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Aleluia 

  Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do 

Senhor. Salmo 113:1 

 O Salmo 113 tem um título e na minha versão da Palavra 

de Deus, está escrito assim: O Senhor, o maior e mais digno 

objeto de adoração. Só este título já é suficiente para você 

pegar sua caneta vermelha e sublinhar mais um salmo inteiro 

em sua Bíblia.  

 Aleluia é uma transliteração do termo hebraico לְַלה  ָּהלּו

(Halləluyahebraico padrão ou Halləlûyāh tiberiano), cuja 

primeira parte é "Hallelu" (ְל  !que significa "Louvai ,(ָּהְּּו

Adorai!" ou "Elogio"; e a segunda parte "Yah" (Jah) (ַלה), uma 

forma abreviada do nome de Deus. Sempre que queremos 

louvar e engrandecer o nome do Senhor, geralmente a 

palavra Aleluia está por perto. 

 Vamos curtir cada verso do Salmo 113 e verás o uso da 

palavra Aleluia: 

 Aleluia! Louvai, servos do SENHOR, louvai o nome do 

SENHOR. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para 

sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado 

o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas 

as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o 

Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? O qual se inclina, 

para ver o que está nos céus e na terra!   

 Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o 

necessitado. Para o fazer assentar com os príncipes, mesmo 

com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril 

habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. 

 O Ministério Chama Coral tem em seu repertório, uma 

música, chamada Aleluia. Te desafio a contar quantos 

aleluias tem nessa música. Se você sabe a melodia, aproveite 

para louvar ao Senhor: 
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 Oh, minh`alma louve, louve ao Deus Eterno E 

não se esqueça de quanto Ele é bom. Ele é quem 

perdoa todos os meus erros. E me abençoa com 

bondade e amor.  

 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Sempre cantarei. 

Aleluia, Aleluia, Aleluia 

 Digno é o nosso Deus. Deus Maravilhoso, Tu 

és sempre o mesmo. Sempre com bondade, lembra-

se de mim. Como um pai que trata, com bondade um 

filho. Deus, Tu me envolves com eterno amor. 

 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Sempre cantarei. 

Aleluia, Aleluia, Aleluia 

 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Sempre cantarei. 

Aleluia, Aleluia, Aleluia 

 Aleluia. 

Louvar ao Senhor faz parte da sua vida? 

Incorpore o Aleluia no seu dia a dia 

 

 

 

 

 

 

 

Aleluia- letra  

Autoria: Benjamim Brow  

alelui - Chama Coral) 

https://www.youtube.com/watch?v=JQmYGfZGtrk
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/


ROBINSON HUGUENIN AMORIM 7 

 

   

 

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 Março 

Louvor ao Criador e Preservador! 

 Exultai, ó justos no Senhor! Aos retos fica bem louvá-lo. 

Salmo 33:1 

 Nossa vida nesta terra é muito cheia de lutas, trabalhos, labores e quanto mais trabalhamos, 

mais economizamos, mais acumulamos bens materiais, mais gostamos da ideia de fazermos as 

coisas de nosso jeito e de sermos pessoas de sucesso. Nesse desejo eterno de sermos bem-sucedidos 

nos esquecemos de que Deus, além de ser o nosso criador, é também o nosso preservador ou 

mantenedor. 

 Ao abrir mais uma vez o fantástico livro de Salmos e meditar neles, não temos como não 

reconhecer a inspiração divina que o Senhor concedeu a Davi. O Salmo 33 nos exorta a não 

esquecer nossa origem divina e nos faz lembrar que, a despeito de nosso eventual sucesso material, 

o nosso Deus é quem realmente nos mantém e nos sustenta. 

 O Salmo começa com um pedido de Davi para que os justos no Senhor O louvem e é por 

isso que nosso louvor não deve ficar limitado a duas ou três músicas que cantamos quando vamos 

a igreja. O louvor deve ser parte diária de nossa vida, tanto quanto a oração e o estudo da Palavra 

de Deus. Davi nos estimula a louvar com instrumentos e por isso que no verso 2 ele diz: “Celebrai 

ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de dez cordas”. No verso 3 Davi nos 

motiva a cantar músicas novas: “Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo”. Cantar um 

cântico novo já faz parte de sua vida, pois o ministério Chama Coral não sobreviria sem novos 

louvores e essa é a missão de todo corista.  

Davi nos apresenta uma verdade que todos conhecemos, mas que nunca é demais 

relembrar: “Porque a Palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel”. Nos versos 6 e 7, Davi 

nos faz lembrar nossa origem divina e de que foi Ele que nos criou: “Os céus por sua palavra se 

fizeram e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e um 

reservatório encerra as grandes vagas”. No verso 8, Davi confirma a mão criadora de nosso Deus: 

“Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir”. Que maravilhosa notícia é poder 

viver com a certeza de que temos um Pai que nos criou e é poderoso o suficiente para apenas falar 

e tudo existir. Amamos o nosso Deus Todo Poderoso, criador dos céus e da terra! 

Um verso muito conhecido no salmo 33 é o verso 12. Fico pensando que cada israelita que 

cantava esse salmo em seus momentos de adoração em casa ou no templo, levantava a voz quando 

lia: “Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para sua herança”. Cada 

adorador israelita devia se orgulhar e com justa razão, por pertencer ao “povo de propriedade 

exclusiva de Deus” e isso era motivo de adoração e louvor. 

Davi encerra o Salmo 33 com versos que confortam nossos corações e nos levam a pensar 

quão vão é o nosso sucesso sem a dependência e o cuidado de Deus por nós: “Eis que os olhos do 

Senhor estão por sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes 

a alma da morte e no tempo de fome, conservar-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor - nosso 

auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu Santo nome. Seja sobre 

nós, Senhor, a sua misericórdia, como de ti esperamos”. Salmos 33:18 a 22. 
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Dois de Março 

Pérolas do Salmo 34 

 Bendizei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará 

sempre nos meus lábios. Salmos 34:1 

 Em nenhum outro livro da Palavra de Deus o louvor ao Senhor é tão proeminente quanto 

no livro de Salmos. Quanto louvor, quanta adoração, quanta meditação encontramos nas preciosas 

e inspiradas músicas que o músico de Israel, o rei Davi, nos deixou de legado.  

  Como músicos e participantes de um ministério em que o louvor e a missão são as notas 

mais marcantes, a leitura e a meditação nessas músicas e letras muito nos ajudam em nossa 

caminhada rumo à nova Jerusalém. Encontrar pérolas nos salmos é um privilégio únicos dos 

cristãos que resolvem investir mais tempo em seus momentos de relacionamento com Deus do que 

em atividades frívolas e que realmente não nos levam a lugar nenhum. Te aconselho a abria a sua 

Bíblia no Salmo 34 para encontramos juntos as pérolas preciosas que um dia foram escritas para 

abençoar o povo de Israel, mas que também nos abençoam em pleno século 21. 

 A primeira pérola que encontrei é o nosso verso de hoje e com ele aprendi que o louvor, 

a adoração através de hinos que O exaltem e O engrandeçam é algo para o meu dia a dia e não 

somente para momentos semanais de ensaios do ministério.  

 A segunda pérola que encontrei é “Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de 

todos os meus temores”. Verso 4. Como ficar preocupado e ansioso com uma promessa dessas 

não é verdade? Ter confiança plena no Senhor de que Ele nos livrará de todos os nossos temores 

é um presente para nosso presente e nosso futuro. 

A terceira pérola é: “O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra”. 

Verso 7. Esse verso nos fala de proteção, fala de um anjo exclusivo que te acompanha, que se 

preciso for acampa contigo para te livrar do mal. Um anjo sempre indo aonde você está indo. Que 

companhia maravilhosa não é verdade? 

A quarta pérola é: “Oh! Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem 

que nele se refugia. Quem conhece o Senhor, que O busca, quem se prostra, que O louva 

diariamente, quem faz prova diária desse Deus maravilhoso, que O cobra diante de suas angústias 

e provações, sabe muito bem o significado do “provai e vede”. 

A quinta pérola é: “Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que O temem”. 

Verso 9. Que promessa tem os santos do Senhor sabendo que o seu Deus irá lhes suprir em todas 

as suas necessidades. Isso é dependência total do Senhor! 

A sexta pérola é: “Apartai-vos do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te 

em alcança-la”. Quatro atitudes simples que podem mudar nossa vida. 

A sétima pérola é: “Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de 

espírito abalado”. Verso 18. Quando erramos e reconhecemos quão fundo fomos em nossas 

transgressões, quão bom é saber que mesmo nessas horas o Senhor estará do nosso lado para ouvir 

nosso pedido de perdão. 
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Três de Março 

Trezentos Missionários 

 Então, repartiu os trezentos homens em três companhias e deu-

lhes, a cada um nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com 

tocha neles. Juízes 7:16 

 Depois que Josué cumpriu sua missão, que distribuiu as terras conquistadas, de- pois de 

alertar o povo para servirem somente ao Senhor e não aos ídolos, depois de declarar solenemente 

que “ele e sua casa serviriam ao Senhor”, ele segue o caminho de todos os mortais e falece aos 110 

anos. 

 Logo após a morte de Josué, a Palavra de Deus nos diz: “Então, fizeram os filhos de Israel 

o que era mau perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram ao Senhor, Deus de seus 

pais que os tirara da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que 

havia ao redor deles e os adoraram e provocaram o Senhor à ira”. Juízes 2: 11 e 12 

 A Palavra de Deus continua mostrando a decadência de Israel e as atitudes do Senhor: 

“Pelo que a ira do Senhor se ascendeu contra Israel e os deu na mão de espoliadores que os 

pilharam e os entregou nas mãos dos inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Por 

onde quer que saiam a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como Senhor lhes dissera e 

jurara e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os 

pilharam”. Juízes 2:14-16 

 Conseguiu ver quão longe vão os filhos de Deus sem Deus? Consegue ver como deixar de 

obedecer traz consequências desastrosas para nossa vida? Consegue enxergar como é muito melhor 

ter Deus do nosso lado do que contra nós? Veja que Juízes 2:14-16 nos diz claramente que “a mão 

do Senhor era contra eles para seu mau” e não é coisa boa cair nas mãos do Todo Poderoso. Um 

desses juízes que o próprio Deus chamou foi Gideão. Veja como Deus o chamou de uma forma 

inusitada: “Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente”. 

Juízes 6:2.  Não são fantásticos os meios que Deus usa para chamar os homens para cumprir sua 

missão? Deus ordenou um anjo para vir diretamente fazer o convite para Gideão cumprir sua 

missão! Quando Deus te chamou para vir fazer parte do Ministério Chama Coral, quem ele usou 

para te atrair? Você aceitou um apelo do maestro, do pregador, veio através de um amigo ou tomou 

a decisão por conta própria?  Você já foi usado por Deus para trazer mais cantores para o 

ministério? Agora que você está dentro do ministério, não é maravilhoso poder fazer parte da obra 

do Senhor nesta terra? 

 Gideão era filho de Joás, da tribo de Manassés, e seu primeiro argumento para fugir da 

missão foi: “E ele lhe disse: Ai Senhor meu! Com que livraria Israel? Eis que a minha família é a 

mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meus pais”. Juízes 6:15. Depois de oferecer seu 

sacrifício ao Senhor, depois de pedir dois sinais bem claros à Deus, depois de ver seu exército 

reduzido para trezentos missionários, o Senhor pode operar através de Gideão o livramento de Seu 

povo das mãos dos terríveis medianitas.  

 Como Deus ganhou essa guerra? Com trezentos escolhidos, com trombetas, cântaros 

vazios e tocha dentro deles. Siga com Deus para enfrentar suas batalhas hoje.  



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
1
3 

 

Quatro de Março 

Desviando-se da Missão I 

 Depois, deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. 

O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes 13:24. 

 Uma das histórias mais interessantes da Palavra de Deus é a história do juiz Sansão. 

Quando você abre o livro de Juízes nos capítulos 13,14,15 e 16, você encontra a história de um 

escolhido do Senhor desde o ventre materno, que tinha tudo para cumprir bem a sua nobre missão 

de julgar o povo de Israel, mas suas escolhas o levaram a desviar-se dos caminhos do Senhor.  

