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Som da  Chuva 
 Ao cumprir-se o dia do Petencostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.  
De repente, veio do céu, um som, como de um vento impetuoso e encheu toda a casa 
onde estavam assentados.  Atos 2:1-2 

 Muito provavelmente você já curtiu o maravilhoso som da chuva. Talvez nessa 

noite, você estivesse numa casa de sítio e de repente, você sentiu que o clima estava 

mudando, um vento inesperado chegou e você parou tudo o que estava fazendo, para ver 

a chuva passando pelos montes distantes da sua casa, avançando pelos sítios de seus 

vizinhos até o momento em que ela vem,  forte e imponente, abençoar a terra e a casa de 

sítio, onde você está, com um dos melhores presentes criados por Deus, que é a água.  

 Enquanto você curte aquele momento abençoado, enquanto ouve o som da chuva, 

você eleva aos céus uma prece silenciosa ao seu Deus e agradece a benção da maravilhosa 

água na sua vida. Enquanto ora, você se lembra da música do velho hinário adventista 

chamada Chuva de Bênçãos, que começa assim: Chuvas de bênçãos teremos. É a promessa 

de Deus. Gotas somente nós temos... E com  certeza o Espírito Santo de Deus pode levar 

seus pensamentos a maravilhosa chuva de bênçãos e poder que foi o derramamento do 

Espírito Santo de Deus, logo depois que o nosso Senhor Jesus Cristo retornou aos céus. 

 Depois que você termina sua prece, enquanto curte cada gota de chuva molhando 

a terra, sua esposa e filhos te surpreendem com um delicioso chá de capim limão 

acompanhado de bolinhos de chuva. Não esperando tantas bênçãos, você reúne sua família 

e juntos agradecem a Deus pela chuva, pela família, pela maravilhosa salvação que só há 

no nome do Senhor Jesus e também pelo chá e os bolinhos de chuva.  

 A música Som da Chuva vem para te abençoar, vem para te fazer lembrar que a 

água é um presente de Deus na sua vida, vem para te fazer lembrar que as bênçãos que 

foram derramadas na chuva temporã na igreja primitiva, são apenas um  vislumbre das 

bênçãos que virão, quando o Espírito Santo de Deus for derramado na chuva serôdia no 

final dos tempos, pouco tempo antes da vinda do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo.  Se 

você conhece a letra, cante cada sílaba para a honra e glória de Deus. 
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     Som da Chuva 

  

 

Deixa Tua glória encher esse lugar. Deixa o céu descer sobre nós. Deixa 
Tua glória encher esse lugar. Deixa o céu descer sobre nós. O som da 
chuva eu já posso ouvir. E com ele vem o novo de Deus. Derrama sobre 
nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós, a chuva, Senhor.  

Abundantemente sem cessar. Teu povo espera o derramar da chuva, da 
chuva, da chuva, da chuva. Deixa Tua glória encher esse lugar. Deixa o 
céu descer sobre nós. Deixa Tua glória encher esse lugar. Deixa o céu 
descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir. E com ele vem o 
novo de Deus. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós, a 
chuva, Senhor. Abundantemente sem cessar. Teu povo espera o 
derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva.  

 Chuva de poder. Chuva de unção. Chuva de benção. chuva de louvor. 
Chuva de cura, chuva de glória. Chuva de vitória. Chuva de poder. 
Chuva de unção. Chuva de benção. chuva de louvor. Chuva de cura, 
chuva de glória. Chuva de vitória. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. 
Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente sem cessar. Teu 
povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva. 
Derrama sobre nós. Deixa Tua glória.  A chuva Senhor. Abundantemente 
sem cessar. Deixa Tua glória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som da  Chuva 

 

Som da  Chuva – chama coral 
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Louvai ao SENHOR, e invocai o seu nome; fazei conhecidas as suas 

obras entre os povos. Salmos 105:1  

  Depois de escrever quatro meditações essencialmente bíblicas para o público 

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

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

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

Coral?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

não existe presença adventista.   

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

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

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

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

salvação.  

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

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

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

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

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

diariamente. Vem louvar! 
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Primeiro de Agosto 

Chamados X Escolhidos 

 Porque muitos serão chamados, mas pouco escolhidos. 

Mateus 22:14 

 Todos já sabemos que Jesus Cristo tinha um método específico para ensinar o povo 

e as parábolas nos ensinam grandes verdades da forma mais didática possível. 

 A parábola das bodas nos ensinam a diferença entre duas classes de pessoas, que 

frequentam todas as igrejas, andam juntas por lá, louvam, adoram, vão aos acampamentos 

de verão, saem em missões evangelísticas, cantam em corais, devolvem os dízimos e ofertas 

do Senhor fielmente, participam de todas as atividades religiosas, mas apesar das 

semelhanças apenas uma dessas classes de cristãos é que permanecerá no reino de Deus.  

 Qual a diferença entre chamados e escolhidos? Ser chamado para o reino de Deus, 

sair do mundo de pecado e sentir o chamado para mudar de reino espiritual, parece e é 

algo fantástico. Quantos milhões de cristãos, que antes chafurdavam como porcos no 

lamaçal do pecado, não ouviram e não atenderam ao chamado do Espírito Santo de Deus, 

para uma mudança completa e maravilhosa de vida? O que está havendo de errado como 

as pessoas que foram chamadas? Será que o chamado de Deus tem prejudicado a carreira 

de alguns cristãos?  

 Na verdade, os pecadores que um dia foram chamados para o reino de Deus nunca 

colocaram a culpa de seus chamados no chamado, pois o chamado é divino, é necessário, 

e ninguém teria vindo para o reino de Deus sem ele. Se o problema não é o chamado, pois 

ele é divino e traz bênçãos, qual a diferença então entre os cristãos que foram chamados e 

os que foram escolhidos?  Você vai precisar ler a parábola das bodas com muita atenção 

para descobrir qual a diferença entre os chamados e os escolhidos. 

 Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino 

dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho; E enviou os seus 

servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois, enviou 

outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os 

meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto; vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo 

caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio; E os outros, apoderando-se 

dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando 

os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então, diz aos 

servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, 

pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os 

servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como 

bons; e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, 

viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como 

entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse, então, o rei aos servos: 

Amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores; ali haverá pranto e ranger 

de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22:1-14. 

 A diferença está nas vestes: quem foi escolhido usa as vestes da justiça de Cristo e 

quem foi chamado, continua usando as suas vestes de justificação própria. 
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Dois de Agosto 

A Maior Missão 

 Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo 

o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu 

entendimento. O segundo semelhante a este, é: Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo. Mateus 22:37-39 

 Se acordássemos diariamente e antes de acessarmos nossos celulares que clamam por 

nossa atenção, resolvêssemos buscar o Senhor em primeiro lugar, nas primeiras horas da 

manhã, se nos ajoelhássemos diante do Senhor, para agradecer, para pedir e interceder em 

prol de nossa família, amigos e pela humanidade que ainda não conhece a Jesus, se depois de 

orarmos, escolhêssemos louvá-lo com nossos lábios, se depois de louvá-lo, resolvêssemos abrir 

a Palavra de Deus para ouvir a suave voz do Senhor e se fizéssemos isso diariamente ao longo 

de toda a nossa vida, entenderíamos de forma mais clara o que nosso líder Jesus Cristo está 

falando em nosso verso de hoje. 

 Quando os líderes espirituais do povo de Israel, ou seja, seus próprios pastores, que 

tinham sua sobrevivência garantida pelos tesouros do Senhor, se reuniam para falar algo a 

respeito de Jesus, podemos ter a certeza absoluta de algo bom não era. Num destes dias, um 

fariseu querendo experimentar Jesus lhe perguntou: “ Mestre, qual o grande mandamento da 

Lei? E a resposta você conhece de cor e está em nosso verso de hoje.  

 Para mim, a maior missão não é louvar, não é pregar, não é distribuir comida para os 

pobres no mutirão de natal, nem sair em quatro ou cinco ônibus num sábado de madrugada e 

voltar no domingo de noite, depois de ter cantado, distribuído cestas básicas e ter participado 

intensamente de uma mega atividade comunitária e evangelística ao longo de todo um 

domingo. Todas essas atividades são muito fáceis de serem feitas. Basta termos recursos, a 

motivação certa, nossos amigos e familiares confirmarem presença e a missão acontece.  

Incorporamos em nosso currículo de serviços prestados à obra do Senhor, mais um evento 

missionário e no sábado seguinte podemos encher os relatórios da Escola Sabatina. Tudo isso 

é importante, é necessário e faz parte do projeto de levar Jesus Cristo aos pecadores, mas tudo 

isso pode ter sido feito sem amor.  

 Quando o fariseu perguntou qual o grande mandamento, Jesus disse que é o amor a 

Deus e o amor ao próximo, são os dois grandes mandamentos da lei de Deus. Com certeza 

você lembra que a essência dos primeiros quatro mandamentos é o amor a Deus e a essência 

dos seis últimos é o amor ao próximo. O amor é tão importante que se Deus não amasse o 

mundo de tal maneira, Ele nunca teria enviado seu Filho Unigênito para nos salvar. O amor é 

tão importante que nosso líder Jesus foi claro ao dizer: “Nisto conhecereis se sois meus 

discípulos, se vos amardes uns aos outros”. 

 Podemos fazer missão com amor, mas também podemos ir lá apenas porque nossa 

família e nossos amigos estarão indo. A maior missão para mim é amar ao Senhor em primeiro 

lugar no início do meu dia e a segunda missão é amar o meu próximo começando pela minha 

esposa, minhas filhas, meus pais, meus sogros, meus genros, meus cunhados, meus sobrinhos 

(as) e depois de priorizá-los, então posso sair de casa para amar todas as pessoas as quais Deus 

irá permitir que eu entre em contado, quando saio de casa.  

