gloria”. Salmos 34:7-10 

 “Então as portas se abriram amplamente, o cortejo entrou e com temor reverente, a arca 

foi depositada na tenda que tinha sido preparada para a sua recepção”. 

 Você que é membro do Ministério Chama Coral ou não, muito provavelmente já havia 

lido o Salmo 24 na Palavra de Deus, mas não sabia que este salmo havia sido cantado na entrada 

da arca da aliança de Deus quando de sua mudança para Jerusalém. Quanta riqueza de detalhes! 

Quantas histórias fantásticas! Quanta bênção acompanhando a maravilhosa Palavra de Deus nos 

traz os ensinamentos e escritos de nossa profetiza Ellen White.  

 Como adventistas do sétimo dia temos lido pouco ou quase nada de seus escritos, e se nós 

que somos o único povo cristão que acredita que ela é o símbolo do espírito de profecia e não 

lemos, quem irá ler? Uma pesquisa foi feita no Brasil sobre os livros que as pessoas estavam lendo 

no seu dia a dia e pasmem, para a surpresa geral de nossos administradores e membros de nossa 

igreja, Ellen Gold White apareceu no ranking se não me falha a memória em terceiro lugar.  Nossa 

igreja, através da distribuição em massa dos livros da Esperança, em apenas uma vez no ano, tem 

levado os ensinamentos de Ellen Gold White para lugares onde sequer imaginávamos e muitos dos 

que entrarão em nossas igrejas até o dia da volta de Jesus nos surpreenderão em seus dias de 

batismo, testemunhando que já conheciam os seus escritos antes de tomarem a decisão de aceitar 

Jesus Cristo como seu salvador pessoal. 
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Dezoito de Fevereiro 

Você Gosta De Números? 

 Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de 

Israel segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, 

contado todos os homens nominalmente cabeça por cabeça. 

Números 1:2 

 Já parou para pensar porque Deus, “No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, 

no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da 

congregação”, pedindo para que ele contasse todos os homens de idade de vinte e um anos para cima, 

capazes de ir à guerra? Se nosso Deus sabe quantos fios de cabelo existem em nossa cabeça, será que 

ele já não sabia de cor e salteado quantos guerreiros de vinte anos para cima existiam no seu povo de 

Israel? 

 Todos nós temos a mais absoluta certeza que nosso Deus sabia, mas quem não sabia era 

Moisés, o líder da nação, e aqui fica uma dica para todos os que são líderes de qualquer ministério que 

envolva pessoas: os líderes precisam saber, em qualquer tempo, quantas pessoas estão sob o seu 

comando. Para mim uma das piores impressões que um líder de ministério pode passar em público ou 

mesmo em reuniões administrativas é não saber responder com precisão quantos estão ao seu comando. 

 A imagem que esse líder passa é de alguém que não conhece seus liderados, não possui um 

sistema de secretaria confiável, é desorganizado e a comunicação interna do ministério não funciona. 

Esses líderes perdidos estão sempre preocupados com eventos e não com pessoas, pois ele sequer sabe 

quantos fazem parte do ministério que ele dirige.  

 Quando Deus deu ordem para Moisés contar o número dos homens de guerra, Ele já sabia 

que eles eram seiscentos e três mil, quinhentos e cinquenta, mas Moisés só ficou sabendo quanto este 

censo acabou. Agora Moisés sabia a diferença entre homens e e guerreiros.  

O livro de Números tem trinta e seis capítulos e nenhum outro livro da Palavra de Deus fala 

sobre tantos números, tantas contas, tantos censos e têm tanta informação sobre o povo de Israel e suas 

peculiaridades. Se o nosso Deus permitiu que essas informações fizessem parte das escrituras sagradas 

com certeza Ele quer que aprendamos algo com isso. 

Os números servem para inúmeras coisas e entre elas destacamos: a quantidade de membros 

do ministério Chama Coral, da igreja, da sua família, do valor financeiro das empresas, do número de 

almas que entraram para o reino de Deus através do batismo, da quantidade de comida que você come 

diariamente, da quantidade de minutos que você fica à sós com Deus, do tempo que você faz atividade 

física e mesmo o nº de copos de água que você toma diariamente, de quanto é o seu salário, sua oferta 

e quanto você tem para investir em você e sua família. 

Quanto tempo você dedica ao Senhor através de seus momentos de devoção pessoal? Quanto 

tempo dura em média cada missão que o Ministério Chama faz mensalmente? Quanto tempo dura 

cada ensaio do ministério na sexta e no sábado? 

Que o nosso Deus nos abençoe ao lidar com os números, pois desta forma poderemos 

gerenciar melhor a nossa vida para honra-lo e glorifica-lo. 
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Dezenove de Fevereiro 

Duvidando do Poder de Deus 

 Porém o Senhor respondeu a Moisés: Ter-se-ia encurtado 

a mão do Senhor? Agora mesmo verás se se cumprirá ou não a 

minha Palavra! Números 11:23 

 Se você é tão humano como eu, você já deve ter reclamado de alguém não é verdade? Isso 

é normal, pois ninguém pode ou deve nos obrigar a gostar de tudo e de todos certo? Por sua vez 

também creio que uma reclamação constante não deve fazer parte de nosso estilo de vida como 

cristãos, pois ao levantarmos diariamente e dobrarmos nossos joelhos, pedimos as mais completas 

bênçãos de Deus e pedimos que Ele dirija a nossa vida nesse dia. Se depois de entregarmos nosso 

dia a Deus, nos levantamos e passamos o resto do dia reclamando, então existe algo de muito 

errado na nossa entrega diária ao Senhor. 