 Ellen G. White em Patriarcas e Profetas nos fala com detalhes a história desse eleito do 

Senhor: “Deus tinha uma importante obra para o prometido filho de Manoá realizar e foi para 

assegurar-lhe as habilitações para esta obra que os hábitos de ambos, mãe e filho, deveriam ser 

cuidadosamente regulados, “nem vinho, nem bebida forte beberá” foi a instrução do Anjo à mulher 

de Manoá, “nem coisa imunda comerá: tudo quanto lhe tenho ordenado guardará”. O filho será 

influenciado para o bem ou para o mal, pelos hábitos da mãe. Ela própria deve ser governada pelos 

princípios e praticar a temperança e renúncia de si mesma se quer o bem-estar do filho. 

Conselheiros imprudentes insistirão com a mãe quanto a necessidade de satisfazer todo o desejo e 

inclinação, mas tal ensino é falso e pernicioso. A mãe é colocada por ordem do próprio Deus sob 

a obrigação mais solene de exercer o domínio de si mesma”. 

 E os pais bem como as mães acham-se incluídos nesta responsabilidade. Pai e mãe 

transmitem aos filhos suas características mentais e físicas e suas disposições e apetites. Como 

resultado da intemperança paternas, as crianças muitas vezes têm falta de força física e de 

capacidade mental e moral.  Alcoólatras e fumantes podem transmitir aos seus filhos seu incansável 

desejo, seu sangue inflamado e nervos irritáveis e efetivamente o fazem. O libertino muitas vezes 

lega a prole, como herança, os seus desejos impuros e mesmo moléstias repugnantes. E como os 

filhos tem menos poder para resistir à tentação do que o tiveram seus pais, a tendência é para que 

cada geração decaia mais e mais. Em grau elevado os pais são responsáveis, não somente pelas 

paixões violentas e apetite pervertidos dos filhos, mas também pelas enfermidades de milhares que 

nascem mudos, cegos, doentes e idiotas.  

 A indagação de cada pai e mãe deve ser: “Que faremos pelo filho que nos nascerá? O 

efeito das influências pré-natais tem sido por muitos considerado levianamente, mas a instrução 

enviada do Céu àqueles pais hebreus e duas vezes repetida da maneira mais explícita e solene, 

mostra como é este assunto considerado pelo nosso Criador. E não era bastante que o filho 

recebesse um bom legado dos pais. Este devia ser seguido de um ensaio cuidadoso e de formação 

de hábitos corretos. Deus determinara que o futuro juiz e o libertador de Israel fosse, desde a 

infância, ensinado na estrita temperança. Devia ser nazireu desde o nascimento achando-se assim 

posto sob proibição perpétua do uso do vinho ou bebida forte.  

 As lições da temperança, renúncia e governo de si mesmo, devem ser ensinadas às crianças 

desde a primeira infância. Patriarcas e Profetas, página 561 e 562 
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Cinco de Março 

      Desviando-se da Missão II 

 Depois, deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. 

O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes 13:24. 

 Vamos permitir que Ellen G. White continue a nos abençoar com suas palavras: 

 “A proibição do anjo incluía toda a “coisa imunda”. A distinção entre alimentos limpos e 

imundos não era um estatuto meramente cerimonial e arbitrário, mas baseava-se em princípios 

sanitários. A observância desta distinção pode atribuir-se em grande parte a maravilhosa vitalidade 

que durante milhares de anos tem distinguido o povo judeu. Os princípios de temperança devem 

ser mais abrangentes do que a mera abstenção de bebidas alcoólicas. O uso de alimento estimulante 

e indigesto é, muitas vezes, tão ofensivo à saúde como aqueles e em muitos casos lança as sementes 

da embriaguez. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nociva 

e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Poucos há que se compenetram, como deveriam do 

quanto seus hábitos no regime alimentar tem que ver com sua saúde, seu caráter, sua utilidade neste 

mundo e seu destino eterno.  O apetite deve sempre estar sob a sujeição das faculdades morais e 

intelectuais. O corpo deve ser o servo da mente e não a mente o servo do corpo.  

 Exatamente quando entrava para a varonilidade, época em que deveria executar sua missão 

divina – tempo este em que mais do que todos os outros deveria ser fiel a Deus – ligou-se Sansão 

aos inimigos de Israel. Não procurou saber se poderia melhor glorificar a Deus estando ligado ao 

objeto de sua escolha ou se se encontrava a colocar-se em posição em que não poderia cumprir o 

propósito a ser realizado pela sua vida. A todos os que, em primeiro lugar procuram honrá-lo, Deus 

prometeu sabedoria, mas não há promessas aqueles que se inclinam a agradar a si mesmos.  

Quantos não estão adotando a mesma conduta de Sansão! Quantas vezes se efetuam casamentos 

entre os que são tementes a Deus e os ímpios porque a inclinação governa a escolha do marido ou 

mulher! As partes não pedem o conselho de Deus, nem tem em vista a Sua glória. O cristianismo 

deve ter influência na relação matrimonial, mas dá-se muitas vezes o caso de que os motivos que 

determinam essa união não se coadunam com os princípios cristãos. Satanás procura 

constantemente fortalecer o seu poder sobre o povo de Deus, induzindo-os a entrar em aliança 

com os seus súditos e a fim de realizar isto, ele se esforça por despertar paixões impuras no coração. 

Mas o Senhor em Sua Palavra instruiu claramente Seu povo a não se unir àquela nos quais não 

habita o amor para com Ele. “Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com 

o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? II Coríntios 6:15 e 16 – Patriarcas 

e Profetas 563 e 564. 

 Todos sabemos quão atribulados foram os dias finais de Sansão. Acabou declarando seu 

segredo para a esperta Dalila, teve seus olhos arrancados, foi preso e virou escravo dos seus 

inimigos. Por pura misericórdia divina suas forças foram restauradas para fazer sua última obra para 

eliminar seus inimigos. Junto com eles, Sansão também se suicida.  Que triste fim para um jovem 

promissor que abandonando todos os princípios aprendidos com seus pais e com Deus se desviou 

do cumprimento da missão.  
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Seis de Março 

Seja louvado 

 Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de 

júbilo. Salmo 47:1 

 Deus dá diversos dons aos seus filhos e cabe a cada de nós usarmos esses dons para honrar e 

glorificar o sagrado nome do Senhor. O livro de Salmos foi o presente de Davi e mais alguns poucos 

compositores deixaram de herança para o povo de Israel e para os cristãos que todo o mundo que ainda 

curtem e meditam na maravilhosa Palavra de Deus. 

 Incorporar o louvor à nossa adoração diária é um desafio constante na vida do cristão. Muitos 

cristãos já acordam em cima da hora para encarar o seu dia a dia e fico pensando quantos de nós 

conseguimos fazer uma devoção pessoal de qualidade antes de sairmos para ganhar o pão nosso de cada 

dia. Não consigo conceber uma devoção pessoal de qualidade sem a Palavra de Deus, sem a oração e 

sem o louvor. Abrir o livro de Salmos e encontrar o conselho de Davi nos estimulando a bater palmas 

e celebrar ao Senhor com júbilo realmente nos motiva a louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus 

no início de mais um dia.  

 Quem já participou do Ministério Chama Coral ou já teve a oportunidade de assisti-lo, irá se 

lembrar da música e das palmas deste hino de louvor ao nosso grande Deus. Seu dia de hoje começara 

com esta música de Fernando Rochael, compositor consagrado, que já participou de alguns ensaios e 

de finais de semanas com Deus com exclusividade para o ministério. Aproveite agora para celebrar o 

nome do Senhor com júbilo e por favor não esqueça das palmas: 

     SEJA LOUVADO 

 Seja louvado em todo lugar. 

 O Santo Nome do meu Salvador. 

 Maravilhoso é Jesus meu Senhor.  Ele é o que eu mais quero - BIS  

 Habita em minha vida e lava meus pecados 

 Transforma por inteiro, eu me entrego - BIS  

 Seja louvado em todo lugar. 

 O Santo Nome do meu Salvador. 

 Maravilhoso é Jesus meu Senhor.  Ele é o que eu mais quero - BIS  

 Habita em minha vida e lava meus pecados 

 Transforma por inteiro, eu me entrego - BIS 

 Começar o dia louvando ao Senhor de verdade com júbilo e com palmas, realmente é a certeza 

de um dia fantástico e abençoado, não é verdade? Que a sua vida e a minha vida sejam um hino de 

louvor ao Seu Nome. Que nossas atitudes hoje façam toda a diferença na vida das pessoas com quem 

iremos nos relacionar. Amém por isso. 
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Sete de Março 

Sublime Amor 

 Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a 

própria vida em favor de seus amigos. João 15:13 

 Existem momentos únicos na vida dos cristãos e creio que poucos se podem comparar com o 

dia que eles entendem que Jesus Cristo saiu do céu na condição de missionário do Pai para vir nos 

salvar.  Quando entendemos em toda a plenitude a beleza de nossa salvação, não temos o que fazer a 

não ser nos render e nos entregar a este amor.   

 Poucos capítulos da Palavra de Deus estão totalmente sublinhados na minha Bíblia e entre eles 

destaco João 14 e João 15.  Faz muitos anos que os li e me rendi a beleza e a profundidade das palavras 

de João e por isso os sublinhei totalmente. Como não se render à inspiração da maravilhosa promessa 

de Jesus aos seus discípulos: “Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. 

Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos um 

lugar e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu 

estou, estejais vós também. João 14:1-3 

 Como se recusar a seguir Jesus Cristo quando só Ele tem autoridade para dizer: “Eu sou o 

caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim”. João 14:5. Como não guardar seus 

mandamentos se nosso próprio Jesus falou: “Se me amais, guardareis os meus mandamentos”.  João 

14:15 

 Quando nos deparamos com a história maravilhosa de Jesus, de seu amor, das boas novas da 

maravilhosa salvação, não há como não se render ao nosso Salvador.  

 Frederick M Lehman (1868-1953) escreveu letra e música, tentando falar do sublime amor, o 

amor de Deus. Se você conhece a música que está no seu Hinário Adventista nº 31, aproveite para 

louvar e engrandecer o nome do Senhor, no início de mais um dia de vitórias em Cristo Jesus.  

Sublime Amor 

The Love of God 

 Sublime amor, o amor de Deus. Que a lira não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu. 

Jamais alguém compreenderá.  Ao pecador em gratidão, deu Ele a mão. E da culpa lhe perdoou.  

 Se em tinta o mar se transformasse. E em papel o céu também. E a pena ágil deslizasse. Dizendo 

o que esse amor contém. Daria fim ao grande mar. Ao esse amor descrever. E o céu seria mui pequeno. 

Pra tal relato conter.  

 Excelso amor, o amor de Deus. Que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos. Tão 

grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus. Em gozo e glória eternal. Pra sempre ali 

desfrutaremos, do grande amor divinal. 

     Coro      

 Sublime amor, o amor de Deus! Oh! Maravilha sem par! Por esse amor eternamente. A Deus 

iremos louvar.  
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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 Março 

Dedicação Exclusiva 

 Por este menino orava eu e o Senhor concedeu a petição 

que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao 

Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles 

adoraram ali o Senhor. I Samuel 1:27 e 28 

 Se existe algo muito forte e poderoso no mundo espiritual, sem dúvida nenhuma, entre 

tantas outras forças está a oração de uma mãe. Talvez você nem saiba ou quem sabe talvez você 

saiba porque sua mãe lhe contou, mas muitos de nós que somos cristãos, temos nossa vida plena e 

abençoada, cantamos, louvamos e engradecemos o nome do Senhor e tudo isso só foi possível 

porque um dia uma mulher abençoada orou e clamou por nós.  

 A história do menino sacerdote, do líder, do pastor e do conselheiro Samuel começa com 

uma mulher que não orava, mas clamava por um filho. Veja o seu clamor: “Levantou-se Ana e com 

amargura de alma orou ao Senhor e chorava abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos 

Exércitos se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim lembrares, e da tua serva 

não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e 

sobre a sua cabeça não passará navalha”. O Senhor ouviu a oração de Ana, como também ouviu a 

oração de milhares de mães que se inspiraram no clamor dela em prol de seu filho. A alegria de 

Ana foi tão grande que uma das mais lindas canções da Bíblia é de sua autoria. Sua música também 

é uma oração e podemos ler as próximas palavras prestando toda a reverência ao Deus de Ana.  