 Amar é a nossa maior missão. Seja ao Senhor ou seja ao nosso próximo. 
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Três de Agosto 

A Missão Final 

 E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, 

para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 

24:19 

 Ao longo de seu curto ministério terrestre, Jesus pregou, curou, admoestou, censurou, 

treinou seus discípulos, levou as boas novas da salvação a todos os que estavam ao seu alcance, 

mas ainda faltava uma faceta de seu ministério que ainda não havia se manifestado e no capítulo 

vinte e quatro de Mateus, o profeta Jesus abre sua boca para nos mostrar as profecias e desta 

forma nos preparar para os últimos acontecimentos da história da humanidade. 

 A primeira profecia se referia a destruição do templo de Jerusalém e vemos Jesus 

profetizando essa verdade em Mateus 24:2: “Ele, porém lhe disse: Não vedes tudo isso? Em 

verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O general 

romano Tito cumpriu na integra essa profecia e destruiu Jerusalém. 

 Jesus foi dando sinais que antecederiam sua volta. Vamos a eles: “Porque virão muitos 

em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Mateus 24:5. Ele continua: “ 

E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é 

necessário, assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, 

reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto, é o 

princípio das dores. Mateus 24:6-8. 

 Entre os sinais de sua vinda, Jesus prediz a morte de seus discípulos e como a 

humanidade os trataria: “Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão; 

e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 

 

Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se 

odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mateus 24:9-11. Essa profecia 

se cumpriu na morte de cada um de seus doze discípulos e no que diz respeito aos falsos 

profetas, enganando a muitos, se cumpre e se cumprirá até a volta do Senhor Jesus, pois a cada 

dia, mais e mais falsos pastores estão abrindo suas igrejas, dispostos apenas a viver 

confortavelmente do dizimo e ofertas do Senhor que estão com suas ovelhas, sem nenhum 

compromisso em expandir o reino de Deus.  Jesus continua nos mostrando sinais no mundo 

social e no mundo físico: “E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos”. 

Mateus 24:12. Essa profecia também já é uma realidade em nosso tempo juntamente com a 

profecia dos falsos profetas. Devido ao pecado em nossa sociedade, onde falsos mendigos 

mentem para conseguir esmolas e não quererem em hipótese nenhuma trabalhar. Será que 

conseguimos amar nosso próximo em pleno século XXI sem desconfiar das perigosas 

intenções atrás de cada pedido de ajuda? Jesus nos fala de sinais na Natureza: “Logo em seguida 

à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do 

firmamento e os poderes das trevas serão abalados”. Mateus 24:29. Conforme nosso profetiza 

Ellen White em seu livro O Grande Conflito às páginas 149 vemos: “Essa profecia teve 

cumprimento surpreendente na grande queda de meteoros de 13 de novembro de 1833, a 

mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado”. A missão 

final está em nosso verso de hoje. Qual sua parte nesse projeto? 
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Quatro de Agosto 

A Missão Final de Jesus 

 Porque tive fome e me deste de comer; tive sede e me deste 

de beber; era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me 

vestistes; enfermo e me visitastes; preso e fostes ver-me. Mateus 

25:35 e 36. 

 Nosso líder Jesus Cristo estava prestes a entrega sua vida em favor da humanidade, mas 

antes desse evento que dividiu a história, Ele ainda nos deixou parábolas fantásticas como a 

parábola da figueira, do bom e do mal servo, das dez virgens e dos talentos. O foco destes 

últimos ensinamentos de Jesus é exortar a humanidade sobre a importância da vigilância, do 

preparo, do comprometimento com a obra do Senhor, nos últimos dias a fim de não 

perdermos a nossa tão sonhada salvação. 

 Depois desses eventos e exortações, Jesus cessa suas parábolas, para nos trazer uma 

situação rela que contém um alerta para todos os cristãos e não cristãos. Jesus nos fala sobre 

um juízo, um julgamento final, um momento único na história desta Terra em que Ele fará a 

tão sonhada justiça. Vivemos nos dias finais da história desse mundo e um dos grandes 

clamores da humanidade é por justiça. Todos nós que conhecemos muito bem a natureza 

pecadora dos homens sem Deus, sabemos que por mais que eles tentem, eles não conseguem 

fazer uma justiça plena. Os poderosos juízes conseguem livrar da condenação os poderosos 

criminosos, enquanto os pobres que porventura tenham cometido pequenos delitos irão passar 

anos atrás das grades. Justiça humana chega a ser uma piada e um total desrespeito para com 

os cidadãos de bem de qualquer nação. Jesus Cristo nos fala sobre um grande julgamento e, 

portanto, sua missão final: 

“E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então 

se assentará no trono da sua glória; E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns 

dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas; E porá as ovelhas à sua direita, mas os 

bodes à esquerda. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu 

Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo; Porque 

tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e 

hospedastes-me; Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e foste me 

ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos 

de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te 

hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-

te? E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes 

meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua 

esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus 

anjos; Porque tive fome, e não me destes de comer; tive sede, e não me destes de beber; Sendo 

estrangeiro, não me recolhestes; estando nu, não me vestistes; e enfermo, e na prisão, não me 

visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, 

ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes 

responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, 

não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna” 

Mateus 25:31-46. 

Nosso líder Jesus nos julgará pelas nossas obras. Recado divino para o nosso dia. 
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Cinco de Agosto 

A Ceia do Senhor 

 Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, 

o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o 

meu corpo. Mateus 26:26 

 Pouco antes de se oferecer em sacrifício em nosso lugar, em sua última Páscoa com 

seus discípulos, Jesus Cristo nos deixa de presente uma festa cristã, que é a Santa Ceia. O povo 

de Israel, devidamente orientado por Deus participava ao longo de seu ano calendário de várias 

festas. Cada festa tinha uma motivação especial, tinha uma data, tinha um propósito e a nação 

israelita se preparava como a devida antecedência para participar de todas. Mesmo os israelitas 

mais pobres poderiam se deslocar até Jerusalém, pois seus irmãos mais abastados, separavam 

um segundo dízimo de suas rendas para abençoar os pobres.  

 A Páscoa era um marco na história do povo de Israel. O próprio Deus instituiu a 

Páscoa, às vésperas de sua libertação do Egito e Ele mesmo disse ao povo o que eles deveriam 

comer e como deveriam agir. Se abrirmos a Palavra de Deus em Êxodo 12, você encontrará 

os detalhes desta festa instituída pelo próprio Deus. Em resumo, ela começava sempre no dia 

10 do primeiro mês do ano judaico, deveria haver o sacrifício de um cordeiro, o sangue deste 

cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas dos lares israelitas. A carne desse cordeiro 

deveria ser assada no fogo e comido com pães sem fermento e ervas amargas. Não poderia ser 

comido nem cru e nem cozido em água e sim assado no fogo. Deveriam comer o cordeiro 

todo ao longo da noite, pois se sobrasse algo, deveria ser queimado. Deveriam comer o 

cordeiro, com os lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Deveria ser comido às 

pressas. Essa era a Páscoa do Senhor.  

 A Palavra de Deus nos diz que o sangue passado nos umbrais das portas, era um sinal 

para evitar que o Senhor ferisse um primogênito de seu próprio povo. A festa começava dia 14 

do primeiro mês e durava até o dia vinte e um do mesmo mês, ou seja, eram sete dias de festa 

e ao longo desses dias, eles só podiam comer pão sem fermento. A festa da Páscoa tinha um 

objetivo que era lembrar a toda nação como eles haviam sido libertados da terra da servidão 

no Egito pelas mãos poderosas do Senhor. A Páscoa era uma festa para se comemorar sua 

liberdade da condição de escravo. 

 Como um bom judeu, Jesus comemorou sua última Páscoa e em substituição à mesma, 

Jesus instituiu a santa ceia em seu lugar. Estava, portanto, nascendo uma nova festa agora para 

os cristãos. Da mesma forma que Deus Pai deixou bem claras as regras da Páscoa, seu filho 

Jesus também deixou bem claras as regras da Santa Ceia: 

“E, quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos 

discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice, e dando graças, 

deu-lho, dizendo: Bebei dele todos; Porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, 

que é derramado por muitos, para remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não 

beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. 

E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26:26-30 

 A Santa Ceia é uma oportunidade única para relembrarmos o amor de Jesus em nosso 

favor. Nos esforcemos para não perdermos tão prazerosa festa espiritual. 
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Seis de Agosto 

Negando o Mestre 

 Ele, porém, o negou diante de todos dizendo, não sei o 

que dizes. Mateus 26:70 

 Estamos chegando nos últimos dias do ministério de Jesus nessa terra e logo depois da 

Santa Ceia, Pedro recebeu um aviso de Jesus, de que ele o negaria. Você se lembra da história. 

Vamos deixar que a Palavra de Deus nos refresque a memória. 

 Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim; porque está 

escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. 

Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. 

Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me 

escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo 

cante, três vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não 

te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mateus 26:31-35 

 Você já parou para pensar no impacto que foi na vida de Pedro ouvir da boca de Jesus, 

o único ser deste planeta que nunca mentiu, que ele iria negá-lo? A verdade é que não demorou 

muito para que aquele aviso, aquela profecia, pois se tratava de um acontecimento futuro, se 

cumprisse e novamente voltamos à Palavra de Deus: Ora, Pedro estava assentado fora, no 

pátio; e, aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas 

ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada 

o viu, e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou 

outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E, daí a pouco, aproximando-se os que ali 

estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denúncia. 

Então, começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente 

o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo 

cante, três vezes me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente. Mateus 26:69-75 

 O tempo passou, Pedro se arrependeu e ele se recusou a morrer do mesmo modo de 

que seu líder e foi crucificado de cabeça para baixo. Analisando esse incidente na vida de 

Pedro, trouxemos uma pergunta para sua reflexão: Como traímos nosso líder Jesus em pleno 

século XXI? Quais as técnicas que usamos para não nos identificarmos mais como cristãos 

genuínos? Muitos de nós só falamos de Jesus se nos perguntarem. Para esse tipo de cristãos, a 

iniciativa nunca será deles.  Outros tipos de adventistas, quebram com convicção o sábado na 

faculdade com medo de se identificarem como guardadores da Lei de Deus e, por conseguinte 

um seguidor de Jesus? Para esse tipo de cristãos, o melhor é ficar no anonimato.  