 Agora pense numa nação inteira de pessoas reclamando e pensa no ouvido de um só 

homem escutando aproximadamente dois milhões de pessoas o dia inteiro. Isso acontecia 

diariamente com Moisés e o povo de Israel. Vamos relembrar uma dessas histórias de murmuração 

e reclamação, conforme escrito em Números 1:1-6: “Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos 

do Senhor. Ouvindo o Senhor, ascendeu-lhe a ira e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu 

extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou.  

Pelo que se chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se ascendera entre eles. E o 

populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que 

os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? 

Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos 

silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora seca-se a nossa alma e nenhuma coisa temos senão este 

maná”. 

 Depois que o povo chorou foi a vez de Moisés chorar, chegando inclusive a pedir sua 

morte para o Senhor. Deus vendo aflição de seu servo, lhe arranjou um time de setenta anciãos 

para ajudá-lo na tarefa de gerenciar e ouvir toda a nação. Além disso, Deus lhe disse que eles iriam 

comer carne por um mês inteiro até que lhes saísse pelos narizes. Quando Deus em pleno deserto, 

lhes prometeu que Ele iria dar de comer carne a dois milhões de pessoas, Moisés ao invés de dizer 

um sonoro amém e começar a fazer o fogo para o seu churrasco, ele teve a petulância de duvidar 

de um claro: “Assim diz o Senhor” e em Números 11:21 e 22 lemos: “Respondeu Moisés: 

Seiscentos mil homens de pé é este povo no meio do qual estou e tu disseste: Dar-lhe-ei carne e a 

comerão, um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e gado que lhe bastem? Ou 

se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem”? 

 A resposta de Deus ao incrédulo Moisés é o nosso verso de hoje e a resposta de Deus está 

em Números 11:31 e 32: “Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as 

espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de dois côvados sobre a terra. 

Levantou-se o povo todo aquele dia, a noite e o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos 

colheu teve dez omeres e as estenderam para si ao redor do arraial”. 

A lição que fica para nossa vida é: Nunca duvide do poder de Deus! Amém! 
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Vinte de Fevereiro 

Deus Não Mente 

 Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, 

para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não 

o fará?  Ou, tendo falado, não o cumprirá? Números 23:9 

 Quando pensamos no livro de Números na Bíblia, a primeira impressão que vem à mente 

é que ele só contém números, números e mais números, mas para nossa surpresa o livro de 

Números nos reserva boas surpresas além dos frios números.  Depois de Deus mandar Moisés 

contar os homens de vinte anos para cima, Deus designou a ordem das tribos no acampamento, o 

ofício dos pastores levitas, suas diversas obrigações com o templo, falou sobre a lei da lepra, da 

restituição, do adultério, do nazireado, instruções sobre como celebrar a Páscoa. A saudade das 

comidas do Egito, a rebelião de Miriã e Arão, os espias invadindo Canaã, o relatório recebido com 

incredulidade, a rebeldia do povo, o castigo divino, a rebelião de Datã, Coré e Abirão, a morte de 

Miriã e Arão, a vitória sobre Seon e enfim chegamos na história do rei Balaque e do profeta Balaão.  

 Quem eram esses personagens conhecido por alguns, desconhecidos de uma grande 

maioria de cristãos e que lições essa história traz para nossa vida? Balaque era rei dos moabitas e 

ele começou a ficar com medo do povo de Israel, por tudo o que ele tinha ouvido falar que Israel 

tinha feito aos amorreus. A Palavra de Deus nos diz que Balaque enviou mensageiros a Balaão para 

que ele amaldiçoasse o povo de Israel e logicamente isso não seria de graça. Nossa profetiza Ellen 

Gold White nos fala a respeito desse incidente: “Balaão já havia sido um bom homem e profeta de 

Deus, mas apostatara e entregara-se a cobiça. Todavia professava ainda ser servo do Altíssimo. Não 

ignorava a obra de Deus em prol de Israel e quando os enviados comunicaram sua mensagem, bem 

sabia que seu dever era recusar as recompensas de Balaque e despedir os embaixadores.  

Mas arriscou-se a contemporizar com a tentação e instou como os mensageiros para que 

ficassem com ele aquela noite declarando que não poderia dar resposta decisiva antes que houvesse 

pedido conselho por parte do Senhor.  Balaão sabia que sua conduta não poderia prejudicar Israel.  

Deus estava do lado deles e enquanto fossem fiéis, nenhum poder advindo da Terra ou do inferno, 

poderia prevalecer contra eles.  Mas seu orgulho fora lisonjeado com as palavras dos embaixadores: 

“A quem tu abençoares será abençoado e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado”.  As seduções 

de valiosas dádivas e a exaltação em perspectiva exaltaram-lhe a cobiça. Avidamente aceitou os 

tesouros oferecidos e ao mesmo tempo em que professava obediência estrita a vontade de Deus, 

procurou satisfazer os seus desejos”. P. P pág. 439. 