     O Cântico de Ana 

 “Então, orou Ana e disse: 

 O meu coração se regozija no Senhor. A minha força esta exaltada no Senhor. A minha 

boca se ri de meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor. 

Porque não há outro além de ti e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis 

palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da 

sabedoria e pesa todos os feitos na balança.  O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos 

de força. Os que antes eram fortes, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não 

sofrem mais fome. Até a estéril tem sete filhos e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor 

é o que tira a vida e a dá. Faz descer à sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, 

abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o montouro, exalta o necessitado para o 

fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as 

colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda o pé dos seus santos, porém os 

perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que 

contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as 

extremidades da terra, da força ao seu rei e exalta o poder de seu ungido”. I Samuel 2:1-10 

 Deus ouviu sua prece e no momento certo ela o devolveu ao Senhor para um ministério 

de dedicação exclusiva. Deus a honrou e ela também O honrou. 
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Nove de Março 

A Missão de Ana 

 Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano 

lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício 

anual. I Samuel 2:19 

 A Palavra de Deus foi escrita para nosso ensino e o Senhor, em sua misericórdia, permitiu que 

a vida de alguns de seus filhos nos tempos bíblicos fosse uma bênção tão grande que nos servisse de 

inspiração para nós hoje.  

 Ellen White nos conta o que aconteceu com Ana, depois que ela deixou Samuel no templo em 

Siló e voltou para sua casa: 

 “De Siló, Ana voltou silenciosamente para o seu lar em Ramá deixando o menino Samuel para 

ser educado para o serviço da casa de Deus sob a instrução do sumo sacerdote. Desde o primeiro 

despontar da inteligência do filho, ela lhe ensinara a amar e reverenciar a Deus e a considerar-se como 

sendo do Senhor. Por meio de todas as coisas conhecidas que o cercavam, procurou ela levar seus 

pensamentos ao Criador. Depois de separada de seu filho, a solicitude da fiel mãe não cessou. Cada dia 

ela lhe fazia, com suas próprias mãos, uma túnica para o serviço e subindo com o esposo para adorar, 

dava ao menino esta lembrança de seu amor.  Cada fibra da pequena veste era teada com uma oração 

para que ele fosse puro, nobre e verdadeiro. Não pedia para o filho grandezas mundanas, mas rogava 

fervorosamente que ele pudesse alcançar aquela grandeza a que o Céu dá valor e que honrasse a Deus 

e abençoasse os seus semelhantes.  

 Que recompensa teve Ana e que estímulo para a fidelidade é o seu exemplo! Há oportunidades 

de inestimável valor, interesses infinitamente preciosos confiados a toda mãe. A humilde rotina dos 

deveres que as mulheres têm considerado como uma fastiosa tarefa, deve ser encarada como obra 

grandiosa e nobre. É privilégio da mãe abençoar o mundo pela sua influência e fazendo isto trará alegria 

a seu próprio coração. Ele pode fazer retas veredas para os pés de seus filhos através da claridade e 

sombra em direção as alturas gloriosas do céu. Mas unicamente quando procura em sua vida seguir os 

ensinos de Cristo, é que a mãe pode esperar formar o caráter de seus filhos seguindo o modelo divino.  

O mundo está repleto de influências corruptoras. A moda e os costumes exercem forte poder sobre os 

jovens. Se a mãe falta em seu dever de instruir, guiar e restringir, os filhos naturalmente aceitarão o mal 

e se desviarão do bem. Que toda mãe vá muitas vezes ao Salvador com a oração: “Ensina-nos o que 

faremos com a criança”. Atenta ela à instrução que Deus dá em Sua Palavra e ser-lhe-á dada sabedoria 

conforme necessitar”. Fico pensando cá com meus botões que toda mãe cristã é uma verdadeira 

missionária sem salário e na maioria das vezes sem o devido reconhecimento por parte de toda a família. 

Por conta dessa desvalorização, muitas moças têm se casado e de comum acordo com o marido já não 

optam mais pela maternidade. Muitas mães cristãs também acabam se envolvendo em diversos 

ministérios da igreja e acabam “abandonando” o seu lar em prol de participar da missão de salvar os 

perdidos.  Esse é um erro que somente as mulheres podem consertar, pois uma família bem ordenada 

fala muito mais pelo evangelho que mil sermões.  

 A mãe cristã precisa ser equilibrada o suficiente para ajudar a salvar os perdidos sem esquecer 

que seu primeiro campo evangelístico é o seu lar. Aprendi isso com Ana. 
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Dez de Março 

A Missão de Samuel 

 Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda menino, 

vestido de uma estola sacerdotal de linho. I Samuel 2:18 

 Já parou para pensar que todos os personagens bíblicos que tanto admiramos, começando 

pelo nosso líder Jesus, todos vieram a essa terra para cumprir alguma missão? Ana representa muito 

bem o papel das mães em Israel, sempre cuidando bem de sua casa, de seu marido, de seus filhos, 

de sua família e sempre lembrando de fazer um carinho especial para o filho sacerdote que já não 

morava mais com ela.  

 Se Ana teve uma missão como mãe, o nosso verso de hoje nos fala da missão do menino 

Samuel que desde pequeno já ministrava perante o Senhor. Nossa profetiza nos abençoa mais uma 

vez com seus escritos inspirados: “O mancebo Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável assim para 

com o Senhor, como também para os homens”. Se bem que que a juventude de Samuel fosse 

passada no tabernáculo, dedicada ao culto a Deus, não se achava ele livre das influências más ou 

exemplos pecaminosos. Os filhos de Eli não temiam a Deus nem honravam a seu pai, mas Samuel 

não procurava suas companhias nem seguia os seus maus caminhos.  Fazia esforço constante para 

tornar-se o que Deus queria que ele fosse. Este é o privilégio de todo jovem.  Deus se apraz mesmo 

quando as criancinhas se entregam ao seu serviço. 

 Samuel fora posto sob os cuidados de Eli e a beleza de seu caráter suscitou a afeição 

ardorosa do idoso sacerdote. Era amável, generoso, obediente e respeitoso. Eli, aflito pelo 

descaminho de seus filhos, obtinha descanso, consolo e bênção na presença daquele que estava 

sob o seu encargo. Samuel era serviçal e afetivo. Nunca pai algum amou a seu filho mais ternamente 

do que Eli àquele jovem. Coisa singular era que entre o magistrado principal da nação e a simples 

criança existisse uma afeição tão ardorosa. Sobrevindo a Eli as debilidades próprias da idade e 

enchendo-se ele de ansiedades e remorsos pelo procedimento dissoluto de seus filhos, voltou-se 

para Samuel em busca de consolo. 

 Não era costume entrarem os levitas para os seus serviços peculiares antes que tivessem 

vinte e cinco anos de idade. Samuel, porém, foi uma exceção a esta regra. Cada ano lhe eram 

confiados encargos de mais importância e quando ainda era criança, uma éfode de linho foi posta 

sobre ele em sinal de sua consagração ao serviço do santuário.  Jovem como era ao ser trazido para 

ministrar no santuário, tinha Samuel mesmo então deveres a cumprir no serviço de Deus, conforme 

sua capacidade. Estes eram a princípio bem humildes e nem sempre agradáveis, mas cumpria-os 

da melhor maneira que lhe permitia a habilidade e o coração voluntário. Levava sua religião a todo 

dever da vida. Considerava-se servo de Deus e o seu trabalho como o trabalho de Deus. Seus 

esforços eram aceitos porque eram motivados pelo amor a Deus e por um desejo sincero de fazer 

a Sua vontade. Se as crianças fossem ensinadas a considerar a humilde rotina dos deveres de cada 

dia como o caminho a elas indicado pelo Senhor, como uma escola em que deveriam adestrar-se 

para a realização de um serviço fiel e eficiente, quanto mais agradável e honroso lhe pareceria seu 

trabalho. O cumprir todo o dever como sendo ao Senhor lança um encanto ao redor da mais 

humilde ocupação e liga os obreiros na terra com os seres santos que fazem a vontade de Deus no 

céu”. Patriarcas e Profetas. 
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Onze de Março 

Aos que me honram! 

 Porque, aos que me honram, honrarei. I Samuel 2:30 

 Como é maravilhoso formar o hábito de começar o dia com Deus podendo abrir o coração 

ao Senhor, dobrar os joelhos, implorar humildemente o perdão pelos pecados cometidos em atos, 

palavras, em pensamentos e depois clamar pelas bênçãos divinas para mais um novo dia.  Depois 

destes preciosos momentos de oração, nada mais propício do que louvar e engrandecer o nome 

do Senhor com hinos que realmente O louvem, músicas que fazem balançar o nosso coração e não 

o nosso corpo. Para fechar com chave de ouro estes momentos únicos de devoção, nada mais 

apropriado do que uma curta oração preparando seu caminho para abrir a sagrada Palavra de Deus. 

 Esse verso saiu da boca de um homem de Deus com uma mensagem dura e direta para o 

sumo sacerdote Eli e Deus, através deste profeta, traz esse presente para você também. Esse verso 

contém uma promessa de Deus para minha e para tua vida.  Deus está te prometendo de forma 

bem clara e transparente que Ele irá te honrar se você O honrar. Deus dá Sua palavra, Sua garantia 

eterna de que se você O honrar, se você O colocar em primeiro lugar ao longo de toda a sua vida, 

se você O amar acima de todas as coisas, se você for fiel a Ele até o último momento de sua vida, 

Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar, Ele vai atender a todas as suas necessidades, Ele não irá te 

desamparar, nem na hora da dor, da doença, do desemprego, da solidão e nem da morte. 

 Quando você estuda as promessas de Deus para os seus filhos, você verá que em sua 

imensa maioria elas são condicionais e com essa promessa de hoje não poderia ser diferente. 

Portanto, essa promessa não é para todos e sim para aqueles que honrarem ao Senhor e honrá-lo 

implica em se posicionar diariamente do lado do Senhor, em sua casa, em seu trabalho, em seu 

estágio, em sua faculdade, em sua comunidade e em sua igreja.  

 Creio que se existe um lugar que Deus espera que seus filhos O honrem é em sua igreja e 

como honramos ao Senhor na casa do Senhor? Não é absolutamente normal os filhos de Deus O 

honrarem em suas igrejas? Pode até parecer normal, mas uma legião de cristãos está chegando em 

suas igrejas na hora que eles querem e não na hora que Deus quer.  Estes mesmos cristãos sequer 

abrem sua boca para louvá-lo, contentando-se em apenas balbuciar a última frase do coro. 

 Estes mesmos cristãos não O honram mais, quando os servos de Deus abrem a Palavra de 

Deus. Eles preferem a Bíblia do celular, pois é mais fácil desviar sua atenção da Bíblia e viajar pelas 

redes sociais, enviar e receber mensagens na hora sagrada do culto, onde a sagrada Palavra de Deus 

está sendo aberta. Esses cristãos ou perderam ou nunca tiveram noção do que seja santidade ao 

Senhor. O culto começa e termina e esses cristãos sequer sabem o que estão fazendo na casa do 

Senhor. Conseguiu ver porque as promessas de Deus são condicionais? Quer a bênção de ser 

honrado pelo Senhor? Então O honre em primeiro lugar. Devolva a Deus o lugar de onde Ele 

nunca deveria ter saído. Mantenha o Senhor como o soberano em sua mente e em seu coração. 
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Doze de Março 

Corrompendo a Missão I 

 Os que Me desprezam serão desmerecidos. I Samuel 2:30 

 Se na Palavra de Deus encontramos diversas histórias de pecadores que honraram o nome 

do Senhor com suas atitudes e o Senhor os honrou com bênçãos, temos também tristes relatos de 

pecadores que desprezaram o Senhor e também foram rejeitados por Ele. Ellen White traz o que 

para mim é a sua mensagem mais forte de todo o livro Patriarcas e Profetas. No capítulo “Eli e seus 

filhos”, ela nos deixa inúmeras mensagens que mostram que Deus também tem seus recados 

diretos para os pastores que corromperam o serviço sagrado do tabernáculo. 