 Outros tipos de cristãos aposentaram suas Bíblias e com medo de serem reconhecidos 

pelo glorioso título de povo da Bíblia, ou povo do Senhor Jesus, preferem acessar a Bíblia no 

celular. Existem outras formas de trairmos nosso salvador e Senhor, mas a grande verdade é 

que com a proximidade da volta do Senhor Jesus, surgirão muitos discípulos iguais a Pedro, 

que na hora da verdade, na hora da perseguição, na última hora para tomarem uma postura 

do lado de Jesus, eles irão negá-lo, só que com o fim dos tempos chegando, o juízo de Deus se 

instaurando, não haverá mais tempo para arrependimento. Que possamos hoje renovar nossos 

votos de fidelidade ao nosso Jesus. 
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Sete de Agosto 

Promessa Cumprida 

 Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas 

vestes, tirando a sorte. Mateus 27:35 

 Depois de ter sido negado por Pedro, de ter sido traído por Judas, nosso Senhor e 

salvador foi entregue ao governador Pilatos. Incitado pelo povo e pelos principais 

sacerdotes, Pilatos apresenta ao povo a opção de soltar um criminoso conhecido chamado 

Barrabás ou solta Jesus. Você conhece a história, o povo escolheu Barrabás, mas o que 

talvez você não lembre, foi a frase que os israelitas falaram e que acabou se tornando uma 

profecia contra eles mesmos. Veja o que nos diz a Palavra de Deus: “E o povo todo 

respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos”! Mateus 27:25. 

 Nossa profetiza Ellen White comenta esse fato em seu livro Desejado de Todas as 

Nações às páginas 523: 

 “Olhando o ferido Cordeiro de Deus, os judeus exclamaram: “ O Seu sangue seja 

sobre nós e sobre nossos filhos”. Mateus 27:25. Aquele espantoso brado subiu ao trono de 

Deus. Aquela sentença pronunciada contra si mesmo, foi escrita no Céu. Foi ouvida aquela 

súplica. O sangue do Filho de Deus tornou-se perpétua maldição sobre seus filhos e os 

filhos de seus filhos. Terrivelmente se cumpriu isso na destruição de Jerusalém. 

Terrivelmente se tem manifestado na condição do povo judeu durante todos estes séculos 

– um ramo cortado da figueira, um morto e estéril ramos para ser colhido e lançado no 

fogo. De terra em terra através do mundo, de século em século, mortos em ofensas e 

pecados! 

 Terrivelmente será aquela súplica atendida no grande dia do Juízo. Quando Cristo 

volver de novo à Terra, não como Preso rodeado pela plebe, hão de vê-Lo os homens. 

Hão de vê-Lo então como o Rei do Céu. Cristo virá em Sua própria glória, na glória do 

Pai, e na dos santos anjos. Milhares de milhares de anjos, os belos e triunfantes filhos de 

Deus possuindo extrema formosura e glória, hão de acompanhá-lo. Então se assentará no 

trono de Sua glória, e. diante Dele se congregarão as nações. Então todo olho O verá, e 

também os que O transpassaram. Em lugar de uma coroa de espinhos, Ele terá uma de 

glória- uma coroa dentro de outra. Em lugar do velho vestido real de púrpura, trajará vestes 

do mais puro branco, “tais como nenhum lavandeiro sobre a Terra os poderia branquear” 

Marcos 9:3. E nas vestes e na Sua coxa estar escrito um nome: “Rei dos reis e Senhor dos 

senhores” Apocalipse 19:16. Os que Dele zombaram e O feriram, ali estarão. Os 

sacerdotes e os príncipes contemplarão novamente a cena do tribunal.   

Cada circunstância há de aparecer diante deles, como se escrito com letras de fogo. Então 

os que rogaram: O seu sangue caia sobre nós e nossos filhos” Mateus 27:25, receberão a 

resposta a sua súplica. Então o mundo inteiro saberá e compreenderá. Perceberão a quem 

eles, pobres, fracos e finitos seres humanos estiveram a combater. Em terrível agonia e 

horror hão de clamar às montanhas e às rochas: “Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto 

Daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande 

dia da Sua ira e quem poderá subsistir? Apocalipse 6:16 e 17. Jesus Cristo se entregou 

numa cruz para salvar os piores dos pecadores, que por acaso somos nós. Isso foi a maior 

prova de amor jamais vista na história do universo.  
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Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 
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Primeira Semana 

MEDITAÇÃO 
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Oito de Agosto 

Porque Ele Vive 

 Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver 

onde ele jazia.  Mateus 28:6 

 Quando abri a Palavra de Deus hoje pela manhã, já sabendo com antecedência que 

escolheria o tema da ressurreição, me lembrei de uma música de um dos mais lindos hinos 

de nosso hinário adventista do sétimo dia e esse hino tem tudo a ver com ressurreição. Se 

souber a melodia, cante e louve ao Senhor com sua voz.  

     Porque Ele Vive 

 Deus enviou seu Filho amado. Para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo 

agora está. Pois ressurgiu e para sempre viverá.  

     Coro 

 Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que 

minha vida não será mais vã. Pois meu futuro em suas mãos agora está.  

 Quão grato é viver com Cristo. E desfrutar seu doce amor.  E certo estar de sua 

proteção, nos dias calmos ou nas horas de aflição. 

 E quando enfim, chegar a hora. De aqui cessar o meu viver.  Não temerei, pois 

Cristo vivo está. E eu viverei, pois, vida nova me dará.  

 A morte de Jesus Cristo havia sido parte do plano da redenção, mas já parou para 

pensar que esperança nós teríamos se nosso líder Jesus Cristo não tivesse ressuscitado?  

Consegue imaginar milhares de pessoas indo a Jerusalém a cada ano no dia de finados, 

somente para ver o túmulo de Jesus? Uma das maiores diferenças do cristianismo para as 

grandes religiões mundiais, que por sinal tem mais fieis do que o cristianismo é que o líder 

deles está morto e o nosso está vivo e como diz nosso hino, porque ele vive, podemos crer 

no amanhã. Que amanhã é esse não é verdade? Consegue vislumbrar o dia em que Jesus 

está voltando nas nuvens dos céus com bilhões de anjos, vindo te buscar com poder e 

grande glória? Nossa Terra está um caos, o pecado e os pecadores, estarão em um estágio 

ainda pior do que o atual e porque nosso líder um dia ressuscitou, você que viveu pela fé, 

que abandonou o caminho largo, que abriu mão dos prazeres transitórios do pecado, que 

resolveu, abrir mão de fama, de prazer e de dinheiro sem trabalho, tudo para seguir Jesus 

Cristo, vai poder ver seu Rei, seu anjo, vindo te buscar e vindo te levar para a Nova 

Jerusalém. 

 Naquele dia você verá que os sacrifícios que você fez por Jesus não foram 

absolutamente nada, comparados com as bênçãos que virão por toda a eternidade e tudo 

isso só foi possível, porque nosso líder é o único líder que tem o poder de passar pela 

morte e voltar de lá.  Porque Ele vive, faz toda a diferença na sua e na minha vida. Porque 

Ele vive é que você e eu vivemos.  Obrigado Senhor por morrer por nós, mas muito 

obrigado também por ter ressuscitado, ter vencido a morte e nos brindar com a maravilhosa 

esperança de seu retorno. Que possamos valorizar ainda mais a ressurreição de nosso 

Jesus.  



 

19 

Nove de Agosto 

Missionários Voluntários 

 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 

ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho 

ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a 

consumação dos séculos. Mateus 28:19:20 

 Nossa profetiza Ellen G White escreveu um pensamento fantástico e que tem tudo a 

ver como o verso de hoje: Todo cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Nosso 

verso de hoje deveria ser a maior missão de nossa vida, nossa maior motivação, pois somente 

quem, instrui um pecador na Palavra de Deus, quem através de seu exemplo de vida consegue 

levar alguém a entrar no reino de Deus, sabe exatamente do que estou falando. 

 Muitos de nós fazemos de nossa vida a missão de nossa vida e para isso nos 

capacitamos, estudamos, trabalhamos, namoramos, noivamos e nos casamos. Compramos 

nosso carro, nossa casa, temos dois ou três filhos, tiramos férias fantásticas, nos aperfeiçoamos 

através de cursos de especialização, alguns ou muitos de nós irão fazer pós-graduação, 

mestrado, doutorado e até um pós-doutorado. Quem faz de sua vida a sua missão geralmente 

alcança seus sonhos, seus objetivos, seus projetos e não lhes falta dinheiro e muito menos 

conforto. Eu entendo plenamente, que pessoas não cristãs empenhem suas vidas nessa sua 

missão de vida, pois eles nunca conheceram a Jesus, mas o que eu não entendo é porque tantos 

cristãos estão indo pelo mesmo caminho e nunca encontram tempo para abrir a maravilhosa 

Palavra de Deus para alguma alma que precise entrar no reino de Deus. Jesus nos deixou uma 

missão e ela não é só dos pastores, porque se fosse desta forma, o evangelho nunca seria 

pregado a todo mundo. Se a missão fosse só dos pastores, nosso Jesus teria colocado a palavra 

pastores no contexto de nosso verso áureo.  

Vamos relembrar nosso verso de hoje: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as 

nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar 

todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a 

consumação dos séculos. Mateus 28:19:20 – Ide, é a primeira palavra do desafio e o ide implica 

em sair do conforto de seu lar, e no momento da missão, abrir mão de seus gostos, luxos ou 

pequenas vaidades para conviver com pobres, miseráveis e doentes que encontramos nos 

caminhos do evangelismo. Iremos precisar aprender a conviver com pessoas que não tiveram 

a menor noção de higiene e asseio pessoal, mas que estará na feira de saúde para ser atendido 

por cada um de nós. O ide é para sair. Quer conforto, quer mordomia, quer cremes e 

maquiagem, fique na sua casa e não saia para a missão. 