 Deus o proibiu de ir com os embaixadores de Balaque, mas quando eles voltaram pela 

segunda vez com mais presentes, ele colocou a cobiça mais uma vez em sua frente e ao invés de 

profetizar maldições sobre o povo de Israel, elas se reverteram em bênçãos. De todas as bênçãos 

proferidas não encontrei nenhuma que suplantasse o nosso verso de hoje e é maravilhoso saber 

que enquanto os seres humanos sem Deus se especializam em mentir e enganar, nosso Deus “não 

é homem para que minta”! Nosso Deus é íntegro e reto. Nele você pode confiar plenamente. Nosso 

Deus não mente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isso. Amém e Amém. 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
3
2 

 

Vinte e um de Fevereiro 

Passando o Bastão da Liderança 

 Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou Josué e 

apresentou perante Eleazar, o sacerdote e perante toda a 

congregação e lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o 

Senhor falara por intermédio de Moisés. Números 27:22 e 23. 

 Passei bons anos de minha vida de membro de igreja liderando pessoas. Depois de ler 

vários livros sobre liderança, o Senhor acabou me convidando para ministrar vários cursos de 

liderança envolvendo professores de crianças, juvenis, adolescentes e líderes de desbravadores. Ao 

longo do curso tinha uma pergunta feita a todos os ouvintes: Quando você deve pensar em deixar 

o seu cargo como líder? Muitas opiniões surgiam, vários ficavam no mais absoluto silêncio, a 

assembleia de líderes e candidatos a líderes se surpreendia quando eu dizia em alto e bom som que 

o momento de pensar em sair era o mesmo momento quando se aceitava ficar. Muitos novatos não 

entenderam nada e muitos líderes antigos também boiaram, mas a pergunta que eles fizeram era: 

“Devemos pensar em sair, mal tendo começado a liderar”? E a minha resposta era um enfático: 

“Correto”. 

 Como a grande maioria continuava a não entender nada, eu explicava este princípio de 

liderança, dizendo que um líder que se preza tem que preparar o sucessor, mesmo porque ninguém 

é eterno, mesmo porque Deus pode te chamar para outro ministério, mesmo porque liderança 

voluntária de igreja não tem remuneração e portanto os líderes não precisam se apegar demais ao 

seu cargo, pois senão todos correm o risco de gostar demais da ideia de ser idolatrado, 

principalmente se Deus abençoar a sua liderança.  

 Um dia Deus precisou dizer uma verdade para Moisés que nenhum ser humano gosta de 

ouvir: “Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos 

de Israel. E tendo-a visto, será recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão”. 

Números 27:12 e 13. Que notícia triste não é verdade? Talvez a morte seja um alívio para quem 

está vivendo numa UTI de um hospital e precise de constantes doses de morfina para não sentir 

tanta dor, mas tirando os casos excepcionais, não conheço ninguém que goste da ideia de morrer. 

Depois de saber o que Senhor lhe reservara para o seu futuro, a próxima ordem de Deus a Moisés 

foi: “Disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, homem de quem há o Espírito e 

impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante toda a congregação e dá-lhe à vista deles, as tuas ordens. 

Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel”. 

 Conseguiu entender agora por que todo líder que se preza tem que pensar em sair quando 

entra? Porque é bíblico ser substituído, como também é bíblico que o sucessor seja um tipo de 

Josué, “homem em que há o Espírito”. Liderar decididamente não é para todos e sim para quem 

tem o dom que Deus lhe deu. Você pode até tentar liderar, mas Deus tem os seus escolhidos para 

esta nobre tarefa. O importante em todo esse processo de liderar pessoas é sentir o chamado de 

Deus para a liderança, ser humilde para aceitar os desafios e as honrarias que a liderança traz. 

Líderes cristãos tem que sempre se acostumar com a ideia de que líder mesmo é só o Senhor e nós 

sempre seremos apenas servos desse nosso líder Todo Poderoso. 
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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 Fevereiro 

Cumpra Seus Votos 

 Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento 

para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua 

palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Números 30:2 

 Antes de meditarmos nesse tema vamos ler juntos no verso um a origem dessa ordem: 

“Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Está é a palavra que o Senhor 

ordenou.  Pronto agora que você viu que a origem da ordem é divina, você pode avaliar a 

importância de fazer ou não fazer seus votos e de cumprir ou não cumprir o que prometeu. 

 Deus dá tanto valor aos nossos votos, às nossas palavras, às nossas promessas que em 

Números 30 Ele deixou bem detalhado os diversos tipos de voto feito por homens, mulheres, 

mulheres que ainda moram na casa dos pais, esposa, marido, viúvas e divorciadas. 

 Existe uma virtude que para mim é uma das mais importantes marcas do caráter de Jesus 

Cristo e ela se chama coerência. Jesus foi o único ser que passou pelo planeta Terra e que teve uma 

vida inteiramente coerente. Por Ele ser o único que sempre viveu aquilo que sempre pregou, por 

cumprir cada promessa que fez, me faz confiar plenamente Nele.  