 “Eli era sacerdote e juiz em Israel. Ocupava as posições mais elevadas e de maior 

responsabilidade que havia entre o povo de Deus. Como homem divinamente escolhido para os 

sagrados deveres do sacerdócio, e posto no país como a autoridade judiciária mais elevada, ele era 

olhado como um exemplo e exercia grande influência sobre as tribos de Israel. Mas embora tivesse 

designado para governar o povo, não governava a sua própria casa. Eli era um pai transigente. 

Amando a paz e a comodidade, não exercia sua autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões 

de seus filhos. Em vez de contender com eles ou castiga-los, submetia-se à sua vontade e os deixava 

seguir seu próprio caminho. Em vez de considerar a educação de seus filhos como uma das mais 

importantes de suas responsabilidades, tratou desta questão como se fosse de pequena relevância. 

O sacerdote e juiz de Israel não foi deixado em travas quanto ao dever de restringir e governar os 

filhos que Deus dera aos seus cuidados. Mas Eli recuou deste dever porque o mesmo implicava 

contrariar a vontade de seus filhos e tornaria necessário puni-los e repudiá-los. Sem pesar as terríveis 

consequências que se seguiriam a sua conduta, condescendeu com seus filhos no que quer que 

desejassem e negligenciou a obra de os habilitar para o serviço de Deus e para os deveres da vida.  

 De Abraão, disse Deus: “Eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua 

casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo”. 

Gênesis 18:19. Eli, porém, permitiu que seus filhos o governassem. O pai se tornou sujeito aos seus 

filhos. A maldição da transgressão foi visível nas corrupções e males que assinalaram a conduta de 

seus filhos. Estes não tinham a devida apreciação do caráter de Deus nem da santidade da Sua lei. 

Para eles o Seu serviço era uma coisa comum. Desde a infância se haviam acostumado ao santuário 

e aos seus serviços, mas em vez de se tornarem mais reverentes perderam toda a intuição da 

santidade e significação do mesmo.  O pai não lhes corrigira a falta de reverência para com a sua 

autoridade, não obstara ao desrespeito deles pelos serviços solenes do santuário e quando chegaram 

à maioridade, estavam cheios dos frutos mortíferos do cepticismo e da rebelião. Sem bem que 

totalmente incapazes para o ofício, foram postos como sacerdotes no santuário para ministrarem 

perante Deus. O Senhor dera instruções mais específicas com relação à oferta de sacrifícios, mas 

estes homens ímpios levaram ao serviço de Deus o seu desrespeito à autoridade e não deram 

atenção à lei das ofertas, que deveriam ser feitas da maneira mais solene”. Patriarcas e Profetas 

páginas 575 e 576. 
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Treze de Março 

Corrompendo a Missão II 

 Os que Me desprezam serão desmerecidos. I Samuel 2:30 

 Nossa profetiza continua falando de Eli, Hofni e Finéias: 

 “Os sacrifícios que apontava à morte de Cristo no futuro, estavam destinados a conservar 

no coração do povo a fé no Redentor vindouro, daí o ser de máxima importância que as 

determinações do Senhor com relação aos mesmos fossem estritamente atendidas. As ofertas 

pacíficas eram especialmente uma expressão de ações de graças a Deus. Nestas ofertas apenas a 

gordura devia ser queimada no altar, certa porção especificada era reservada aos sacerdotes, mas a 

maior parte era devolvida ao ofertante para por ele e seus amigos comida em um festim sacrifical. 

Assim todos os corações deveriam ser com gratidão e fé encaminhados ao grande Sacrifício que 

deveria tirar o pecado do mundo. 

 Os filhos de Eli em vez de se compenetrarem na solenidade deste serviço simbólico, apenas 

pensavam como poderiam dele fazer o meio para a satisfação própria. Não contentes com a parte 

que lhe tocava das ofertas pacíficas, exigiam uma porção adicional e o grande número desses 

sacrifícios apresentados nas festas anuais dava aos sacerdotes oportunidade de enriquecerem à custa 

do povo. Não somente reclamavam mais daquilo a que tinham direito, mas recusavam-se mesmo 

a esperar até que a gordura estivesse queimada como oferta a Deus. Persistiam em reclamara 

qualquer porção que lhes agradasse, e, sendo –lhe negada, ameaçavam tomá-la pela violência. A 

irreverência por parte dos sacerdotes logo despojou o serviço de sua significação santa e solene, e 

o povo, “desprezava a oferta do Senhor” (Ver I Samuel 2:12-36). O grande sacrifício antitípico para 

o qual deveriam olhar em antecipação, não mais era reconhecido. “Era, pois, muito grande o 

pecado destes mancebos perante o Senhor”. 

 Esses sacerdotes infiéis também transgrediam a lei de Deus e desonravam o ofício sagrado 

pelas suas práticas vis e degradantes, todavia continuavam a poluir com sua presença o tabernáculo 

de Deus. Muitos dentre o povo, cheios de indignação ante o corrupto procedimento de Hofni e 

Finéias, deixaram de subir ao lugar designado para o culto. Assim o serviço que Deus ordenara era 

desprezado e negligenciado porque se achava ligado com os pecados de homens ímpios, ao mesmo 

tempo em que aqueles cujo coração era inclinado ao mal se tornavam audazes no pecado. A 

impiedade, a dissolução, e mesmo a idolatria, prevaleciam em terrível extensão. Eli tinha errado 

grandemente em permitir que seus filhos ministrassem no ofício santo. Desculpando a sua conduta, 

sobre um pretexto ou outro, tornou-se cego aos seus pecados, mas chegaram afinal a um ponto em 

que não mais ele podia cerrar os olhos aos crimes dos filhos. O povo se queixava de suas ações 

violentas e o sumo sacerdote ficou pesaroso e angustiado. Não ousou permanecer em silêncio por 

mais tempo. Mas seus filhos haviam crescido sem a ideia da consideração para com qualquer pessoa 

a não ser para consigo mesmo e agora não se preocupavam com quem quer que fosse. Viam a 

mágoa do pai, mas seus duros corações não se comoviam. Ouviam-lhe as brandas admoestações, 

mas não se impressionava, tampouco modificavam sua má conduta, embora advertidos das 

consequências dos seus pecados” Patriarcas e Profetas, páginas 576 e 577. 
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Catorze de Março 

Corrompendo a Missão III 

 Os que Me desprezam serão desmerecidos. I Samuel 2:30 

 Nossa profetiza continua falando de Eli, Hofni e Finéias: 

 Se Eli houvesse tratado com justiça seus filhos ímpios, teriam sido rejeitados do ofício 

sacerdotal e punidos de morte. Temendo assim trazer a ignomínia e a condenação pública a seus 

filhos, manteve-os nos mais sagrados cargos de confiança. Permitiu também que misturassem sua 

corrupção como o santo serviço de Deus, a infligissem à causa da verdade um dano que os anos 

não poderiam apagar. Quando, porém, o juiz de Israel negligenciou sua obra, Deus tomou a 

questão em Suas mãos.  

 “Veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Não Me manifestei, na 

verdade, à casa de teu pai estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E Eu o escolhi dentre 

todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o Meu altar, para acender o incenso, e 

para trazer o éfode perante Mim e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de 

Israel. Por que dai coices contra o sacrifício e contra a Minha oferta de manjares que ordenei na 

Minha morada e honras a teus filhos mais do que a Mim, para vos engordardes do principal de 

todas as ofertas do Meu povo de Israel? Portanto diz o Senhor Deus de Israel: Na verdade tinha 

dito Eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de Mim perpetuamente, porém agora 

diz o Senhor: Longe de Mim tal coisa, porque aos que Me honram, honrarei, porém os que Me 

desprezam serão desmerecidos... E Eu suscitarei para Mim um sacerdote fiel que obrará segundo 

o Meu coração e a Minha alma e Eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do Meu 

ungido”. 

 Deus acusou Eli de honrar seus filhos mais do que ao Senhor. Eli permitira que a oferta 

designada por Deus como uma bênção a Israel se tornasse uma coisa desprezível, e isto em vez de 

levar seus filhos a envergonhar-se por suas práticas ímpias e abomináveis. Aqueles que seguem suas 

próprias inclinações, com uma afeição cega para com seus filhos, condescendendo com eles na 

satisfação de seus desejos egoísticos e não fazem uso da autoridade de Deus para repreender o 

pecado e corrigir o mal, tornam manifestos que estão honrando mais seus ímpios filhos mais do 

que a Deus. Estão mais ansiosos por defender a reputação deles do que glorificar a Deus, mais 

desejosos de agradar os filhos do que comprazer ao Senhor e guardar o Seu serviço de toda 

aparência do mal. 

 Deus responsabilizou Eli como sacerdote e juiz de Israel, pela condição moral e religiosa 

de Seu povo e, em sentido especial, pelo caráter de seus filhos. Ele devia a princípio ter tentado 

restringir o mal por meio de medidas brandas, mas se essas não dessem resultado, devê-lo-ia ter 

subjugado pelos meios mais severos. Incorreu no desagrado do Senhor por não reprovar o pecado 

e executar a justiça no pecador. Não se pode contar com ele para que fosse conservado puro. 

Aqueles que tem muito pouca coragem para reprovar o mal, ou que pela indolência ou falta de 

interesse não fazem um esforço ardoroso para purificar a família ou a igreja de Deus, são 

responsáveis pelos males que poderíamos ter obstado nos outros pelo exercício da autoridade 

paterna ou pastoral, como se esses atos tivessem sido nossos”. Patriarcas e Profetas, páginas 577 e 

578. As mensagens mais fortes de Ellen White encerram esta meditação amanhã. 
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Meditação 

Segunda Semana 

Descreva aqui a sua 

 Semana com Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 
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Quinze de Março 

 Reinício da Minha História  
  

Verso: "Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e tu 

não serás atingido." Salmos 91:7. 

A minha história com o Ministério Chama Coral e com a igreja do Portão é uma 

história de resgate! 

 

Sou adventista de berço e fiquei muitos anos afastada da igreja, anos que não sei 

nem precisar. Em 2012 usava aparelho ortodôntico e marquei uma revisão para um sábado 

às 8:00 horas. Na época, o consultório do dentista ficava localizado na rua lateral da Igreja 

do Portão e quando sai da revisão, resolvi ir ao culto e naquela manhã o Ministério Chama 

Coral estava se apresentando. Foi paixão à primeira vista!!! Tinham anjos cantando no meio 

daqueles coristas, os hinos e louvores penetraram a minha alma e fui para casa tocada e 

decidida a entrar naquele coral.  

 

Cheguei em casa e comecei a procurar vídeos do Chama no Youtube. Encontrei 

alguns vídeos e apresentações que me deram ainda mais vontade e certeza de que eu iria 

fazer parte daquele coral e comecei a ensaiar algumas músicas! 

 

Esse desejo me fez começar a frequentar a Igreja do Portão, procurava em todos 

os lugares informações sobre os ensaios (boletins informativos, mural, etc.), mas não 

encontrava e tinha vergonha de perguntar, pois não conhecia ninguém. Aí vieram as 

quarenta madrugadas e comecei a frequentar. Elas foram transformadoras na minha vida 

espiritual. Com isso fui ficando mais confiante até que uma madrugada fui falar com o 

Kleber que me deu todas as informações. 

 

Não sei ao certo em que dia tomei coragem e fui ao primeiro ensaio, só sei que 

depois que fui, não quis mais sair. Uma semana depois teve apresentação na IASD Portão 

e eu, sem saber o repertório, fui porque a minha vida espiritual precisava daquilo e eu 

queria louvar, agradecer e cantar do amor de Deus para as outras pessoas. Queria ser parte 

desse Ministério maravilhoso que me resgatou para Cristo e que foi a resposta de anos de 

oração da minha mãe para que eu voltasse para a igreja! 

 

Chama, obrigada por existir! Obrigada por resgatar pessoas de volta para Cristo! 

 

Nos ensaios renovo minhas energias e mais do que isso, me sinto mais próxima do 

céu. O Ministério Chama Coral para mim é o reinicio da minha história com Deus e da 

minha salvação! 

 

Meu verso favorito: "Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não 

serás atingido." Salmos 91:7. 
 