Depois de ir, sua meta é viver de forma tal que outros pecadores anseiem ter uma vida 

com Deus igual a sua. Quando os pecadores virem Jesus em você, abra a Palavra de Deus nos 

evangelhos e mostre Jesus para eles, mostre que sua vida é boa e abençoada não é um mérito 

seu e sim um presente do Senhor. Depois que você abrir a Palavra do Senhor e mostrar aos 

pecadores como entrar no reino de Deus, convide-os a serem batizados em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo.  Eles irão decidir se querem o reino de Deus ou não.  E nosso Jesus 

estará com todos os que o escolherem até a consumação dos séculos. 
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Dez de Agosto 

Missão Frustrada 

 Não pode ali fazer nenhum milagre, senão curar uns 

poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Marcos 6:5 

 Muito provavelmente você e eu já passamos por alguma situação onde nos sentimos 

totalmente frustrados. Me lembro muito bem do dia em que eu e minha esposa passamos 

por algo assim. Havíamos recebido um convite para prestigiar uma formatura e formatura 

só vai quem é amigo de verdade, porque nem todo mundo tem perfil para ficar duas horas 

sentado, ouvindo discursos de reitor, sub-reitor, paraninfos diversos e alunos emocionados 

porque conseguiram realizar seu sonho. Costumo comparar formatura com enterro, você 

só vai por muita, mas muita consideração. Nos arrumamos, compramos uma lembrança 

para homenagear quem nos convidou, saímos de taxi e ao chegarmos na Universidade 

Federal do Paraná, para nossa total frustração, uma vez que a formatura seria na outra 

semana, ou seja nós havíamos chegado com uma semana de total antecedência. Alguns 

diriam que isso que é planejamento, mas toda a frustração aconteceu, porque no dia, sequer 

lemos o convite. Fomos pela fé de que o dia era aquele. Me lembrei dessa nossa 

experiência frustrante tão logo li a experiência frustrante que Jesus teve ao pregar em 

Nazaré.  Vamos deixar que a Palavra de Deus nos mostre como foi esse incidente na vida 

de nosso líder Jesus Cristo: 

“E, partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. 

E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga; e muitos, ouvindo-o, se admiravam, 

dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como 

se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão 

de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E 

escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra senão na sua pátria, 

entre os seus parentes, e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa; 

somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da 

incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando”. Marcos 6:1-6 

Já passou por uma situação parecida com essa de Jesus, quanto você com toda a 

boa vontade do mundo, quis compartilhar uma benção com sua própria família e ninguém, 

mas absolutamente ninguém sequer parou para te ouvir? Quantos pais e mães estão 

prontos para abençoar seus filhos e eles sequer estão dispostos a ouvir e a reciproca 

também é verdadeira.  

Essa missão de Jesus foi frustrada, não por causas de Jesus, mas sim por causa de 

seus parentes e pessoas da sua cidade. Para calar a boca de todos, Jesus poderia ter feito 

muitos milagres e quem sabe, seria reconhecido por eles como o Messias prometido nas 

Sagradas Escrituras, mas devido a incredulidade deles, ou seja, por pura falta de fé, nosso 

Mestre respeitou o direito deles de duvidarem e não O reconhecerem como o Messias. 

Nosso líder é um cavalheiro e sempre irá entrar ou ficar com quem O permitir. Ele nunca 

irá forçar a entrada no coração de ninguém. Por respeitar o direito deles, ali em Nazaré, 

Ele fez pouquíssimos milagres e saiu do meio deles para pregar nas aldeias da vizinhança. 

Mesmo em missão frustrada, a experiência de Jesus pode nos ajudar e muito em nossas 

missões também frustradas.  
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Onze de Agosto 

Duplas Missionárias 

 Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, 

dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Marcos 6:7 

 Se existe alguém no mundo ou melhor em todo o nosso vasto universo que sabe 

melhor do que ninguém, o que é missão, esse alguém é Jesus Cristo. Ninguém melhor do 

que o missionário celestial tem autoridade para falar do que Ele mesmo fez.  Hoje em dia 

muito se fala em missão, se escreve sobre missão, outros planejam missão para os outros, 

mas eles mesmos nunca vão, mas Jesus Cristo cumpriu sua missão de vir ao mundo e se 

oferecer numa cruz em prol de pecadores miseráveis como nós. 

 Quando pensamos que Jesus Cristo deixou o céu para vir nos salvar numa Terra 

com quatro mil anos de pecado, nos veem à mente algumas virtudes do caráter de nosso 

Mestre que também deveriam fazer parte da vida de todos que se dispõe a serem 

missionários. Jesus se desprendeu do céu, da honra, da glória, da majestade, do poder, do 

conforto de um lugar perfeito e veio conviver com pecadores.  Então se você não tiver 

desprendimento esqueça seu sonho de ser missionário e de sair de casa para a missão. Não 

temos o poder, a glória e a adoração dos anhos como tinha Jesus, mas precisamos abrir 

mão de conforto e das comodidades de nosso lar para cumprir a missão em lugares onde 

nem o conforto e as comodidades estarão presentes. Então o primeiro recado para todos 

os candidatos a missionários é bem simples: quer mordomia, quer conforto, fiquem em 

casa e não vá para a missão. 

 Outra virtude que vejo nas missões de Jesus é que Ele veio para fazer e não só para 

comandar. É muito fácil para os líderes religiosos estabelecerem os planos e os métodos 

para seus seguidores fazerem enquanto eles estão em seus poderosos escritórios, sentados 

confortavelmente atrás de uma tela de computador, apenas analisando os relatórios 

gerenciais do serviço voluntários que os seus seguidores estão fazendo. Jesus Cristo pregava, 

curava, expulsa demônios, alimentava multidões, fazia milagres, pisava no barro, pegava 

chuva, passou fome e com certeza ele também dormiu de favor na casa de muitas pessoas. 

Na verdade, Jesus era a própria missão em formato humano. Ele estava junto com os 

discípulos e o povo. Ele simplesmente fazia a missão acontecer, pois ele era a missão. Não 

se escondia atrás de relatórios gerenciais. A missão feita é muito, mas infinitamente 

superior do que relatórios gerenciais, onde números frios aparecerem e desaparecem 

semanas depois.  

 Poderíamos passar horas meditando nas virtudes do caráter de Jesus, mas quero 

chamar sua atenção para um método evangelístico, criado por Ele, que entende tudo de 

missão, mas que pelo jeito abortamos em nossas igrejas. Jesus tinha doze discípulos e os 

dividiu em seis duplas missionárias. Ele lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos, 

lhe deu recomendações sobre o que levar, o que vestir e como se relacionar como quem 

os iria receber. O resultado do trabalho dessas duplas? Vejamos na Palavra de Deus: 

“Então saindo lhes, pregaram ao povo que se arrependesse, expeliam demônios e curavam 

numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Marcos 6:12 e 13. 

 Já lhe ocorreu de voltar a seguir o método de Cristo e ter sua própria dupla 

missionária? Ore ao Senhor e peça que Ele lhe encaminha alguém para esse desafio. 
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Doze de Agosto 

Mudando de Missão 

 Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás 

pescadores de homens. Lucas 5:10 

 Se existe algo que faz parte de nossas vidas é a mudança. Nós mudamos de lugar, 

mudamos de faculdade, mudamos de emprego, mudamos de namorada (o), noiva (o) e 

alguns mais ousados mudam de esposa (o). Na fábrica da Toyota no Japão, existe uma 

frase sobre mudança e ela diz assim: Não existe nada mais permanente do que a mudança. 

A Palavra de Deus nos conta um episódio fantástico onde os discípulos passaram por esta 

experiência da mudança em suas vidas. E que mudança! 

 E aconteceu que, apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele 

junto ao lago de Genesaré; E viu estar dois barcos junto à praia do lago; e os pescadores, 

havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o 

de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra; e, assentando-se, ensinava do barco 

a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas 

redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a 

noite, nada apanhamos; mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E, fazendo assim, 

colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se lhes a rede. E fizeram sinal aos 

companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e 

encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto Simão 

Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um 

homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, 

por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, 

filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas; 

de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para terra, deixaram 

tudo, e o seguiram. Lucas 5:1-11 

 Jesus estava fazendo seu trabalho diário, que era levar pecadores ao reino de Deus, 

quando Jesus queria convencer as pessoas Ele pregava. Depois de ter pregado, Jesus desafia 

seus discípulos a jogar de novo as redes ao mar e a reação de Simão foi de submissão: E, 

respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos; 

mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Lucas 5:5. Já parou para pensar se todos os cristãos 

fossem tão submissos e prontos a obedecer às ordens do Mestre como foi Simão Pedro? 

Sob tua palavra, lançarei a rede. Sob tua palavra eu oro, sob tua palavra eu obedeço, sob 

tua palavra eu serei o sacerdote de meu lar, sob tua palavra eu amarei incondicionalmente 

a minha esposa e meus filhos e sob tua palavra eu serei quem o Senhor quer que eu seja. 

O resultado de confiar no Senhor foi extraordinário. Eles encheram dois barcos e quase 

foram a pique. Vendo o que o poder de Deus fez na sua vida, Pedro pediu que Jesus se 

afastasse dele, pois ele era muito pecador. Jesus ao invés de se afastar os convida a maior 

mudança jamais efetuada em sua vida. Jesus lhes fez uma nova proposta de trabalho. Nada 

de pescar peixes, seu desafio agora seria pescar pessoas para o reino de Deus. Uma 

mudança de vida, de perspectiva, de sonhos, de futuro, de planos. Mudança radical. 

 Qual foi a atitude de Pedro, Tiago e João? Eles deixaram tudo para seguir o seu 

Mestre. O que você precisou abandonar para seguir a Jesus? Já parou para pensar nisso? 
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Treze de Agosto 

A Missão dos Amigos 

 Vieram, então, uns homens trazendo em um leito um 

paralítico e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. 