 Se existe algo que confunde a cabeça de qualquer filho é ver que seus pais são mentirosos, 

pois prometeram presentes que nunca trouxeram e nunca irão trazer, prometeram passeios que o 

orçamento da família não comporta, prometeram sorvetes que nunca serão tomados e a lista de 

promessas não cumpridas vai longe. Se porventura você for pai ou mãe e está mentindo a seu filho 

desde pequeno e ele ainda não chegou à adolescência, prepare-se para ter adolescentes bem 

intransigentes, rebeldes e desrespeitosos, pois o senso de justiça e coerência é muito forte entre os 

adolescentes.  

 Já parou para pensar por que os jovens e ultimamente também os adolescentes são o alvo 

preferido por líderes que querem tirar presidentes e políticos do poder? Porque esses líderes tem 

o argumento poderoso de que os políticos que estão no poder não estão cumprindo o que 

prometeram e, portanto, não tem mais moral para ficar no poder, ou seja, não precisamos de líderes 

incoerentes. Este argumento da incoerência é tão forte que jovens e adolescentes se engajam 

facilmente, pois para eles será uma honra participar de um movimento que destituiu um corrupto 

e sobretudo mais um incoerente do poder.  

 Geralmente quando falamos de votos não cumpridos sempre nos vem à mente a história 

de um casal de cristãos recém convertido, que se filiaram a recém-nascida igreja cristã primitiva 

logo depois da ascensão de Jesus aos céus. Esse casal prometeu doar todo o dinheiro da venda de 

um terreno para ajudar a manter a igreja, mas quando efetivamente eles venderam, decidiram omitir 

uma parte do valor e ficaram com ele. Você lembra bem o castigo divino que lhes foi imputado 

pelo apóstolo Pedro? Eles morreram, pois com Deus não se brinca e ficou o exemplo para todos 

os cristãos de todas as épocas para não brincarmos de prometer e não cumprir, pois isso não agrada 

ao Senhor. Você conseguiu ver como esta simples história nos impacta até hoje?  Já parou para 

pensar que isso pode acontecer com você? Que Deus nos ajude a cumprimos nossos votos. 
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Vinte e três de Fevereiro 

O Deus da Guerra 

 O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará 

por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos 

no Egito. Deuteronômio 1:30 

 Começamos hoje a meditar em preciosas verdades encontradas no último livro do 

Pentateuco, o livro de Deuteronômio. Moisés passa a recapitular a história de libertação do povo 

de Israel das mãos do poderio egípcio, lembrar-se das lutas, das guerras, das batalhas, dos desafios, 

das dificuldades e das provações. Para mim, Moisés com certeza é a melhor referência de um servo 

de Deus em todo o Velho Testamento. Deus apenas confiou nele para liderar aproximadamente 

dois milhões de escravos, convencê-los a sair da escravidão e implantar o desejo de irem para uma 

terra que ele sequer sabia onde era. Moisés era, portanto, um vendedor de esperança, condutor de 

um povo pobre e escravo pelo meio de vários desertos, ouvindo diariamente reclamações contra a 

falta de água, de carne, de pepinos, de melões e das cebolas do Egito. Não foi sem merecimento 

que depois de liderar esse povo por quarenta anos, ele foi considerado o homem mais manso que 

já existiu na face da terra.  

 Quando pensamos em missão, em levar a Palavra de Deus para os pecadores, não 

podemos deixar de pensar nos missionários que abandonam conforto e mordomia pelo puro 

prazer de amar ao próximo, sem esperar nem sequer um muito obrigado em troca. Moisés era esse 

missionário, pois Deus o havia escolhido para executar a maior tarefa de resgate do Velho 

Testamento. Você que é participante ou não do Ministério Chama Coral é chamado diariamente 

para ser um missionário, pois quando a planta dos pés dos cristãos sai de suas casas e vão para o 

mundo, Deus espera que eles vivam na prática o evangelho que um dia lhes foi ensinado. O 

Ministério Chama Coral não é um coral de missionários somente quando sai em missão com hora 

marcada, ônibus ou carro, com beca, som e feira de saúde. Somos missionários sem beca quando 

saímos diariamente de nossas casas para conviver com filhos e filhas de Deus, que ainda não 

conhecem o nosso maravilhoso Salvador. 

 Como Moisés lideraria dois milhões de escravos que nunca haviam pegado em armas e 

como ele capacitaria seiscentos e vinte mil homens escravos com idade superior a vinte anos para 

enfrentar guerreiros fortes, homens armados até os dentes, treinados e motivados para matar quem 

os enfrentassem? Diante da difícil tarefa, Moisés nos brinda como esse verso de hoje e que aliviou 

o coração de Israel quando eles se desesperaram com o relatório dos espias incrédulos ao 

retornarem de Canaã. 