 

Crizziane Mello 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL   
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Dezesseis de Março 

Corrompendo a Missão IV 

 Os que Me desprezam serão desmerecidos. I Samuel 2:30 

 Nossa profetiza continua falando de Eli, Hofni e Finéias: 

 “Eli não dirigiu sua casa segundo as regras de Deus para o governo de sua família. Seguiu 

seu próprio juízo. O extremoso pai deixou de tomar em consideração as faltas e pecados dos filhos 

em sua meninice, comprazendo-se com o pensamento de que após algum tempo eles perderiam 

suas más tendências. Muitos estão hoje a cometer erro semelhante. Julgam que conhecem um meio 

melhor para educar os filhos do que aquele que Deus deu em Sua Palavra. Alimentam más 

tendências insistindo nesta desculpa: “São muito novos para serem castigados. Esperemos que 

fiquem mais velhos e possamos entender-nos com eles”. Assim os maus hábitos são deixados a se 

fortalecerem até que se tornam uma segunda natureza. Os filhos crescem sem sujeição, com traços 

de caráter que são para eles uma maldição por toda a vida, e que podem reproduzir-se em outros. 

 Não há maior desgraça para os lares do que permitir que os jovens sigam o 

seu próprio caminho. Quando os pais tomam em consideração todo desejo dos filhos, 

e com estes condescendem no que sabem não ser para o seu bem, os filhos logo perdem 

todo o respeito para com os pais, toda a consideração pela autoridade de Deus e do 

homem e são levados cativos à vontade de Satanás. A influência de uma família 

mal dirigida é dilatada, e desastrosa a toda a sociedade. Acumula uma onda de 

males que afeta famílias, comunidades e governos.  

Por causa da posição de Eli, sua influência era mais vasta do que se ele fora homem comum. Sua 

vida familiar era imitada em todo o Israel. Os funestos resultados de seu proceder negligente e 

amante da comodidade eram vistos em milhares de lares que se modelaram pelo seu exemplo. Se 

se condescende com os filhos em práticas ruins, ao mesmo tempo em que os pais fazem profissão 

de religião, a verdade de Deus é levada ao opróbrio. A melhor prova de cristianismo de uma casa 

é o tipo de caráter gerado pela sua influência. As ações falam mais alto do que a mais positiva 

profissão de piedade. Se os que professam a religião, em vez de aplicarem esforços, persistentes e 

diligentes para manter um lar bem dirigido em testemunhos dos benefícios da fé em Deus, forem 

frouxos em seu governo e condescendentes com os maus desejos de seus filhos, estarão a fazer 

como Eli, e trarão vitupério à causa de Cristo e ruína sobre si e suas casas. 

 Mas, por maiores que sejam os males da infidelidade paterna sob qualquer circunstância, são eles 

dez vezes maiores quando existentes nas famílias daqueles que são designados para ensinadores do 

povo. Quanto estes deixam de governar sua casa, estão, pelo seu mau exemplo, transviando a 

muitos. Sua culpa é tanto maior do que a dos outros quanto sua posição é de maior 

responsabilidade. O exemplo dos que administram em coisas santas dever ser de maneira que 

incuta no povo a reverência para com Deus e o receio de O ofender. Quando os homens, servindo 

de embaixadores da “parte de Cristo” (II Coríntios 5:20) para falar ao povo acerca da mensagem 

de misericórdia e reconciliação enviadas por Deus, fazem uso de sua vocação sagrada qual manto 

para encobrir a satisfação egoística ou sensual, constituem-se eles os agentes mais eficazes de 

Satanás”. Patriarcas e Profetas – Páginas 579 e 580. 
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Dezessete de Março 

Promessas para os Justos 

 Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu 

coração. Salmos 37:4 

 Abrir o livro de Salmos e ver tão lindas letras inspiradas por Deus e pensar que o povo de 

Israel as cantava enquanto faziam seus cultos domésticos ou em momentos de adoração, me faz 

sonhar com o dia em que estaremos no céu com nossa família e todos os salvos em Cristo, desde 

Adão e Eva, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Fico pensando em Davi sendo 

convidado pelo Senhor no meio da multidão de salvos para dirigir o momento de louvor do 

primeiro sábado na Nova Jerusalém. 

 Vivemos dias bem turbulentos em nosso país com denúncias diárias sobre a corrupção 

envolvendo político, governantes, empresários, presidentes de federações esportivas e grandes 

empresas. Vemos também que na maioria das vezes a justiça humana é totalmente parcial, pois 

para os mesmos crimes, ela prende um e solta outros e ao vermos tantos pecadores roubando e 

saqueando a nação, muitas vezes nos revoltamos e nos indignamos contra tal estado de coisas e não 

nos resta outra alternativa a não ser orar para que um dia a tão famosa justiça divina cumpra o seu 

papel na história da humanidade. 

 Quando abri o Salmo 37 nesta manhã, o Senhor acalmou de vez a minha indignação ao 

ler o título deste salmo de Davi: "Temporária a felicidade dos perversos" e ao ler cada um de seus 

quarenta versículos, vi que Deus tem promessas fantásticas para os justos, para os retos, para os 

honestos, para os íntegros e também tem juízos bem definidos para os ímpios e perversos. O fim 

dos perversos já tem data certa para acontecer no relógio de Deus e não nos compete julgá-los e 

ficar continuamente revoltado com esse estado de coisas. Manter nossa indignação na flor da pele 

não faz bem para nossa saúde física, mental e espiritual e com certeza isso não nos levará a lugar 

nenhum. Os dois versos mais marcantes de Salmo 37, tem a ver como nossas escolhas, nossas 

decisões em nos posicionar do lado do Senhor e estas escolhas são as que irão determinar a nossa 

trajetória de vida. É prazeroso, faz bem para a nossa vida saber que “se nos agradarmos do Senhor, 

Ele satisfará os desejos do seu coração”, conforme o verso 4 e nos alegramos quando lemos: 

“Entrega o teu caminho ao Senhor, confia Nele e o mais Ele fará”. Verso 5. 

 Existem várias promessas reservadas para os justos e você verá que a despeito de toda a 

podridão e devassidão moral de nossa sociedade, Deus tem planos e sonhos para os seus justos. 

Veja como estes versos de Davi podem te abençoar hoje e pelo resto de sua vida de justo do Senhor: 

“Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade”. Verso 3. “Descansa no 

Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa 

do que leva a cabo os seus maus desígnios”. Verso 7. “O Senhor conhece os dias dos íntegros, a 

herança deles permanece para sempre”. Verso 16. “O Senhor firma os passos do homem bom e 

no seu caminho se compraz”. Verso 23. “Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo 

desamparado e sua descendência a mendigar o pão’. Verso 25. “Pois o Senhor ama a justiça e não 

desampara os seus santos”. Verso 28. “Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre”. 

Verso 29. 
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Dezoito de Março 

O Deus que nos ouve 

 Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito 

por socorro. Salmos 39:12 

 Nada como estar em casa em pleno feriado de sete de setembro, poder olhar lá fora e ver 

um céu azul, um sol radiante, árvores imponentes, o som dos pássaros, o silêncio de uma manhã 

de feriado e no meio de tantas bênçãos, com toda a tranquilidade do mundo, poder dobrar os 

joelhos diante do Senhor, louvar e engrandecer o seu nome com cânticos suaves e depois abrir a 

santa Palavra de Deus para ver quais bênçãos o Senhor reservou para o meu dia. 

 O Salmo 39 do adolescente, jovem e depois rei Davi tem como título: “A vaidade da vida”; 

três versos de forma especial chamaram a minha atenção. O verso seis nos diz: “Com efeito passa 

o homem como uma sombra; em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará”.  

Mesmo escrito há pelo menos quatro mil anos atrás, a realidade deste verso e da humanidade não 

mudou. Parece que a humanidade nasceu para tentar ficar rica, acumular tesouros, não consegue 

curtir o que acumulou e quando pensam em curtir, vem a doença e os exames e os remédios se 

encarregarão de diminuir de forma bem rápida os tesouros guardados. Se de repente surgir um 

câncer ou um infarto fulminante do miocárdio, esses mortais não passarão de mais um caixão no 

cemitério.  Nosso líder Jesus Cristo nos deixou seu ensinamento supremo quando o assunto são 

tesouros: “Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem 

e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vos tesouro no céu, onde traça, nem 

ferrugem corroí e onde ladrões não escavam, nem roubam; porque onde está o seu tesouro aí estará 

também o seu coração”. Mateus 6:19-21 

 O segundo verso é: “E eu, Senhor que espero? Tu és a minha esperança”. Não sei te dizer 

se Davi já era um rei forte, poderoso quando compôs este Salmo, mas a resposta dele a sua pergunta 

transcende os séculos e nos traz essa mesma certeza hoje, pois somente o Senhor é a nossa 

esperança. Pense apenas por um momento: se Deus não fizesse mais parte da sua vida, quem você 

seria? Que esperança você teria? Qual seria o seu estilo de vida sem Deus no comando dela? Sua 

vida teria um norte, uma direção sábia sem Deus? Que bom que tanto para Davi como para nós, 

o Senhor é a nossa esperança. 

 O terceiro verso é: “Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, 

não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como 

todos os meus pais foram”. Salmo 40:12.  O clamor de Davi também é o nosso clamor. Uma das 

maiores necessidades humanas é a de ser ouvido e os psicólogos ganham a sua sobrevivência 

ouvindo pacientemente seus clientes que às vezes não tem problema nenhum, mas não tem quem 

os ouça. Nosso Deus sempre ouviu e sempre ouvirá as nossas preces, o nosso clamor e sempre 

estará ao nosso lado quanto gritarmos por socorro.  

 Para quem já passou pela dor de enterrar algum de seus entes queridos, sabe muito bem 

que só o Senhor é quem enxugará as nossas lágrimas. Quando você vê um caixão fechado, seu 

querido ali dentro, aquela sensação de que aqui nesta terra não é o nosso lugar e que não passamos 

de forasteiros se torna uma realidade em nossa vida.  
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Dezenove de Março 

Música na Escola dos Profetas 

 Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus 

lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Salmo 89:1 

 A Palavra de Deus fala muito pouco sobre as escolas de profetas, mas você sabia que elas 

foram fundadas por Samuel e sabia que elas serviram de inspiração para a criação de nossos 

internatos adventistas em todo o mundo? Você sabia que a música era matéria obrigatória?  

 Uma vez que o nosso foco é missão e música, vamos aprender com Ellen White como 

funcionava esse centro de missão, com base no Livro Patriarcas e Profetas: 

 “Deus ordenara aos hebreus que os pais ensinassem a seus filhos os Seus requisitos e os 

tornassem familiares como todo o Seu trato com seus pais. Este era um dos deveres especiais de 

cada pai, dever este que não seria delegado a um outro. Em lugar de lábios estranhos, o amante 

coração dos pais e mães devia dar instrução aos seus filhos. Pensamentos acerca de Deus deviam 

associar-se com todos os fatos da vida diária. As obras poderosas de Deus no livramento do Seu 

povo e as promessas do Redentor vindouro deviam ser muitas vezes contadas de novo nos lares de 

Israel; e o uso de figuras e símbolos faziam com que as lições dadas se fixassem mais firmemente 

na memória. As grandes verdades da providência de Deus e da vida futura gravavam-se na mente 

juvenil. Esta era ensinada a ver a Deus, tanto nas cenas da Natureza como nas palavras da revelação. 

As estrelas do céu, as altas montanhas, as águas frisadas dos ribeiros tudo falava do Criador. O 

serviço solene do sacrifício e culto no santuário e as palavras proferidas pelos profetas eram uma 

revelação de Deus.  

 Mais recursos foram providos para a instrução dos jovens pelo estabelecimento das escolas 

dos profetas. Se um jovem desejava examinar mais profundamente as verdades da Palavra de Deus 

e buscar sabedoria de cima a fim de que pudesse tornar-se um mestre em Israel, tais escolas lhe 

estavam abertas. As escolas dos profetas foram fundadas por Samuel a fim de servirem como uma 

barreira conta a espalhada corrupção, proverem bem-estar moral e espiritual da mocidade e 

promoverem a prosperidade da nação, fornecendo-lhes homens habilitados para agir no temor do 

Senhor como dirigentes e conselheiros.  