Lucas 5:18 

 Uma das maiores bênçãos da vida são os amigos e as pessoas que não tem amigos é 

porque nunca foram amigas de ninguém. O segredo para se fazer amigos é bem simples: seja 

um amigo. Você vai precisar sair de seu mundinho de sofá, filmes, internet e celular, para 

compartilhar com outros um pouco de quem você, do que você gosta e de como pode ajudar 

o seu próximo, caso queira ter amigos de verdade. Os egoístas só vivem cercados de si mesmo 

por todos os lados, que só realizam seus próprios desejos, que não estão nada preocupados 

com os dramas e dilemas de seu próximo, são as pessoas que não saber o valor de uma sólida 

e desinteressada amizade. Amizade tem tudo a ver com sair de seu conforto e amar um pouco 

o seu próximo e tentar de todas as formas minorar seu sofrimento, mesmo que para isso precise 

apenas ouvi-lo. 

 Os amigos são parte essencial de nossas vidas, pois em sua sinceridade, eles nos dizem 

coisas que nem nossos pais teriam coragem de nos dizer e quantos de nós já não agradecemos 

a Deus pelos amigos que fizemos e por tantos outros que nos escolheram para serem os 

melhores amigos deles. Ao abrir a Palavra de Deus nesta manhã, me deparei com uma história 

fantástica que fala sobre a missão dos amigos. Veja a história: 

 E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados 

fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, e da Judéia, e de 

Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram 

numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. 

E, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por 

entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio, diante de Jesus. E, vendo ele a fé deles, 

disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a 

arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só 

Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais 

em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados; ou dizer: 

Levanta-te, e anda? Ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra poder de 

perdoar pecados (disse ao paralítico), a ti te digo: Levanta-te, toma a tua cama, e vai para tua 

casa. E, levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua 

casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus; e ficaram cheios 

de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Lucas 5:17-26 

 Conseguiu ver como os amigos abençoaram o paralítico? Consegue imagina a cena? 

Leia de novo:“ E, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao 

telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio, diante de Jesus”. Lucas 

5:19. Conseguiu ver agora? Jesus pregava, a multidão apertava e a saída foi trazer seu amigo 

paralítico do telhado e aquele homem foi descendo devagarinho pelas mãos de seus amigos 

até que ele encontrou Jesus e a Palavra de Deus nos diz: E, vendo ele a fé deles, disse-lhe: 

Homem, os teus pecados te são perdoados. Lucas 5:20. 

 A maior missão dos amigos foi, é e sempre será amar o seu amigo. Pense nisso! 
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Quatorze de Agosto 

A Missão da Pecadora 

 Mas Jesus disse a mulher; A tua fé te salvou, vai-te em paz. 

Lucas 7:50 

 Quando investimos parte de nosso tempo para abrir diariamente a Palavra de Deus, 

somos ricamente abençoados pelos maravilhosos ensinamentos aprendidos ali e 

principalmente quando os colocamos em práticas em nossas vidas. 

 Ao longo do ministério de Jesus, algumas pessoas comuns e pecadores como eu e você, 

apareceram na vida de nosso Mestre para abençoá-lo e também minimizar o Seu fardo. Me 

lembrei do caminho que Jesus fez até o Gólgota e quando ele caiu com o peso da cruz, quem 

estava ali para carregar a cruz de Cristo? Um desconhecido Simão, que entrou para a história 

da humanidade como o homem que carregou literalmente a cruz de Jesus. Ele tomou a cruz 

de Cristo, a carregou e abençoou Jesus com momentos de serviço desinteressado. 

 Quando lemos cuidadosamente a Palavra de Deus, vimos que muitas mulheres 

anônimas, comuns, desconhecidas, atuaram ao longo de seu ministério e nossa meditação de 

hoje conta a história de uma mulher que resolveu fazer um sacrifício financeiro inimaginável, 

mas ela tinha um sonho de ungir os pés de Jesus. Vamos deixar que a Palavra de Deus nos 

refresque a memória? 

 “E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele; e, entrando em casa do fariseu, 

assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à 

mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento; E, estando por detrás, aos 

seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugáva-lhes com os cabelos 

da sua cabeça; e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quando isto viu o fariseu que 

o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a 

mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa 

tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, Mestre. Um certo credor tinha dois devedores: um devia-

lhe quinhentos dinheiros, e outro cinquenta. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a 

ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim 

que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, 

disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me desta água para os pés; mas 

esta regou-me os pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste 

ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a 

cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos 

pecados lhe são perdoados, porque muito amou; mas aquele a quem pouco é perdoado pouco 

ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram 

a dizer entre si: Quem é este, que até perdoa pecados? E disse à mulher: A tua fé te salvou; 

vai-te em paz. Lucas 7:36-50. 

 Existem várias formas de demonstrar nosso amor ao Mestre e economizar recursos 

para ungir os pés de Jesus com o mais caro perfume, foi a forma que aquela mulher encontrou 

para cumprir a sua missão. Se aquela mulher encontrou a melhor forma de cumprir a sua 

missão, você e eu também iremos encontra a nossa. Que Deus nos dê sabedoria para 

encontrarmos a melhor forma de cumprimos a nossa missão. 
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Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 
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Segunda Semana 

MEDITAÇÃO 
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Quinze de Agosto 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL 
Novas Experiências 

 

“Eu participei do Chama Coral por pouco mais de seis meses, e depois de mais de 

20 anos de experiência com coral, esses seis meses fizeram total diferença em minha vida. 

Sempre gostei muito, é algo que me deixa muito empolgada, e quando vi ser aliado à 

missão, ficou muito melhor.  

 

Mas eu aprendi coisas novas em vários aspectos. Com o regente, na época o Eliabe, 

com sua paciência, respeito e disposição. Aprendi que mesmo sendo um grupo muito 

grande, com dedicação é possível conciliar todas as atividades. Mas o que mais me 

impactou foi fazer parte de um grupo exclusivamente dedicado à oração intercessória desse 

ministério. Foi algo novo e inesperado para mim. Mas não deveria ser.  

 

Essa atitude de oração e intercessão deveria existir em todo e qualquer grupo que 

dedique suas atividades à obra de Deus. Por isso eu me comprometi a levar isso para todos 

os lugares onde eu for. Hoje em nosso coral estamos criando um grupo assim. Não é fácil, 

as escolhas que fazemos nem sempre estão em conformidade com a vontade de Deus, mas 

aos poucos eu vejo sua mão em nosso ministério também.  

 

Todos os dias nós temos alguém intercedendo pelo nosso grupo e eu sei que se não fosse 

assim nossa missão seria vazia. Eu aprendi isso no Chama Coral e vou levar comigo para 

a toda a vida." 

 

                                                                                                                                      

Carol Sepp 
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Dezesseis de Agosto 

A Missão do Samaritano 

 Ele, porém, querendo justificar-se perguntou a Jesus: 

Quem é o meu próximo? Lucas 10:29 

 Quando investimos nosso tempo já escasso, para abrir e meditar na Palavra de 

Deus, realmente nos alimentamos das preciosas verdades que nosso Pai quis nos ensinar e 

termos o privilégio de colocar em prática, tão logo terminemos nossos momentos com 

Deus e saiamos para nossas batalhas diárias. O livro de Lucas tem algumas pérolas, que só 

encontraremos lá. A parábola do bom samaritano e do filho pródigo são dois bons 

exemplos dessa verdade. 

 A mensagem dessa manhã, começa com um intérprete da Lei perguntando para 

Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna e Jesus rapidamente o conduziu a 

obediência a Lei de Deus.  E a Palavra de Deus nos conta que o interprete da Lei 

respondeu assim: E, respondendo ele, disse: “Amarás ao Senhor teu Deus de todo o 

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

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

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

10:27-29. 

 Essa pergunta tem ultrapassado vinte séculos e chega até nós ainda hoje. Muitas 

pessoas inclusive sem qualquer religião têm projetos fantásticos de serviço desinteressado 

em prol do próximo. Muitos desses serviços desinteressados nem sempre são tão 

desinteressados assim, pois são financiados por empresas ou pessoas físicas em troca de 

redução de seus impostos. Muitos diretores de organizações não governamentais recebem 

pelos seus serviços e muitas das vezes quanto ajudamos tais organizações, na verdade 

estamos remunerando seus diretores pensando que estamos beneficiando crianças, 

adolescentes, inválidos e idosos. Sabemos de empresas com este perfil que durante anos 

se beneficiaram destes donativos e seus donos estavam extremamente ricos enquanto seus 

clientes crianças e adolescentes não estavam recebendo o necessário para uma 

sobrevivência digna. 

 Vivemos num pais onde desconfiamos de quase tudo e de quase todos, tamanho 

volume de pecado sendo noticiando na mídia diariamente. No meio de tanta desconfiança, 

de tanta pilantragem, de tantas falcatruas, de tanto roubo e desvio de verbas públicas, 

entidades filantrópicas que bem poderiam ser chamadas de pilantrópicas, como acreditar 

e ajudar efetivamente as pessoas que estão necessitadas e que o próprio Espirito Santo 

colocará em nosso caminho a fim de abençoá-las?  A parábola nos traz a figura conhecida 

do sacerdote e do levita, ambas figuras bem conhecidas de nossas igrejas, mas também traz 

a figura do samaritano, um desconhecido, um desprezado, um odiado pelos judeus, mas 

que na hora de desembolsar dinheiro de sua família, não pensou duas vezes antes de 

investir seu tempo e recursos na missão de amar o assaltado. A verdade é que nem todos 

que se vestem de cristãos estão disponíveis para amar e financiar se preciso for o seu amor 

em prol de seu semelhante. Em virtude do mundo que vivemos, poderíamos orar para que 

Deus nos enviasse somente pessoas que realmente nós pudéssemos ajudar, sem o menor 

receio de estarmos sendo alvos de golpe. 
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Dezessete de Agosto 

A Missão do Pai 

 E levantou-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, 

quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o 

abraçou e o beijou. Lucas 15:20 

 O livro de Lucas é único, pois nele existem mensagens fantásticas que você não 

encontrará em nenhum dos outros livros da Palavra de Deus e a parábola do Filho Pródigo 

é um desses presentes, que o médico Lucas nos deixou de legado em seu evangelho. 