 Nosso maravilhoso Deus sempre lutou pelos seus filhos no passado e este mesmo Deus 

da guerra ainda peleja por nós hoje. Quando você olhar para os enormes problemas que porventura 

estiverem diante de você, lembre-se de que o nosso Deus da guerra pelejou todas as batalhas por 

Israel no passado e ele não irá te abandonar no presente. Você O honra quando sai de casa 

diariamente para cumprir sua missão de resgatar pecadores na terra do inimigo e Ele te honra 

lutando por você. Você se entrega diariamente a Ele e Ele luta por você. Não é maravilhoso saber 

que o Senhor dos Exércitos, que atolou os carros de Faraó no mar Vermelho, está do seu lado hoje 

para te tornar um vencedor? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor! 
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Vinte e Quatro de Fevereiro 

Transmitindo a Herança 

 Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as 

inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando 

pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-te. Deuteronômio 6:6 e 7 

 Praticamente o livro de Deuteronômio é uma recapitulação da saga que os filhos de Israel 

haviam passado ao longo de sua vida de escravos no Egito e sua peregrinação rumo a Canaã. 

Quando abrimos cada novo capítulo desse livro, encontramos referências aos livros de Êxodo, 

Levítico e Números, porém quando chegamos ao capítulo seis, não vi nenhuma referência aos 

demais livros do Pentateuco e, portanto, acho que temos muito que apreender destas palavras de 

Moisés. 

 Moisés utiliza todo o capítulo seis para falar sobre a importância dos mandamentos, dos 

estatutos e dos juízos que o próprio Deus havia criado e tornado público através de Moisés.  Estes 

mandamentos tinham por objetivo ensinar o povo de Israel, porém nosso verso de hoje fala da 

importância do trabalho dos pais na nobre tarefa de transmitir esses ensinamentos aos seus filhos. 

 Vivemos num mundo corrido e por que não dizer muito louco? Sem falar na imensa 

maioria da humanidade que não se preparou adequadamente nem emocional e muito menos 

financeiramente para ser pais ou mães. Muitos pais jovens sequer planejam o nascimento de seus 

filhos e quase sempre se veem em apuros tendo que deixar seus filhos de quatro meses nas mãos 

de verdadeiros e completos estranhos que são os funcionários das creches particulares ou públicas 

que se multiplicam nos grandes centros. Nem todos estes jovens pais que não podem, em hipótese 

nenhuma, abandonar seus dois empregos sob pena das contas não fecharem, tem seus pais por 

perto para tomar conta de seus filhos e desta forma o recurso sempre será optar por terceirizar o 

cuidado de seus filhos desde a mais tenra idade. 

 Esses pequenos candidatos a cristãos crescem em escolas onde sequer é permitido falar o 

nome do Senhor, onde o nome do Senhor sequer é lembrado e onde seus diretores e funcionários 

também não possuem o temor do Senhor. Seus pais geralmente os deixam às 7:30 e os buscam às 

17:30 e quando não os pegam dormindo, alguns ainda tem o privilégio de brincar com eles pelo 

menos um pouco antes de trocar as fraldas e alimentá-los. Estes mesmos pais cristãos, devido as 

suas escolhas, se esquecem de fazer o pequeno culto diário com seus filhos, não lhes contam mais 

a belas histórias da Bíblia, não ensinam os corinhos e músicas que tanto agradam os pequeninos e 

sequer lembram que existe uma lição da escola sabatina que precisa ser ensinada a seus filhos desde 

pequeno e recordada diariamente, pois nessa idade e em muitas outras, é graças a repetição que 

vem o aprendizado. 

 Nosso verso de hoje é um alerta para todos os que já são pais e para todos os futuros 

candidatos ao melhor ministério já dado aos mortais que é a paternidade ou maternidade 

responsáveis. Para se preparar para o futuro, é importante exercitar hoje e somente a devoção diária 

com a oração, o louvor e o estudo diário da Palavra é que nos irá capacitar para a função que já 

veio ou virá no futuro. Que os membros do Chama Coral reservem um tempo diariamente para 

buscarem ao Senhor. 
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Vinte e cinco de Fevereiro 

Você Já Foi Perdoado? 

 Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e 

cujo pecado é coberto. Salmo 32:1 

 A Palavra de Deus é nosso verdadeiro manual de vida e Deus, em Sua misericórdia, 

permitiu que seus servos inspirados escrevessem relatos das vitórias e também das derrotas dos 

homens e mulheres do passado para nos alertar sobre o perigo de nos afastar do Senhor e 

continuarmos curtindo a nossa vida de pecado. A Palavra de Deus nos fala da trajetória do 

adolescente Davi escolhido e ungido rei de Israel em plena adolescência. A Bíblia nos fala de como 

ele venceu o gigante Golias, um urso e um leão, de quando foi chamado para tocar harpa para 

acalmar o genioso rei Saul e de como Deus o conduzia em suas batalhas. Deus tinha planos 

fantásticos para Davi, pois ele seria o futuro rei de Israel e ele realmente o foi depois da morte de 

Saul, mas os planos de Deus para os herdeiros de Davi incluíam a vinda de Jesus, o filho de Deus 

em forma humana, nascendo como descendente humano do rei Davi. Quando Deus escolhe 

alguém para cumprir uma determinada missão, humanamente falando não temos a menor ideia de 

onde nosso Deus pode nos levar e nos abençoar por sua escolha em nosso favor.  