 Na realização deste objetivo, Samuel reuniu grupos de moços que eram pios, inteligentes 

e estudiosos. Estes eram chamados filhos dos profetas. Entretendo-os na comunhão com Deus e 

estudando Sua Palavra e Suas obras, acrescentava-se sabedoria do alto aos seus dotes naturais. Os 

instrutores eram homens não somente bastante versados na verdade divina, mas que haviam por 

sua vez gozado comunhão com Deus e recebido a concessão especial de seu Espírito. Gozavam de 

respeito e da confiança do povo, tanto pelo saber como pela piedade. 

 Os alunos destas escolas mantinham-se com o próprio trabalho, cultivando o solo ou 

ocupando-se em algum trabalho mecânico. Em Israel isto não era considerado coisa estanha ou 

degradante; efetivamente, considerava-se um crime permitir que crianças crescessem na ignorância 

do trabalho útil. Por ordem de Deus, a toda criança se ensinava algum ofício, mesmo que devesse 

ser educada para as funções sagradas”.  
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Vinte de Março 

Música na Escola dos Profetas II 

 Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os 

meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. 

Salmo 89:1 

 Uma vez que o nosso foco é missão e música, vamos aprender um pouco mais com Ellen 

White como funcionava esse centro de missão, com base no Livro Patriarcas e Profetas: 

 “Muitos dos ensinadores religiosos mantinham-se pelo trabalho manual. Até mesmo no 

tempo dos apóstolos, Paulo e Áquila não eram menos honrados porque ganhassem a subsistência 

pelo seu ofício de fazer tendas.  

 Os principais assuntos de estudo, nessas escolas eram a lei de Deus, juntamente com as 

instruções dadas a Moisés, história sagrada, música sacra e poesia. O método de instruir era muito 

diferente do que há nas escolas teológicas da atualidade, onde muitos estudantes se formam com 

menos conhecimento real de Deus e verdade religiosa do que possuíam quando entraram. 

Naquelas escolas do passado o grandioso objetivo de todo aluno era aprender a vontade de Deus 

e o dever do homem para com Ele. Nos registros da história sagrada achavam-se traçadas pegadas 

de Jeová, referiam-se as grandes verdades apresentados pelos tipos, e a fé apreendia o objetivo 

central de todo aquele conjunto cerimonial, a saber, o Cordeiro de Deus, que deveria tirar o pecado 

do mundo.  

 Acariciava-se um espírito de devoção. Não somente se ensinava aos estudantes o dever de 

orar, mas ensinava-se-lhes como orar, como aproximar-se de seu Criador, como exercer a fé Nele 

e como compreender seus ensinos, de seu Espírito e obedecer-lhes. Intelectos santificados tiravam 

do tesouro de Deus coisas novas e velhas e o Espírito de Deus se manifestava na profecia e no 

cântico sagrado. Fazia-se com que a música servisse um santo propósito a fim de erguer os 

pensamentos àquilo que é puro, nobre e edificante e despertar na alma devoção e gratidão para 

com Deus. Que contraste entre o antigo costume e os usos que muitas vezes é a música hoje 

dedicada! Quantos empregam este dom para exaltar o eu, em vez de usá-lo para glorificar a Deus! 

O amor pela música, leva os incautos a unir-se com os amantes do mundo nas reuniões de diversões 

aonde Deus proibiu seus filhos irem.  

 Assim aquilo que é uma grande bênção quando devidamente usado, torna-se um dos mais 

sucedidos fatores pelos quais Satanás distrai a mente, do dever e da contemplação das coisas 

eternas. A música faz parte do culto de Deus, nas cortes celestiais, e devemos esforçar-nos, em 

nossos cânticos de louvor, para os aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. 

O devido adestramento da voz é um aspecto importante da educação e não deve ser negligenciado. 

O cântico como parte do culto religioso é um ato de adoração, tanto quanto a prece. O coração 

deve sentir o espírito do cântico, a fim de dar a este a expressão correta”. Patriarcas e Profetas – 

Capítulo: As Escolas dos Profetas. Muito bom sabermos que a missão deve sempre vir 

acompanhada de louvor e saber que o louvor faz parte da adoração. O Ministério Chama Coral faz 

questão de louvar e engrandecer o nome do Senhor com cânticos sagrados. Amém por isso. 
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Vinte e um de Março 

Pedido Insano 

 Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo 

quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não 

reinar sobre ele. I Samuel 8:7 

 A Palavra de Deus nos conta em apenas seis versos de I Samuel 8, a história de um pedido 

inusitado, algo que provavelmente nasceu no coração de alguns poucos, mas que foi tomando corpo 

entre os cidadãos israelenses até que um dia Samuel recebeu um grupo de anciãos de Israel com 

esse pedido. Vamos deixar que a própria Palavra de Deus te conte como foi: “Tendo Samuel 

envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o 

segundo Abias e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos deles, 

antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos 

de Israel se congregaram e vieram a Samuel, à Ramá e lhe disseram: “Vê, já estás velho, e teus 

filhos não andam nos seus caminhos; constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós para que nos 

governe, como o tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: 

Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel: 

Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não 

reinar sobre ele. I Samuel 8:5-7. 

 Veja que pedido mais insano esse de todo o povo de Israel, não é verdade? Eles tinham o 

Deus de Israel, o Deus que os havia tirado no passado da escravidão no Egito, este mesmo Deus 

abriu o Mar Vermelho para seus filhos passarem a seco pelas águas e quando todos chegaram do 

outro lado, Deus simplesmente fechou de novo o Mar Vermelho e todos os perseguidores de Seu 

povo morrem afogados. Eles tinham o Deus que fazia sair água da rocha, que fazia chover pão 

como bolos de mel em pleno deserto e que providenciou, num abrir e piscar de olhos, toneladas 

de carnes de codornizes para alimentar toda a nação de Israel.  

 Este mesmo Deus os acompanhou na nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a 

noite. O Deus de Israel abriu o rio Jordão para que Seu novo líder Josué levasse o Seu povo para 

a terra prometida. Este mesmo Deus, numa cerimônia simplesmente aterradora e surpreendente, 

entregou a Sua Lei em tábuas de pedra para o Seu povo através de Moisés. O Deus de Israel é o 

criador dos céus e da terra, o mantenedor e provedor de todas as suas necessidades materiais, 

espirituais e emocionais se fazia presente entre eles através do serviço do santuário e eles 

simplesmente queriam trocar esse maravilhoso DEUS por um rei humano, falho e pecador. Não 

é muita insanidade uma atitude dessa? Depois de terem sido eternamente abençoados por este 

Deus maravilhoso, o que este povo pede? “Dá-nos um rei, para que nos governe, como o tem todas 

as nações”. Não foi um pedido inusitado, o fruto de uma insanidade coletiva? Trocar o Deus dos 

Exércitos, o Deus Todo Poderoso, trocar a teocracia (governo de Deus) por uma monarquia 

(governo do rei)? Nosso verso de hoje fala que Deus pediu para Samuel atender o pedido do povo, 

pois Ele sabia que Ele é quem estava sendo rejeitado. Que pedido mais louco! Trocar Deus por 

um mero ser humano. Que troca nefasta, ridícula, sem fundamento, sem propósito e sem futuro. 

  Trocar Deus por qualquer ser humano tem sido a pior escolha de muitos cristãos ao longo 

dos séculos.  
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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 Março 

Oração por Livramento 

 Esperei confiantemente pelo Senhor; Ele se inclinou para 

mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40:1 

 Se existiu alguém que foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para abençoar seu 

povo no passado e no presente através de seus salmos, com certeza esse alguém foi Davi. Ele era 

apenas o filho mais novo do patriarca Jessé e ele tinha sete irmãos. Um dia ele em plena 

adolescência de sua vida para tudo o que estava fazendo e foi participar de uma reunião com toda 

a sua família, com o profeta Samuel e um cordeiro também estava lá para ser oferecido como oferta 

ao Senhor. 

 Esta reunião havia sido planejada por Deus, pois Ele já havia escolhido o adolescente Davi 

para ser o novo rei de Israel em substituição ao arrogante e independente Saul. A Palavra de Deus 

nos mostro como foi o encontro de Davi como profeta, tão logo ele ter chegado de seu trabalho de 

apascentar ovelhas: “Então mandou chama-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa 

aparência. Disse o Senhor: Levanta-se e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite 

e o ungiu no meio de seus irmãos; e daquele dia em diante, o Espirito do Senhor se apossou de 

Davi”. I Samuel 16:13 

 Já parou para pensar no privilégio que é ser um adolescente, com uma ocupação humilde 

de pastor de ovelhas, tendo que alimentá-las, protege-las, dar água, dar banho, viver o dia inteiro 

embaixo do sol para proteger e cuidar do rebanho de seu pai e do nada, sem que você sonhasse, 

vem o profeta do Senhor, em nome do Senhor e te unge com azeite e te diz que num futuro bem 

próximo que você será o rei de uma nação. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi.  Depois 

da unção como prova e garantia de que aquela cerimônia tinha a aprovação do Senhor, o Espirito 

do Senhor se apossou de Davi. Engana-se você se pensar que sua nova vida foi fácil porque ela não 

foi. Chegou um momento em sua vida, que o jovem Davi teve que ir às pressas para o palácio para 

tanger sua harpa para acalmar o coração do arrogante rei Saul. Entre tantas batalhas, Davi teve que 

matar ursos, leões, gigantes e muitos soldados inimigos e também teve que fugir para o deserto pois 

o rei Saul não gostou nada da ideia de ceder o trono no futuro para Davi. 

 Se existia algo que Davi realmente sabia fazer era orar por livramento. Fico imaginando 

quantas vezes ao longo de sua vida de pastor, cantor, compositor, de guerreiro, e de rei de uma 

nação do porte de Israel, esse servo de Deus não clamou por livramento. O Salmo 40 contém uma 

dessas orações por livramento e a Palavra de Deus te traz este Salmo hoje de presente. Os primeiros 

quatro versos dizem:  

“Esperei confiantemente pelo Senhor! Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando 

clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os 

pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de 

louvor ao nosso Deus; muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado 

o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os 

afeiçoados à mentira”. 
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Vinte e Três de Março 

Sete Bênçãos 

 Bem-aventurado o que acode ao necessitado: o Senhor o 

livra no dia do mal. Salmos 44:1 

 Vivemos em tempos difíceis em nosso país, pois uma crise financeira jamais vista tem 

afetado profundamente a economia da nação, a vida das famílias e a sobrevivência dos mais 

necessitados. Segundo dados governamentais, algo em torno de quinze milhões de brasileiros 

economicamente ativos estão desempregados e isso é uma situação extremamente preocupante, 

pois se a grande maioria desses desempregados forem chefes de família e os únicos responsáveis 

por colocar o pão na mesa da família, então teríamos algo em torno de quarenta e cinco milhões 

de pessoas sem ter literalmente o que comer. 

 Enquanto esteve conosco nosso líder Jesus Cristo foi bem claro ao dizer que “os pobres 

sempre os teríamos conosco” e então podemos concluir que os pobres e a pobreza conviverão com 

todos enquanto vivermos e somente quando Jesus Cristo voltar, ela será extinta da mesma forma 

que todas as mazelas originadas pelo pecado. 

 Qual deve ser a nossa atitude para com os pobres e necessitados? O que podemos fazer 

efetivamente para ajudar a mitigar a fome de quinze milhões de brasileiros que não sabem o que 

fazer para trazer o pão aos seus queridos? Sabia que existem pobres profissionais que ficam na rua 

pedindo dinheiro para não trabalhar? Sabia que adolescentes preferem engravidar e pedir dinheiro 

para o leite das crianças ao invés de trabalhar para manter seus filhos? 

 Para termos uma ideia de como andam as coisas em nossa cidade de Curitiba, por 

exemplo, uma colega de trabalho me perguntou se eu não teria roupas íntimas masculinas e 

femininas, mesmo usadas, para que ela pudesse doar para uma espécie de casa de refúgio, um lugar 

que recebe pessoas que apanharam dos esposos ou companheiros e por não terem para onde ir 

com seus filhos, saem de casa apenas com a roupa do corpo e ter uma roupa íntima, além da peça 

que eles estão usando, já é uma grande bênção. 