 Sempre ouvimos e lemos a parábola do filho pródigo com o foco no filho e que 

pregador da Palavra de Deus já não advertiu jovens e adolescentes para não irem pelo 

mesmo caminhos daquele filho, não é verdade. Você já parou para pensar que a parábola 

do filho pródigo, também nos fala da missão de Deus Pai e também nos deixa lições 

preciosas para todos os que são pais na mais completa acepção do termo? 

 A parábola nos diz que certo homem tinha dois filhos e o caçula quis a sua parte 

na herança. Nesta parábola, o Pai é Deus e os filhos somos nós. O filho caçula pediu ao 

seu pai algo totalmente inusitado, pois parte na herança só vem quando o pai morre, mas 

nesse caso, ele pediu seus bens com o pai ainda em vida e por incrível que possa parecer, 

o pai concordou com este pedido inusitado. Creio que Deus muita das vezes atende alguns 

pedidos nossos totalmente inusitados, até mesmo para nos mostrar confiança. Imagine que 

confiança você teria em Deus, se Ele negasse todo e qualquer pedido em seu favor. 

 Como o Pai eterno da parábola, Ele sabia que seu filho desperdiçaria os seus bens 

e mesmo assim não se opôs. Enquanto o jovem caçula dissipava os bens, seu pai orava e 

esperava diariamente pelo retorno de seu filho. A segunda lição que tiro dessa parábola é 

que por mais que nos consideremos bons pais, por melhores que tenhamos sido na arte 

de educar nossos filhos, nos caminhos do Senhor, chega um dia que as tentações mundanas 

e as más companhias são tão fortes, que muitos deles, se não estiverem ancorados na Rocha 

que é Jesus, eles irão sucumbir a tentação, se afastarão e não nos restará mais nada a fazer 

como pais, a não ser orar e aguardar o retorno deles. Sempre é bom lembrar que tanto nós 

como nossos filhos, têm um direito inalienável de escolha e creio que como pais não 

devemos ficar eternamente preocupados com as escolhas de nossos filhos. Outra lição 

importante desta parábola é que a famosa lei da colheita do apóstolo Paulo, onde nos diz 

que “tudo o que homem plantar, ele irá colher”, aconteceu de fato com o filho pródigo e 

seu Pai não foi correndo para ir resgatá-lo dos porcos. Foi o filho que quis sair de casa, foi 

o filho que desperdiçou o dinheiro da herança e em sua sabedoria, o Pai ficou esperando 

o dia em que seu filho voltasse. Quando ele viu a situação deplorável que se encontrava, 

tendo que se submeter a comer a mesma lavagem dos porcos, ele caiu em si, ele se 

arrependeu e partiu dele a iniciativa de voltar.  Quando o filho voltou, foi seu pai que o 

avistou ao longe e aqui, aprendemos a nunca desistir de nossos filhos, pois o pai da 

parábola, não desistiu do seu filho caçula. Enquanto houver esperança, haverá um pai 

esperando por um filho. Quando esse filho voltar, sempre haverá um pai disposto a 

perdoar, sem questioná-lo e sem criticá-lo. Não vemos o Pai da parábola cobrando 

perfeição do filho. Perdoar é divino e como pais humanos devemos imitar nosso Pai 

celestial.  
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Dezoito de Agosto 

A Missão do Discípulo 

 Mas vós não sois assim; pelo contrário, o maior entre vós 

seja como o menor e aquele que dirige seja como o que serve. 

Lucas 22:26 

 Vivemos numa sociedade moderna e materialista que sempre está disposta a aplaudir 

os maiores e os melhores. Funcionários e gerentes de pequenas, médias e grandes empresas, 

são motivados diariamente pelos donos e diretores a produzir sempre mais, para ganhar mais, 

para subir degraus na hierarquia das empresas, para ocuparem os melhores cargos, para 

elevarem as vendas ao teto nunca alcançado, para conseguirem lucros estratosféricos pois 

somente desta forma eles conseguirão escrever seus nomes na história dessas empresas. 

 Um jogador de futebol desconhecido que entra num jogo e faz dois gols e seu time 

consegue uma vaga numa semifinal de qualquer campeonato da elite do futebol, vira astro na 

mídia, seu passe passa a valer milhões, ele recebe mais ligações de empresários dispostos a 

negociar seu passe para clubes estrangeiros, mas toda essa euforia pode durar apenas um jogo, 

pois se no próximo, ele simplesmente não for o melhor em campo ou não marcar nenhum gol 

salvador, ele voltará a ser um reserva e um ilustre desconhecido. 

 Já parou para pensar que os discípulos de Jesus, também caíram nessa tentação de se 

sentirem os maiores e melhores? Você se lembra que a mãe de Tiago e João também caiu 

nessa tentação, pois ela mesmo em pessoa foi pedir para Jesus que seus dois filhos sentassem, 

um a direita e outra à esquerda de Jesus, quando ele implantasse seu reino vindouro? Algumas 

pessoas como a mãe de Tiago e João, parecem que são movidas, tanto elas como seus filhos a 

serem maiores e melhores e diga para elas que seus filhos não são os melhores e maiores e 

você acabará se metendo numa grande discussão. Esses tipos de pais são muito conhecidos 

pelos professores e diretores de escolas e quando seus filhos tiram uma nota abaixo da 

expectativa desses pais, no mínimo quem errou foi o professor, pois seus filhos simplesmente 

não erram. 

 Quando os discípulos vieram como uma discussão sobre esse assunto, Jesus 

simplesmente pegou uma inocente criança no colo e disse que o maior no reino de Deus era 

ela. Parece que os discípulos não haviam aprendido muito bem aquele conceito e Lucas, 

registra mais uma vez essa preocupação dos discípulos e nosso líder Jesus Cristo mais uma vez 

mostra aos seus discípulos que grande aos olhos do Pai, não é quem comanda, que está à 

frente, quem lidera, quem impressiona pela oratória, quem se comporta bem diante dos 

holofotes, das luzes e da mídia.  

 Para Jesus, grandes são os discípulos que servem ao próximo pelo puro prazer de servir 

e amar, que varrem o chão depois que todos comeram, que tiram o pó antes que todos sentem, 

que deixam todo o ambiente arrumado, depois que as estrelas se foram, depois que o holofote 

se apagou e a luz desligou. Logicamente os que se acham grandes, nunca ficam para arrumar 

nada e neste momento é que surgem os servos, os humildes, os que não estão nem aí, nem 

para luzes, holofotes, aplausos e reconhecimento. Eles só querem fazer a sua parte no reino de 

Deus, dar sua colaboração e se não forem notados, isso não é problema para eles, pois seu 

Deus os está observando e isso lhes basta.  

 Qual a sua parte como discípulo no reino de Deus? 
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Dezenove de Agosto 

A Missão de João Batista 

 No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e 

disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 

1:29 

 Um dos grandes privilégios que os cristãos têm é encontrar sua missão. Poder se 

identificar com um ministério, fazer parte de uma equipe de trabalho, participar de treinamento 

e sair para cumprir fielmente a parte que lhe corresponde é realmente prazerosos. Trabalhar 

em prol do próximo, demonstrar carinho, compaixão, ouvir, orar, servir, cantar, aconselhar e 

abençoar são oportunidades únicas que Deus nos dá para abandonarmos nosso mundinho 

egoísta e nos despirmos de nosso orgulho e vaidade e mergulharmos de cabeça no serviço em 

prol do semelhante. 

 Quando você ouve falar em João Batista, você pensa em quem? Consegue vislumbrar 

um homem de Deus com uma missão? João Batista teve o áureo privilégio de ser o primo 

humano de Jesus e ser o profeta que preparou o caminho do Senhor nesta terra. Pense em 

todos os profetas bíblicos que predisseram que Jesus um dia viria a este mundo e começando 

por Moisés em Gênesis, até chegarmos ao profeta Isaías, considerado o profeta messiânico, de 

tanto que profetizou de Jesus, nenhum deles foi tão abençoado quanto João Batista, pois 

enquanto eles profetizavam, João Batista presenciou o cumprimento das profecias passadas. 

João Batista conviveu com Jesus, ele entrou no Jordão e batizou nada mais, nada menos, que 

o Deus Filho. Já parou para pensar nas diversas missões de João Batista, onde Jesus Cristo 

sempre esteve envolvido? 

 João Batista sabia que seu ministério teria um começo e um fim.  Sabia que seus 

discípulos seriam seus apenas por algum tempo e a Palavra de Deus nos diz em João 1:37 que 

André e Pedro, tão logo ouviram João Batista falar: “ Eis o Cordeiro de Deus”, eles O seguiram. 

João Batista sabia tanto seu lugar na preparação do reino de Deus que Jesus Cristo iria fundar, 

que ele humildemente reconheceu: “Importa que Ele cresça e eu diminua” Para mim, as 

melhores palavras que definem a virtude da humidade. 

 João Batista teve uma morte incomum, pois foi decapitado para atender os caprichos 

de Herodias, a esposa de Herodes, mas com certeza, ele estará sendo ressuscitado na primeira 

ressurreição como um corpo totalmente transformado, irá subir para o encontro com seu 

primo Jesus nos ares, irá receber a coroa da vida eterna e poderá usufruir da maravilhosa 

salvação em Cristo Jesus.  

 Agora que você conseguiu entender a missão de João Batista, a pergunta que te faço é: 

Qual a sua missão? Que lugar na missão de levar pecadores ao reino de Deus você mais se 

encaixa? Que lugar nessa batalha entre o bem e o mal, você está chamando a responsabilidade 

para você? Você já encontrou seu espaço como missionário no reino de Deus? Já sentiu prazer 

em ir para a missão e lá se sentir tão à vontade amando a Deus e ao próximo, que nem viu a 

hora passar?  

 Você já tem um ministério definido? Já participou de várias atividades missionárias e 

encontrou uma que é a sua cara? Deus estará sempre recrutando missionários voluntários para 

ocuparem as diferentes vagas que vão se abrindo em novos campos de missão. Que tal ser um 

João Batista do século XXI e preparar o caminho para a volta de Jesus? 
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Vinte de Agosto 

A Missão do Verbo 

 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o 

Verbo era Deus. João 1:1 

 É um privilégio começarmos nosso dia com Deus. Todo cristão tem essa oportunidade 

e quando colocamos Deus em primeiro lugar em nosso dia, nós colhemos as bênçãos desta 

escolha. Hoje começaremos a meditar nas lindas mensagens do discípulo amado e ao contrário 

de Mateus e Lucas, que começaram seus evangelhos com a história do nascimento de Jesus, 

João nos surpreende com verdades sobre Jesus com apenas quatro versículos. 