 Se a Palavra de Deus só nos mostrasse as vitórias de seus filhos fiéis no passado e omitisse 

suas lutas, seus pecados e principalmente suas derrotas, muitos de nós não entenderíamos por que 

só estes homens e mulheres sempre se mostravam tão fortes ao passo que você e eu, mesmo sendo 

povo de Deus muito tempo depois, caímos tanto em pecado. Deus em sua misericórdia permitiu 

que as páginas sagradas contassem histórias não tão apreciadas de pecados horrorosos de seus filhos 

no passado exatamente para nos alertar sobre a malignidade do pecado e de quão longe ele pode 

nos levar.  Provavelmente você se lembra de como o pecado acariciado encontrou um espaço no 

coração do rei Davi e quanta tragédia isso lhe causou, não só a si, como a sua família e a todo o 

povo de Israel. Ao cobiçar a esposa de Urias, ao engravidá-la e depois montar o estratagema para 

matar seu marido, Davi desceu no lamaçal do pecado como nenhum servo de Deus desceu em 

toda a história bíblica. Não sei quanto a você, mas sempre que me lembro de um pecador que fez 

coisas inimagináveis e humanamente falando talvez nenhum de nós o perdoasse, sempre me 

lembro de Davi.  

 Tão logo o pecado foi consumado, Deus enviou seu profeta Natã para enfrentá-lo e 

repreender o seu pecado e foi o próprio rei Davi que sentenciou o seu futuro. Como resultado 

imediato de seu pecado, seu primeiro filho com a viúva de Urias morreu, apesar de todo o jejum 

e toda oração em prol da vida de seu filho. Como ele mesmo deu sua própria sentença, quis o 

Senhor que tudo o que ele falou contra ele mesmo fosse cumprido à risca. Ao cumprir o juízo 

sobre o seu rei humano, o Senhor deixou bem claro para toda a humanidade que além de amor, 

Deus também é justiça e não é nada bom ser alvo da justiça de Deus depois que pecamos. As 

consequências virão com certeza. Quando Davi viu a enormidade de seu pecado, ele reconheceu 

que havia pecado contra o Senhor, porém em Sua misericórdia e para demonstrar para toda a 

humanidade de que a graça é muito maior que o pecado, Deus o perdoou.  Davi compôs o Salmo 

32 para servir de bálsamo para todos aqueles que precisam de graça e de perdão. Amém! 
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Vinte e seis de Fevereiro 

Hora Feliz do Pôr do Sol 

 Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20:8 

 Quando Deus quis fazer uma aliança como o Seu povo de Israel, Ele, o Todo Poderoso, 

escreveu Sua principal lei em duas tábuas de pedra e não mandou ninguém vir entregar em seu 

lugar; Ele mesmo veio e as entregou para o Seu servo Moisés. O quarto mandamento começa com 

um “lembra-te” e isso mostra claramente que o povo de Israel sabia da existência do sábado, mesmo 

porque todos os dias foram instituídos por Deus na criação. O sábado, o trabalho e o casamento 

são as três grandes instituições divinas do Éden. Deus, sabendo que nossos dias de trabalho seriam 

muito tensos, já lá no Éden pensando em nós, criou, descansou e santificou o dia de sábado. Você 

ainda se lembra de Gênesis 2: 2 e 3: “E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que 

fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o 

santificou. Porque Nele descansou de toda a obra que como Criador fizera”. 

 Vamos relembrar as ações de Deus referente ao sábado? Descansou, abençoou e 

santificou. Foi exatamente isso que o Senhor fez e fico pensando se como coristas e componentes 

do Ministério Chama Coral estamos encontrando tempo ao longo das vinte e quatro horas sagradas 

do sábado para fazer as mesmas coisas que Deus fez. Fico pensando também se como coristas e 

liderança temos tido o tempo necessário para curtir os maravilhosos momentos do culto de pôr do 

sol, pelo menos na sexta-feira, antes dos ensaios do coral. Existe ainda em nossa vida de coristas 

aquele tempo especial para curtir a entrada do sábado com nossas famílias? ou tudo isso tem ficado 

no esquecimento em nossa vida de adventistas do sétimo dia? 

 Lembro que desde minha infância sempre engraxava meus sapatos para não ir com os 

sapatos desengraxados para a igreja e pasmem, ainda faço isso até hoje. Minha mãe sempre fazia 

um lanche diferenciado para ser servido após o pôr do sol, nossas roupas já estavam passadas e 

separadas para serem usadas na igreja no sábado. O mega almoço de sábado sempre era feito na 

sexta de manhã ou à tarde e a sobremesa era algo inesquecível. Tudo feito para tornar o sábado 

um marco de santificação em minha vida.  