 Ao pensar em toda essa situação, em todo esse drama, mas uma vez a Palavra de Deus 

acalmou meu coração nesta manhã quando abri a Palavra de Deus no Salmo 41 e encontrei sete 

bênçãos nos três primeiros versos: “Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra 

no dia do mal. (Bênção nº1). O Senhor o protege (Bênção nº2). Preserva-lhe a vida. (Bênção nº3). 

E o faz feliz na terra. (Bênção nº4). Não o entrega à descrição dos seus inimigos. (Bênção nº5). O 

Senhor o assiste ao leito de enfermidade (Bênção nº 6). Na doença, tu lhe afofas a cama”. (Bênção 

nº7). 

 Se você trabalha e paga impostos você já está ajudando os pobres, pois uma boa parte 

desses impostos são usados para financiar escolas públicas, saúde pública, bandejões de almoços 

públicos, mutirão de catarata e tratamento dentário, programas de bolsa família em regiões como 

o sertão nordestino e outros programas. Além de cidadão, como cristão, o que você tem feito 

efetivamente em prol dos necessitados do Salmo 41? Você pode destinar uma parte da sua oferta 

para reforçar o orçamento da Assistência Social de nossa igreja e desta forma abençoar mais 

necessitados do que imagina. Que o nosso Deus te use nessa missão! 
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Vinte e Quatro de Março 

Nosso Refúgio e Fortaleza 

 Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro 

bem presente nas tribulações. Salmos 46:1 

 Quem teve o privilégio de passar sua adolescência ou parte de sua 

juventude em Clubes de Desbravadores, com certeza sabe de cor pelo menos 

os seis primeiros versículos deste salmo que por sinal não é de Davi e sim dos 

filhos de Corá. Naquele tempo que não volta mais, o que mais queríamos era 

decorar o verso. Talvez nunca paramos realmente para avaliar a beleza e a 

profundidade de cada um destes versos inspirados dos filhos de Corá. Nossa 

meditação de hoje te convida a degustar cada um dos onze versículos deste 

salmo incrível: 

“Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas 

tribulações”. Que verdade fantástica contem este verso! Como cristãos nós 

sempre poderemos nos refugiar na fortaleza que é o nosso Deus e, além disso, 

Ele sempre irá, de alguma forma, nos socorrer em nossas atribulações. 

Louvado e engrandecido seja o Senhor por ser quem Ele é. 

“Portanto não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes 

se abalem no seio dos mares”. Já parou para imaginar esta cena de terremoto 

acontecendo na sua cidade, na sua casa e ainda assim você confiar plenamente 

no seu Deus? 

“Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes 

se estremeçam”. Se além de um terremoto viesse um maremoto, 

continuaríamos confiando no Senhor? Quando as provas vêm, quando 

ficamos sem chão, quando perdemos bens, precisamos mais do que nunca ter 

a inabalável certeza da confiança em Deus. 

“Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das 

moradas do Altíssimo”. Depois do terremoto e do maremoto, a imagem de 

um rio alegrando a Nova Jerusalém nos traz a maravilhosa paz que somente 

os salvos em Cristo um dia irão ter. 
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“Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde 

antemanhã”. Que bênção morar no mesmo lugar em que o nosso Deus irá 

morar.  

“Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se 

dissolve”. Isso é demonstração de poder e só o nosso Deus tem esse poder. 

Louvado seja Ele. 

“O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso 

refúgio” Deus é a nossa melhor companhia. Repita: O Deus de Jacó é o meu 

refúgio. 

“Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na 

terra”. Separe tempo ao longo de sua vida para contemplar e curtir as obras 

do nosso Deus criador.  

“Ele põe termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e 

despedaça a lança”. Nosso Deus é invencível nas batalhas. Ele não entra na 

guerra para perder; 

“Aquietai-vos e sabei que Eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, 

sou exaltado na Terra”. Um convite a paramos e admirarmos o Senhor 

diariamente.  “O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o 

nosso refúgio”. Amém. 
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Vinte e Cinco de Março 

Um Gigante no Caminho 

 Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com 

lança e com escudo; eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos 

Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. I Samuel 

17:45 

 Se existe uma história na Bíblia que as crianças amam é a história de Davi e o gigante 

Golias. Que criança cristã não se encanta com as encenações que os professores do Ministério de 

Criança fazem quando contam a história?  Quem não se lembra de uma das mais famosas músicas 

infantis do Arautos do Rei – “Só o rapaz Davi”? Quem não se lembra de outras músicas que criaram 

só para melhorar a encenação dessa história nas igrejas, nos aventuris e nos camporees? Ficamos 

maravilhados quando vemos aqueles meninos vestidos de Davi, com um estilingue e com cinco 

pedras de borracha na mão acertando em cheio na testa do enorme adolescente ou professor 

vestido de Golias, sempre com aquelas vestimentas típicas feitas com papel laminado dourado e 

um capacete também do mesmo material?  

 Histórias e encenações à parte, a realidade era que Golias, um guerreiro filisteu, um gigante 

de seis côvados e um palmo de altura, vinha diariamente ao longo de quarenta dias para afrontar o 

exército do Senhor dos Exércitos. Nenhum guerreiro do povo de Israel se sentia forte o suficiente 

para encarar o gigante até que entra em cena um menino recém-saído da adolescência ou mesmo 

em plena adolescência, ruivo, de belos olhos e de boa aparência e fala algo inusitado para o rei 

Saul: “Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará 

contra o filisteu”. I Samuel 17:32. A reação de Saul foi imediata: “Porém Saul disse a Davi: Contra 

o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele, guerreiro desde a sua 

mocidade. I Samuel 17:33 

 Que coragem para um adolescente, não é verdade? Que virtude fantástica tinha o futuro 

rei de Israel. Depois de insistir mais um pouco, o próprio rei Saul lhe deu uma armadura que Davi 

sequer conseguiu andar com ela, não se adaptou bem à espada, pegou seu estilingue, cinco pedras 

e foi encarar a fera filisteia. Depois do preza de Golias, Davi o enfrentou em nome do Senhor dos 

Exércitos e como não bastasse essa motivação fantástica, Davi diz para Golias com antecedência 

quem ganharia a batalha: “Hoje mesmo o Senhor dos Exércitos te entregará em minhas mãos, ferir-

te-ei, tirarei a sua cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e 

as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que 

o Senhor salva, não com espada, nem com lança porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará 

nas nossas mãos.  I Samuel 17:46 e 47 

 Conseguiu ver claramente a quem Davi creditou e confiou sua primeira vitória? Não é 

incrível lutar e enfrentar os nossos gigantes, “em nome do Senhor dos Exércitos”, não é fantástico 

sair diariamente para nossas batalhas sabendo antecipadamente que em nome do Senhor Jesus 

você será vencedor? Não é confortador saber que você pode encarar seus desafios, seu trabalho, 

sua faculdade, sua missão, seus ensaios, suas dificuldades sabendo com antecedência que o Senhor 

é o Deus da guerra? Da sua guerra? Enfrente diariamente os seus gigantes e nome do Senhor dos 

Exércitos.  
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Vinte e Seis de Março 

Missão Cumprida 

 Faleceu Samuel; todos os filhos de Israel se ajuntaram e o 

prantearam e o sepultaram em sua casa em Ramá. I Samuel 25:1 

 Com certeza você já ouviu a famosa frase: “missão cumprida” e com certeza você conhece 

muitas pessoas que se esforçam para fazer o seu melhor. Essas pessoas estão dentro de seu 

ambiente de trabalho, em sua família e muitas delas nas igrejas. As igrejas são o ambiente onde as 

pessoas cumprem bem a sua missão, pois a fazem por amor.  

 Nossa profetiza Ellen G White nos brinda com um texto bastante significativo sobre a 

missão cumprida na vida do sacerdote Samuel: 

 “A morte de Samuel foi considerada uma perda irreparável pela nação de Israel. Um 

grande e bom profeta e juiz eminente sucumbira; e a dor do povo foi profunda e sentida. Desde 

sua mocidade Samuel andara diante de Israel na integridade de seu coração; embora Saul tivesse 

sido o rei reconhecido, Samuel exercera uma influência mais poderosa do que ele, porque o 

registro de sua vida era de grande fidelidade, obediência e devoção. Lemos que ele julgou Israel 

todos os dias de sua vida.  

 Contrastando o povo a conduta de Saul com a de Samuel, viam o erro que haviam 

cometido, desejando um rei para que não fossem diferentes das nações ao redor deles. Muitos 

olhavam alarmados para as condições da sociedade, em que rapidamente se estendia o fermento 

da irreligião e da impiedade. O exemplo de seu governante estava exercendo uma dilatada 

influência, e bem poderia lamentar Israel que Samuel, o profeta do Senhor, fosse morto. 

 A nação havia perdido o fundador e diretor de suas escolas sagradas; mas isso não era tudo. 

Tinha perdido aquele a quem o povo se acostumara a ir com suas grandes dificuldades, pedindo 

aquele que constantemente intercedera junto a Deus em prol dos interesses do seu povo. A 

intercessão de Samuel proporcionara um sentimento de segurança; pois “a oração feita por um 

justo muito pode em seus efeitos”. Tiago 5:16. O povo sentia agora que Deus os estava 

abandonando. O rei parecia ser um pouco menos que um louco. A justiça estava pervertida e a 

ordem mudada em confusão.  

 Foi quando a nação era torturada por conflito interno, quando o conselho calmo e 

inspirado no temor de Deus dado por Samuel, se mostrava mais necessário, foi então que Deus 

deu repouso ao seu idoso servo. Amargas foram as reflexões do povo ao olharem o seu silencioso 

lugar de descanso, e lembraram-se de sua loucura rejeitando-o como seu governador; pois que ele 

tivera tão íntima ligação como o Céu que parecia ligar todo o Israel ao trono de Jeová. Fora Samuel 

que os ensinara a amar e obedecer a Deus; mas, agora que ele estava morto, o povo sentia-se achar 

abandonado à mercê de um rei que se unira a Satanás e que de Deus e do Céu divorciaria o povo.  

 Davi não pode estar presente ao sepultamento de Samuel, mas chorou-o tão sentida e 

ternamente como um filho fiel o poderia fazer a um pai dedicado. Enquanto a atenção de Saul 

estava ocupada em lamentação pela morte de Samuel, Davi aproveitou o ensejo para procurar um 

lugar de maior segurança. Fugiu para o deserto de Parã e compôs o salmo cento e vinte e um”. 

Patriarcas e Profetas – Páginas 663 e 664. 
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Vinte e Sete de Março 

Ações de Graças 

 O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu 

libertador. II Samuel 22:2 

A Palavra de Deus nos revela inúmeras surpresas e encontrar um cântico de Davi em pleno 

livro de II Samuel realmente foi um presente para o início de mais um dia com Deus.   

Vivemos numa sociedade movida a consumo, a geração de renda, a lucros, a dinheiro e 

estamos todos tão preocupados em fecharmos nosso mês e pagarmos nossas contas que na maioria 

de nossos dias nos esquecemos de agradecer as inúmeras bênçãos que recebemos das mãos do 

Senhor. Agradecer deveria fazer parte de nossa vida como comer, beber e respirar, de tanto que 

ela é essencial para a nossa alma. Nada como acordar, dobrar nossos joelhos diante do Senhor e 

depois que exaltá-lo pelo que Ele é, poder abrir nosso coração em ações de graças. 

Existem muitos motivos para agradecer ao Senhor e podemos começar pela noite inteira 

de sono dormida sem o auxílio de remédios para dormir. Agradecer pelo dom da vida, pelas 

bênçãos de ter uma cama, um lençol, um travesseiro, um cobertor, água para beber e para tomar 

um bom banho, pelo desjejum farto, pelo trabalho, pelos filhos, pelos pais e sogros, pela paz, pela 

harmonia, pelo dia que virá, pelo ônibus, o carro, a bicicletas ou mesmo pelas pernas saudáveis 

que te levarão ao seu ambiente de trabalho. 