 Quais seriam as missões que Jesus veio cumprir nessa Terra? Para mim a suprema 

missão de Jesus foi pagar o preço da nossa salvação. Se Jesus viesse a esta Terra, para pregar, 

curar, aconselhar, fazer milagres, alimentar pessoas, perdoar pecados, mas não tivesse morrido 

na cruz do calvário e pago o preço da nossa salvação, sua missão não estaria completa. 

 Mas além de pagar o preço da nossa salvação, Jesus Cristo abençoou a humanidade 

com curas, com milagres, com conselhos, com perdão dos pecados e com tantas outras 

bênçãos. No primeiro verso de João 1, vemos que Jesus Cristo, o Verbo, sempre existiu, Ele 

estava com Deus, desde o princípio. Jesus é a terceira pessoa da Trindade. No segundo verso 

de João 1, vemos a eternidade de Jesus confirmada: “Ele estava no princípio com Deus”. 

 No terceiro verso, vemos Jesus como Criador: “ Todas as coisas foram feitas por 

intermédio dele e sem Ele, nada do que foi feito se fez”. No quarto verso, vemos que além se 

ser eterno, Ele é a luz dos homens: A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz 

resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela”. Os versos 10 e 11, nos mostram 

como a imensa maioria da humanidade iria tratar Jesus: “O Verbo estava no mundo, o mundo 

foi feito por intermédio dele, mas o mundo não O conheceu. Veio para o que era seu e os seus 

não O receberam.  

 Mas uma das missões do Verbo, se cumpriu na minha vida e espero que também tenha 

sido cumprida na sua: “Mas a todos quantos O receberam, deu-lhes o poder de serem feitos 

filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome; os quais não nasceram do sangue, nem 

da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Verso 12 e13. 

 Olhe para você, de onde você veio, quem você era e quem você é hoje. Olhe para sua 

vida sem Deus, pecaminosa, sem futuro e sem esperança. Quando o Verbo entrou em sua 

vida, você pode deixar de ser mais um mortal pecador, condenado a morte e sem esperança, 

para se tornar um filho de Deus e tudo isso devemos ao Verbo Jesus. Sem ele, quem você e 

eu somos? Sem a esperança da vida eterna, da salvação, sem sonharmos em passar a vida eterna 

com Ele, logo depois de sua vinda, quem nós seríamos? Já percebeu que sua vida sem o Verbo 

é tão vazia e insignificante? O Verbo que era Deus, que estava desde o princípio com Deus, 

saiu da eternidade, morreu por você, para te transformar num filho legítimo de Deus. Não é 

fantástico ser objeto de tanto amor e consideração por parte de Jesus? Quando o Verbo voltar, 

poderemos agradecer pessoalmente tanto amor. 
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Vinte e Um de Agosto 

A Missão de Felipe 

 Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele 

de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os 

profetas: Jesus, o nazareno, filho de José. João 1:45 

 João nos conta como foi que nosso líder Jesus escolheu os seus discípulos e já sabemos 

que quando João Batista apresentou Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, dois de seus 

discípulos, ou seja, André e Simão Pedro, deixaram João Batista e seguiram imediatamente a 

Jesus. Então como vimos, André e Pedro se ofereceram para serem discípulos de Jesus, mas 

no dia seguinte, Jesus escolhe seu primeiro discípulo. Vejamos como foi esse encontro e quem 

foi o eleito: “ No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Felipe a quem 

disse: Segue-me. Ora Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro”. 

 Já parou para pensar que abençoado não foi o tal do Felipe? Enquanto André e Pedro 

escolheram Jesus como seu mestre, com Felipe aconteceu o contrário, pois ele foi o escolhido. 

Jesus o escolheu. Que honra, que privilégio, ter sido o primeiro discípulo escolhido pelo 

próprio Jesus e tudo isso segundo o relato de João, o discípulo amado.  

 Muitas das vezes, como cristãos, pensamos que somos nós que escolhemos a Jesus, 

mas não podemos esquecer que Jesus nos amou primeiro e se hoje você está em Cristo, 

andando nos caminhos do Senhor, é porque Jesus adotou com você e eu a mesma estratégia 

que usou com Felipe: Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te convidou, Ele te amou antes 

mesmo de você pensar em nascer. Do mesmo modo que Felipe aceitou o convite de Jesus, 

nós também tivermos o privilégio de aceita-lo como nosso salvador e Senhor. Mas o que fez 

Felipe além de aceitar o convite de Jesus? Ele se contentaria em ficar com Jesus só para ele? 

Seria Felipe um egoísta de plantão, feliz da vida por ter sido escolhido e guardando essa benção 

só para si? Não, o primeiro discípulo escolhido por Jesus, também foi o primeiro missionário 

a trazer um outro discípulo aos pés de Cristo. Vamos permitir que a Palavra nos conte como 

foi: 

 Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu 

na lei, e os profetas: Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa 

boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem, e vê. 

 Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não 

há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu, e disse-lhe: Antes que 

Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu, e disse-lhe: 

Rabi, tu és o Filho de Deus; tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu, e disse-lhe: Porque te disse: 

Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: Na verdade, na 

verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e 

descendo sobre o Filho do homem. João 1:45-51. 

 Nossa profetiza, Ellen White, nos diz que todo cristão que nasce no reino de Deus 

deveria nascer como missionário. Não gostaria fazer da missão de Felipe a sua missão? Que 

tal orar por uma alma para Cristo nesse ano, vindo ao reino de Deus através de seu convite? 

Que tal sonhar com muitas almas para o reino de Deus? Que tal ser   

 Um homem de Deus, certo no lugar certo, ministrando um conselho certo. Gamalieu 

foi usado por Deus para livrar seus cristãos da morte eminente. Amém por isso. 
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Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

 

 

Terceira Semana 

MEDITAÇÃO 
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Vinte e Dois de Agosto 

A Missão de Nicodemos 

 Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo: quem não 

nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de 

Deus. João 3:5 

 Nosso profetiza Ellen White escreveu um capítulo inteiro em seu livro, O Desejado de 

todas as Nações (Páginas 109 a 116) sobre o fantástico encontro noturno de Jesus e Nicodemos 

e de lá extraímos nossa meditação de hoje: 

 “Nicodemos ocupava posição de alta confiança na nação judaica. Possuía esmerada 

educação e era dotado de talentos acima do comum, sendo igualmente membro renomado do 

conselho nacional. Fora juntamente com outros, agitado pelos ensinos de Jesus. Se bem que 

rico, instruído e honrado, sentira-se estranhamente atraído pelo humilde Nazareno.  As lições 

saídas dos lábios do Salvador o haviam impressionado grandemente e desejava conhecer mais 

acerca dessas maravilhosas verdades. Desejava grandemente uma entrevista com Jesus, mas, 

receava ante a ideia de O procurar abertamente. Seria demasiado humilhante, para um 

príncipe judeu, reconhecer-se em afinidade com um mestre ainda tão pouco conhecido. E 

chegasse sua visita ao conhecimento do Sinédrio, isso lhe atrairia o desprezo e as acusações do 

mesmo.  Decidiu-se por uma entrevista em segredo, desculpando-se, com a ideia de que, fosse 

ele abertamente outros poderiam seguir o exemplo.  Sabendo, depois de indagar especialmente 

o lugar de retiro do Salvador, no Monte das Oliveiras, esperou que a cidade silenciasse no 

sono, indo então em busca dele.  

 Na presença de Cristo, experimentou Nicodemos uma estranha timidez, que se 

esforçou por ocultar sob um ar de compostura e dignidade. “Rabi, disse ele, “bem sabemos 

que és Mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus 

não fora com ele” (João 3:2). Esperava, falando dos raros dons de Cristo como Mestre, bem 

como seu maravilhoso poder de operar milagres, preparar o terreno para aa entrevista que 

pretendia. Suas palavras visavam exprimir e despertar confiança, na realidade, porém 

exprimiram incredulidade. Não reconheceu Jesus como Messias, mas apenas, como um mestre 

enviado por Deus. 

 Em vez de agradecer essa saudação, Jesus fixou os olhos no visitante, como se ele 

estivesse lendo o coração. Em Sua infinita sabedoria, viu diante de si um indagador da verdade. 

Sabia o objetivo dessa visita e no desejo de aprofundar a convicção já existente do espirito do 

ouvinte, foi direto ao ponto, dizendo solene, mas bondosamente: “Na verdade, na verdade te 

digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus”. João 3:3A Palavra 

de Deus continua a história desse encontro fantástico, mas nossa profetiza Ellen White nos 

conta sobre a missão de Nicodemos, depois da ascensão de Jesus: “Depois da ascensão do 

Senhor, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou 

ousadamente a dianteira. Empregou sua fortuna na manutenção da igreja infante, que os judeus 

haviam esperado fosse extirpada com a morte de Cristo. No tempo do perigo, aquele que tão 

cauteloso e duvidoso fora, mostrou-se firme como a rocha animando a fé dos discípulos e 

fornecendo meios para levar avante a obra do evangelho. Foi perseguido pelos que lhe haviam 

tributado reverência em outros tempos. Tornou-se pobre em bens deste mundo, todavia não 

vacilou na fé que tivera início naquela conferência noturna com Jesus”. 
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Vinte e Três de Agosto 

A Missão do Filho 

 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 

Filho Unigênito, parar que todo o que nele crê, não pereça, mas 

tenha a vida eterna. João 3:16 

 Se existe para mim uma passagem que consegue resumir a Palavra de Deus em um 

só verso é exatamente o nosso verso de hoje. Se de uma hora para outra nos fosse retirada 

a Palavra de Deus, eu sempre gosto de pensar que sempre existirá esse verso que consegue 

resumir em poucas palavras a essência da Palavra de Deus. 