 As atividades que irão tornar nosso sábado santo devem começar na quinta e encerrarem 

na sexta antes do pôr do sol, pois a marca que entramos no sábado do Senhor é o culto do pôr do 

sol, uma vez que o novo dia começa ao pôr do sol. A televisão é desligada, a casa está 

completamente arrumada, tudo na mais perfeita ordem para receber o dia do Senhor. Os hinários 

se abrem para cantarmos juntos Hora Feliz do Pôr do Sol do saudoso e atual Hinário Adventista 

do Sétimo Dia (Nº 30). As vozes louvam e engrandecem o Deus da criação, pais e filhos falam seus 

versos favoritos, a Palavra de Deus e algum livro do Espírito de Profecia são abertos e lidos e depois 

toda a família ajoelha para agradecer o privilégio do descanso e santificação que virão.  

 Depois do culto, a mesa já está arrumada com um lanche, louça, toalha e guardanapo 

diferenciados. Pais e filhos juntos agradecem através de uma singela oração a bênção de mais uma 

refeição e chegada de mais um sábado. Tem sido assim em sua casa? Se não, o que tem faltado a 

você e sua família para curtir a hora feliz do pôr do sol?  Falta planejamento, interesse, dedicação 

ou motivação? Feliz culto na próxima sexta-feira. 
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Vinte e sete de Fevereiro 

Bem-Vindo a Missão 

 Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui 

com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te 

desampararei. Josué 1:5 

 O último capítulo de Deuteronômio nos fala da morte do líder Moisés. Logo nos primeiros 

versículos lemos: Então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, 

que está defronte de Jericó e o Senhor mostrou toda a terra de Gileade até Dã; e todo o Naftali, e 

a terra de Efraim e Manassés e toda a terra de Judá até o mar ocidental e o Neguebe e a campina 

do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob 

juramento, prometi a Abraão, Isaque e a Jacó dizendo: Á tua descendência a darei. Eu te faço vê-

la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra 

de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Deuteronômio 34:1-5. No mesmo capítulo no verso 10 

lemos: “Nunca mais se levantou em Israel, profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse 

tratado face a face”. 

 Que vida exemplar a do líder Moisés e que privilégio poder falar face a face com o Senhor! 

Mas, quando um líder sai, outro líder tem que entrar, pois a missão precisa ser cumprida. Deus 

mesmo já havia escolhido o sucessor de Moisés. Josué foi um dos doze espias que o próprio Moisés 

enviara a terra de Canaâ e somente ele e Calebe confiaram no que o seu Deus poderia fazer por 

eles.  

 Então chegou a hora de Josué assumir o seu papel na nobre tarefa de levar Israel para a 

terra prometida e Deus lhe fez várias promessas. À primeira foi “Ninguém te poderá resistir todos 

os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te 

desampararei”.  A segunda foi: “Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que 

sob juramento prometi dar a seus pais”.  A terceira foi: “Tão somente sê forte e mui corajoso para 

teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies 

nem para a direita, nem para a esquerda para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares”.  

A quarta foi: “Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas 

cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás 

bem-sucedido”. A quinta foi: “Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes 

porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares”. 

 Essa foi a mensagem de boas-vindas que o próprio Deus fez questão de dar pessoalmente 

ao seu novo servo. Este novo líder muito provavelmente nunca esqueceu aquele momento único 

em que recebeu do próprio Deus as cinco promessas ou cinco conselhos ou cinco orientações para 

liderar o ministério que o seu líder Moisés tinha começado.  

 Essas preciosas palavras foram a grande motivação do líder Josué e ele não foi escolhido 

por Deus por acaso. Deus viu naquele líder alguém com um caráter diferenciado. Alguém que 

confiou no Senhor quando os outros dez haviam falhado. Os traços de caráter de Josué fizeram 

toda a diferença na hora de Deus escolhê-lo como o mais novo líder da nação.  

 As palavras de Deus para Josué também servem para nós. Amém por isso. 
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Vinte e oito de Fevereiro 

Santificai-vos 

 Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o 

Senhor fará maravilhas no meio de vós.  Josué 3:5 

 O novo servo de Deus tinha uma nobre missão que era colocar o povo de Deus em Canaâ. 

Quis o Senhor que Moisés não entrasse na Canaã terrestre, mas nosso maravilhoso Senhor o 

despertou do sono da morte e o levou para Canaã celestial. Moisés foi o maior missionário do 

Velho Testamento e sua tarefa foi grandiosa, pois foi o próprio Deus que o escolheu para cumprir 

a missão de ser o libertador de Israel da terra do inimigo. Enquanto a missão suprema de Moisés 

foi tirar o povo do Egito, a missão de Josué era fazer o povo entrar em Canaâ. 

 Para começar cumprindo sua missão, Moisés teve que vencer os desafios do Mar 

Vermelho. O Senhor operou de forma poderosa, pois o Mar Vermelho se abriu, o exército de 

Faraó, graças a uma intervenção do Deus Todo Poderoso ao emperrar as rodas de seus carros de 

guerra, morreu afogado. Se Moisés teve que começar sua missão tendo que encarar o Mar 

Vermelho, Josué teve que começar sua missão tendo que encarar o rio Jordão. Veja que 

interessante: para o general Moisés, a missão foi vencer um mar, já para o soldado Josué, a missão 

foi vencer um rio. Isso me faz lembrar daquele ditado popular que diz que “Deus nos dá o frio 

conforme o nosso cobertor”. 