Mas como terminar nossa oração diária de gratidão ao Senhor, sem falar na maravilhosa 

salvação que há no nome do Senhor Jesus? Como começar nosso dia sem agradecer ao nosso bom 

Deus por nos amar a tal ponto de permitir que seu Filho se despedisse do céu para morrer por nós 

pecadores e indignos seres humanos. Nosso Jesus Cristo deveria ser nosso maior motivo de 

gratidão, pois nada pode ser comparado com a certeza diária e plena da salvação em Cristo Jesus. 

Terminar nossa oração com a certeza de que sairemos para as nossas lutas como salvos em nome 

do Senhor Jesus, não tem preço.  

Para te estimular a  ler todo o Cântico de Ações de Graças de Davi em II Samuel 22, trouxe 

aqui apenas alguns dos mais preciosos versos que achei por lá e que podem te ajudar a orar em 

gratidão pelas bênçãos que o Senhor teu Deus já te deu enquanto você dormia: 

“O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu 

rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu 

refúgio”. Versos 2 e 3 

“Na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, Ele, no seu templo, ouviu a 

minha voz e o meu clamor chegou até os seus ouvidos” Verso 7. 

“Tu Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo 

desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a Palavra de 

Deus é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o 

Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força e 

Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Versos 29-33. 
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Vinte e Oito de Março 

Dica de Vida 

 Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus para andares nos seus 

caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus 

juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que 

prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. I Reis 2:3 

 Como todos os mortais, Davi também ficou velho e como Deus lhe prometera que “nunca 

lhe faltaria sucessor no trono de Israel”, a missão de Davi antes de morrer foi orientar o seu filho 

Salomão. Antes desse conselho, que é o nosso verso de hoje, Davi deixou um primeiro com apenas 

cinco palavras: “Coragem, pois, e sê homem”. 

 Fico pensando quantos pais que tiveram filhos homens precisavam ter dito essa verdade 

para eles ao longo de suas vidas. Muitos homens cristãos estão deixando de ser os provedores de 

seu lar, não são mais os sacerdotes que seus filhos e sua esposa esperam que ele seja, muitos deles 

tem trocado a namorada de sua juventude e mãe de seus filhos por mulheres que poderiam ser 

suas filhas e a lista continua. Creio que este conselho serviu bem para Salomão e ultrapassou a 

barreira do tempo para abençoar os pais que tiveram filhos homens, ensinando-os a transmitir 

ainda hoje essa verdade de que seus filhos precisam assumir seu lugar na sociedade como bom 

filho, bom namorado, bom noivo, bom marido e bom pai de seus filhos. Ser um homem de 

verdade, que honre a herança material e espiritual que recebeu de seus pais, ser um filho que honra 

e glorifica o nome do Senhor e também aos seus pais é quase tudo que os pais cristãos esperam de 

seus filhos homens. Quantas mulheres de Deus não estão apenas esperando esses homens 

aparecerem em suas vidas para se transformarem em mães em Israel, não é verdade? 

 O segundo conselho de Davi era para que ele fosse fiel a todos os preceitos do Senhor, 

que ele já havia aprendido nos primeiros cinco livros de Moisés. Se Salomão quisesse a bênção da 

prosperidade, a sabedoria para ser um rei segundo o coração de Deus, o segredo estava em cumprir 

as regras, as normas, os estatutos, os preceitos, os regulamentos que o próprio Deus havia falado à 

Moisés. Se você ler detidamente os livros de Moisés verás que ele nunca criou lei nenhuma. Foi 

Deus, o grande legislador de Israel, o grande mentor de sua Palavra. O segredo do sucesso de 

Salomão seria cumprir os preceitos que o próprio Deus havia criado. De tudo o que Salomão 

aprendeu no Pentateuco nada supera a suprema Lei de Deus, pois ela não foi ditada por Deus e 

Moisés a escreveu em tábuas de pedra. O próprio Deus os escreveu e pessoalmente os entregou a 

Moisés. Os Dez Mandamentos são a constituição de Deus para a humanidade e o Seu povo foi o 

primeiro povo do mundo a recebê-la e guardar os seus preceitos. Os Dez Mandamentos nos 

ensinam de forma bem clara e resumida como amar a Deus e como amar ao próximo. 

 Provavelmente você não conhece nenhuma lei de cor. Até nisso Deus mostrou Sua 

sabedoria, pois seus preceitos são curtos, práticos e objetivos. A imensa maioria da cristandade sabe 

que existe a Lei de Deus e alguns mais estudiosos conseguem falar toda a lei de cor. Se quisermos 

ter sucesso em nossa vida espiritual e também material, não precisamos de outra dica, pois a dica 

de Deus através de Davi já foi escrita: “Guarda os preceitos do Senhor para andares nos teus 

caminhos”. Simples assim. 
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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 Março 

Uma Pessoa Melhor 

Wellington Viana 

O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, 

para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem 

sabedoria. Eclesiastes 9:10 

 Meu nome é Wellington Viana, entrei no Chama Coral praticamente no início deste 

ministério. Muitos dos meus amigos como Ronie e Pr Wellington participaram do projeto 

inicial e já na seqüência comecei a cantar também.  

São muitos momentos bons que lembro desde quando me chamaram para descer ao litoral 

com o coral, mesmo quando eu ainda não fazia parte, em que até apareci na foto final da 

apresentação por convite dos amigos. Foi neste coral que aprendi a ter comprometimento 

com as coisas de Deus. Tiveram momentos em que o coral contou com poucas pessoas, e fiz 

questão de perseverar nesta obra. 

Mas o momento mais marcante com certeza foi o primeiro retiro espiritual que o Ministério 

Chama Coral fez na época em que o maestro Kleber entrou no coral. Foi um retiro que não 

tinha nada, a não ser uma salinha de madeira velha, violão e piano, e a presença de pessoas 

inspiradas pelo Espírito Santo. Tive ali um encontro com Deus.  

Ao entender que o reino de Deus acontece dentro de mim e através de mim, meu foco que 

muitas vezes era em mim mesmo, passou a ser no que Deus queria de mim. Foi onde mudei 

minha maneira de atuar dentro da igreja e até mesmo fora dela. Mudei a maneira de lidar com 

as pessoas e amigos e isso me tornou uma pessoa muito melhor (ouvi isso de amigos meus). 

Hoje senti o chamado de Deus para auxiliar o coral de uma outra forma, diferente da que fazia 

usualmente, mas continuo com imenso carinho e gratidão ao que Deus fez por mim e através 

de mim por meio do Ministério Chama Coral. 

Meu verso favorito: O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, 

pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há 

conhecimento nem sabedoria. Eclesiastes 9:10 

 

 

 

 

 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL   
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Trinta de Março 

Oportunidade Única 

 Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. I Reis 3:5 

 Leia atentamente cada palavra desse texto tão conhecido da Palavra de Deus. Trata-se de 

uma oportunidade única que Deus deu a Salmão e ele soube aproveitar como ninguém: 

 “Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava 

ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar porque era o alto maior, 

ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de 

noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De 

grande benevolência usas-te para com teu servo, Davi, meu pai, porque andou contigo em 

fidelidade, e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face mantiveste-lhe esta grande 

benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como hoje se vê. Agora, pois, ó 

Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai; não passo de uma criança, 

não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão 

numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo, coração compreensivo para julgar o teu 

povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal; pois quem poderia julgar a este grande 

povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse Deus: Já que 

me pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de deuses inimigos, 

mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras: 

dou-te coração sábio e inteligente de maneira que antes de ti não houve teu igual e nem depois de 

ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riqueza como glória; que não haja 

teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus 

estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias”. II Reis 3:3-

14 

 Que lições tiramos para nossa vida espiritual ao lermos essa porção das Escrituras 

Sagradas? Em primeiro lugar aprendi que Deus deu muito além do que Salomão pediu, porque 

Salomão foi sábio até no pedir. Em segundo lugar, creio firmemente que o mesmo Deus que 

respondeu a oração de Salomão ainda é o mesmo Deus que ouve e responde a sua oração.  Em 

terceiro lugar aprendi que a oração é o canal de bênçãos divinas para a nossa vida. É no vale da 

oração, com os joelhos no chão, mostrando total dependência de Deus, com humildade e não com 

presunção que as bênçãos vêm de forma abundante para nossa vida. Em quarto lugar aprendi que 

muitas vezes podemos estar orando por coisas e pelos motivos errados e por isso precisamos 

aprender a orar. Muitas vezes nossas orações são só pedidos e em sua grande maioria queremos 

bênçãos exclusivamente materiais e raríssimas vezes queremos as bênçãos espirituais. Salomão 

pediu bênçãos espirituais e de brinde Deus lhe deu bênçãos materiais. Talvez o excesso de bênçãos 

materiais nos leve para longe de Deus e por isso, exatamente por isso, Ele não te responde do jeito 

que você gostaria. Precisamos aprender a depender exclusivamente do Senhor, pois Ele sabe 

exatamente o que é melhor para nós. Se o nosso Deus te desse a chance única que Ele deu a 

Salomão, o que você pediria ao Senhor? Qual seria o seu pedido dos sonhos para o Deus de Israel?  
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Trinta e Um de Março 

Vários Presentes de Deus 

 Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo 

entendimento e larga inteligência como a areia que está na 

praia do mar. I Reis 4:29 

 Se existe algo que mexe com as pessoas são os presentes. Os presentes têm a incrível 

capacidade de nos surpreender, de nos alegrar e de nos abençoar. Os presentes são uma das cinco 

linguagens de amor e se você quer aprender a amar ou melhorar o seu relacionamento amoroso 

com alguém, então aprenda a arte de presentear.  

 Não conheço ninguém que domine melhor essa arte do que o nosso grande Deus. Cada 

manhã Ele nos desperta e ao acordar você já ganhou o presente da vida. Além da vida, Deus te dá 

o tempo e para este presente especial, Deus não faz distinção de cor, de raça, religião e posição 

social. As mesmas vinte e quatro horas chegam para todos indistintamente e o que fazemos com 

elas em grande parte determina nosso sucesso ou nosso fracasso. 

 Além da vida e do tempo, Deus nos presenteou com beleza e chamamos isso de natureza, 

porém quantos de nós cristãos de cidade grande preferimos o conforto de nosso sofá e Netflix. 

Amamos nosso sofá, um pacote bem gorduroso de batatas fritas, um refrescante e nocivo 

refrigerante e muitos filmes que nem sempre são do Senhor. Trocamos momentos únicos num 

parque com a família, com a natureza, com o Deus da natureza, por comida, bebida e filmes que 

não louvam e nem exaltam o nome do Senhor.  Deus nos brinda com bens materiais e espirituais, 

mas nenhuma delas chega perto de Jesus Cristo. Quando Deus quis realmente abençoar a 

humanidade, Ele deu seu Filho Unigênito para nos salvar e ao morrer na cruz do Calvário Ele 

pagou o preço da nossa eterna salvação. Abaixo de Jesus Cristo, nada é tão bom como o presente 

divino da família. Quem orou por uma namorada(o), que virou noiva(o) e depois esposa(o) sabe 

muito bem do que estou falando. Quem tem o privilégio de ter uma família cujos membros são do 

Senhor, que amam e engrandecem o nome do Senhor, sabe quão abençoados eles são por isso. 

Você é o engenheiro que constrói sua vida com os presentes que Deus lhe deu. 

 Deus resolveu presentear Salomão com sabedoria, bens materiais, longevidade, glória e 

para que você tenha ideia de como Deus multiplicou tudo isso na vida de Salomão, veja o que nos 

diz a Palavra de Deus em I Reis 4:30-34: “Era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do 

Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais 

sábio do que Etã, ezraita e do que Hemã, Calcol e Darda, filhos de Maol e correu sua fama por 

todas as nações ao seu redor. Compôs três mil provérbios, e foram os seus cânticos mil e cinco. 

Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro, que está no Líbano, até ao hissopo que brota do 

Muro; também falou dos animais e das aves e dos repteis e dos peixes. De todos os povos vinha 

gente ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reinos da terra que tinham 

ouvido de sua sabedoria”. Ao olhar a vida de Salomão e ver como Deus o abençoou, você consegue 

também ver os presentes materiais e espirituais que Deus já lhe deu e ainda vai lhe dar? Além de 

enxergar esses presentes, você tem o saudável hábito de ser grato a Ele por isso? Além de receber 

presentes de Deus, como você pode presenteá-lo? 
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