 Para enfrentar o desafio, Josué compartilhou uma mensagem poderosa com todo o povo 

de Israel. Ele não poderia fazer a obra sozinho, ele não queria os louros da vitória, ele não queria 

sair para a missão sem o devido preparo e a ordem foi dada ao povo pelo próprio Josué: “Disse 

Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós”. E o 

Senhor fez, pois quando os sacerdotes encostaram seus pés na água, “pararam as águas que vinham 

de cima, levantaram-se num montão, mui longe da cidade de Adá que fica do lado de Sartã e as 

que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas, então passou o povo 

defronte de Jericó. Josué 3:16 

 Para que o povo de Israel nunca mais se esquecesse da missão de transpor o rio Jordão, o 

próprio Senhor falou que doze homens, um de cada tribo, deveriam pegar doze pedras, tiradas do 

fundo do rio, como memorial eterno para testemunho aos seus filhos no futuro. “As doze pedras 

que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal” Josué 4:20.  E quando os filhos 

perguntassem o que significavam estas pedras, a resposta seria: “Porque o Senhor, vosso Deus, fez 

secar as águas do Jordão diante de vós, até que passásseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar 

Vermelho o qual secou perante nós até que passássemos”. Josué 4:23 

 Em Josué 4:24 lemos o outro objetivo daquelas pedras: “Para que todos os povos da terra 

conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias”. 

O que aprendemos com este episódio? Vai sair de casa para sua missão diária de resgatar pecadores 

da terra do inimigo? Então a ordem de Deus para nós hoje é: “Santificai-vos, porque o Senhor fará 

maravilhas no meio de vós”. Sua santificação começa com os seus preciosos momentos de devoção 

pessoal. Não saia de casa sem o Senhor! 
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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 Fevereiro 

Escolha Correta 

 Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15 

 Josué tinha cumprido sua missão como sucessor de Moisés conforme as palavras bíblicas: 

era “homem de Deus”. Josué era homem forte, valoroso, destemido, guerreiro e dele a Palavra de 

Deus nos diz que era “um homem que tinha o Espírito de Deus”. Em sua juventude contrariando 

dez outros espias, ele e Calebe levantaram a bandeira da fé e da confiança no Deus dos exércitos e 

tentaram convencer o povo de Israel a confiar no Senhor e avançar sobre Canaã. 

 O povo de Deus, às portas de Canaã, não quis entrar e foram precisos quarentas longos 

anos de peregrinações pelo deserto para cumprir o juízo divino sobre aquela geração incrédula. 

Apenas Josué, Calebe e suas respectivas famílias foram preservados e exatos quarenta anos depois 

eles tiveram a bênção de entrar na terra prometida. Este episódio nos traz algumas lições espirituais. 

A primeira delas é que, a exemplo de Noé que era íntegro e reto diante do Senhor e teve sua família 

preservada do dilúvio, Josué e Calebe por permanecerem fieis ao Senhor quando a imensa maioria 

já havia debandado, eles também tiveram sua família preservada. 

 A segunda lição que extraímos desse episódio bíblico é que Deus honrará todos os seus 

filhos que sempre estiverem dispostos a se posicionar do lado do Senhor e do lado da verdade. 

Muitas vezes pensamos que é fácil tomarmos decisões do lado do Senhor, mas não é tão fácil assim, 

principalmente quando estamos na adolescência ou na juventude de nossa vida. Quando 

escolhemos não fumar, não beber, não comermos comida imunda, não nos relacionarmos 

sexualmente antes do casamento,  não nos corrompermos com propinas e dinheiro sujo, parece 

que muitos amigos, entre eles os de nossa igreja, nos veem como alienígenas, seres de outro mundo, 

mas a verdade é que são estas decisões fortes que muitas  vezes nos isolam dentro de nossa própria 

igreja, porém são estas decisões e estas escolhas que nos farão ainda mais fortes na hora de 

lançarmos os alicerces de nossas próprias famílias. 

 Josué e Calebe foram este tipo de jovem. Ao Josué se despedir do seu povo, pois seu tempo 

de vida estava quase esgotado, ele fez seu último apelo como líder de Israel: “Porém, se vos parecer 

mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais que 

estavam daquém do Eufrates ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa 

serviremos ao Senhor. Essa não foi uma escolha de Josué feita no fim de sua vida. Ele havia 

escolhido ao Senhor ao longo de toda a sua vida e esta declaração era apenas uma ratificação da 

história de sua vida.  

 Será que se você estivesse na condição de Josué, falaria sem medo de errar que “Você e 

sua casa serviriam ao Senhor”? Uma das piores situações da vida em família é ver que qualquer um 

de seus queridos não anda mais nos caminhos do Senhor. Quantas mães adventistas não choram 

quando veem seus filhos adultos e solteiros saindo para a roda de samba no Rio de Janeiro em 

plena sexta-feira à noite enquanto ela e o esposo fazem sozinhos o culto de pôr do sol? Olhar para 

o pão de queijo quentinho, o suco de uva gelado e ver as pessoas que você mais ama saindo pela 

porta para curtir os prazeres transitórios do pecado não é nada fácil. Que você e sua casa sirvam ao 

Senhor! 
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