 Quantas benção já recebemos por estudar a Palavra de Deus e quantos de nós não 

estamos tão distantes dela não é verdade? Veja quantas lições recebemos deste maravilhoso 

verso: Porque Deus amou o mundo, Ele deu seu Filho. Quando Deus ama, Deus dá. Faz 

parte do caráter de Deus dar, abençoar, multiplicar, abundar e superabundar. Dar coisas 

pode ser algo extremamente fácil, basta ter recursos para isso. Agora não conheço e não 

conhecerei nenhum pai humano que recebeu a benção de ter um filho ou uma filha e que 

espontaneamente esteja disposto a dar a vida de seu filho para quitar o pagamento de erro 

dos outros. Nenhum ser humano fez ou fará, o que nosso Deus fez por nós, ao enviar seu 

Filho para morrer por pecadores como nós. Não é à toa que iremos passar o resto da 

eternidade tentando, apenas tentando entender o amor de Deus, mas não conseguiremos, 

pois, seu amor é muito grande. 

 Conforme o próprio Jesus nos prometeu, Ele vai voltar uma segunda vez, levará 

seus filhos fieis, que não tiveram vergonha dele nessa Terra e que amaram e guardaram 

seus mandamentos. Iremos passar o primeiro milênio da eternidade no céu, e Jesus Cristo 

volta a essa terra pela terceira vez, desta vez para executar o juízo divino para os pecadores 

desde Adão até o último mortal, a Terra será purificada com o mesmo fogo que executará 

o juízo contra os pecados apaixonados pelo pecado, a Nova Jerusalém acopla na terra 

purificada e ela será a capital da Nova Terra, onde habitará a tão esperada justiça divina. 

Os cristãos de todas as épocas, irão receber o dom da vida eterna logo na segunda vinda 

de Jesus e terão toda a eternidade para crescerem em conhecimento e na graça do Senhor 

Jesus. Por mais que queiramos entender o que significa em sua plenitude o nosso verso de 

hoje, a grande verdade é que nunca iremos entender nem o amor do Pai e muito menos o 

amor do Filho em se oferecer para morrer em nosso lugar. Já que não vamos conseguir 

entender, então vamos nos banquetear diariamente com esse presente que é o seu amor 

gratuito por nós e para nós. A graça é um favor imerecido, pois pecadores merecem 

morrer, mas mesmo assim, sem sequer merecermos, nosso Deus nos envia seu Filho e 

todos os que nele creem, terão de brinde, de presente e de graça a vida eterna.  

 A vida eterna, porém, está condicionada a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e 

Salvador? Você já aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para o pagamento de 

todos os seus pecados? Sem aceitar o que Ele se dispôs a fazer por você, não existirá 

salvação de pecados, nem Nova Jerusalém, nem milênio e muito menos vida eterna para 

você. Jesus mesmo nos deixou essas palavras: “Quem tem o Filho tem a vida. Quem não 

tem o Filho, não tem a vida” Vida eterna é um privilégio dos cristãos. Nenhum outro líder 

espiritual prometeu vida eterna para seus seguidores. Só o nosso Jesus! Amém por isso 
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Vinte e Quatro de Agosto 

A Missão da Samaritana I  

 Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em 

virtude do testemunho da mulher, que anunciara: Ele me disse 

tudo quanto tenho feito. João 4:39 

 O livro de João relata como nenhum outro dos evangelhos os encontros fantásticos de 

Jesus. Mal o livro começou e vemos Jesus se encontrando com Pedro, André, Natanael e 

Felipe. Depois é a vez de Nicodemos agendar um horário noturno com Jesus e que encontro 

incrível foi aquele não é verdade? Mudou para sempre a visão de Nicodemos sobre quem era 

Jesus e sua missão nessa terra. Aquela noite marcou para sempre a vida de Nicodemos. O dia 

em que encontramos a Jesus e o dia em que entregamos nossas vidas ao Senhor são dois dos 

dias mais importantes de nossa vida. Com Nicodemos não foi diferente.  

 Depois destes encontros, estava na agenda celestial que Jesus levaria sua mensagem a 

um grupo de pessoas que os judeus não gostavam muito, para não dizer que eram seus 

inimigos, mas nosso líder Jesus não estava nem aí para preconceitos e problemas não resolvidos 

entre judeus e samaritanos. Para Jesus Cristo todos os seres humanos são seus filhos e detalhes 

como cor de pele, raça ou religião não fazem a menor diferença para Ele. Jesus veio exatamente 

para quebrar os preconceitos que separam as pessoas e salvar samaritanos era tão importante 

para Jesus como salvar judeus e aquele dia seria o dia de salvar samaritanos. 

Tenho absoluta certeza que você se lembra da história, mas não custa deixar que a 

Palavra de Deus nos conte como foi esse encontro com a samaritana e seu povo: 

 “Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha 

dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-

se assim junto da fonte. Era isto quase à hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. 

Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar 

comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a 

mim, que sou mulher samaritana? (Porque os judeus não se comunicam com os 

samaritanos).Jesus respondeu, e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que 

te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva Disse-lhe a mulher: Senhor, tu 

não tens com que a tirar, e o poço é fundo; onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o 

nosso Pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? 

Jesus respondeu, e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede; Mas aquele 

que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele 

uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, 

para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu 

marido, e vem cá. A mulher respondeu, e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste 

bem: Não tenho marido; Porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido; 

isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais 

adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe 

Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis 

o Pai”. João 4:5-21 A história continua amanhã Não deixe de ler e aprender com a Palavra de 

Deus. 
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Vinte e Cinco de Agosto. 

A Missão da Samaritana II 

 Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em 

virtude do testemunho da mulher, que anunciara: Ele me disse 

tudo quanto tenho feito. João 4:39 

 Continuando de onde paramos ontem, lemos na Palavra de Deus: 

“Vós adorais o que não sabeis; nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem 

dos judeus”, Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em 

espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e 

importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei 

que o Messias (que se chama o Cristo) vem; quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-

lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, e maravilharam-se de que 

estivesse falando com uma mulher; todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou: Por que 

falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: 

Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? 

Saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele". João 4:22-30 

Jesus é fantástico não é verdade? Ele falou de água, de sede, de água da vida, de 

salvação, de adoração, de local de adoração, de Jerusalém, de Samaria e de tantos outros 

assuntos que ficaram subentendidos. Mas aquela mulher que teve um encontro com Jesus tinha 

uma missão a desempenhar e ela resolveu cumprir a missão para a qual ele foi chamada. Ela 

não conseguiu guardar tantas bênçãos e tanto conhecimento só para si e qual foi a sua missão?  

“Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde, 

vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, 

pois, da cidade, e foram ter com ele” João 4:28-30. 

“E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que 

testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-

lhe que ficasse com eles; e ficou ali dois dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua 

palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos; porque nós mesmos o 

temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo” João 

4:39-42 

Todos nós cristãos deveríamos ter em nosso DNA, a mesma disposição, a mesma 

coragem, a mesma determinação, a mesma veia missionária que a samaritana teve para falar de 

Jesus para amigos e mesmo para estranhos. Jesus mudou a vida da samaritana e como missão, 

ela saiu e contou para seus amigos de Samaria, as bênçãos que havia recebido dele e o resultado 

foi fantástico, pois seus amigos acreditaram que Jesus Cristo que havia acabado de falar com 

eles, era o Jesus, filho de Deus, que o próprio Deus havia prometido vir a este mundo lá no 

Jardim do Éden para nossos primeiros pais.  

Os amigos daquela samaritana também tiveram suas vidas transformadas, pois isso é 

apenas um dos presentes que Jesus faz de melhor e nada, absolutamente nada teria acontecido 

na vida deles, se aquela samaritana não tivesse cumprido sua missão. Se você precisava de 

alguém para se inspirar para falar de Jesus, então você já encontrou. 
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Vinte e Seis de Agosto 

A Primeira Pedra 

 Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse: Nem eu 

tão pouco te condeno; vai e não peques mais. João 8:11 

 Nada como começar mais um dia com Deus, nada como começar seus momentos 

de devoção pessoal dobrando os joelhos diante do Senhor, nada como louvar ao Senhor 

depois da oração com músicas espirituais e nada como abrir a Palavra de Deus e aprender 

com nosso mestre Jesus Cristo. 

 Muito provavelmente você conhece a história da mulher adúltera apanhada em 

flagrante adultério e que os líderes judeus queriam apedrejá-la conforme a lei da época. 

Mas vamos deixar que a Palavra de Deus nos refresque a memória mais uma vez: 

“E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério; E, 

pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada, no próprio ato, 

adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que 

dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, 

inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, 

endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que 

atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, 

redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos; 

ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo 

ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? 

Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também 

te condeno; vai-te, e não peques mais. João 8:3-11 

Essa é uma das mais incríveis histórias da Palavra de Deus, envolvendo Jesus e os 

pecadores e nos mostra também a habilidade de Jesus em lidar com as pessoas, não 

importando de que lado elas estejam. Os líderes espirituais do povo de Israel estavam 

sempre tentando Jesus, para ver se havia alguma contradição entre o que Ele pregava e o 

que suas leis diziam. Eles falaram exatamente o que suas leis diziam e agora Jesus teria que 

sair dessa emboscada. Várias perguntas sempre veem à minha mente quando leio essa 

história é: Onde estava o adúltero que adulterou com a adúltera?  Porque só a mulher era 

apedrejada? Porque a lei protegia o homem e condenava a mulher? Se o adultério é 

sempre a dois, porque só a mulher pagava o preço de seu pecado com a vida enquanto o 

homem era liberado para adulterar com outras?  

Mas a resposta de Jesus foi algo fantástico: “Aquele que dentre vós estiver sem 

pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever 

no chão”. João 8:7-8. Todos nós sabemos o final de história: Jesus começou a escrever os 

pecados de todos eles no chão e de repente quanto Jesus viu, só tinham ficado Ele e a ela. 

O nosso líder Jesus não a condenou, porém a aconselhou a não pecar mais. Quantas lições 

para nossas vidas pecadoras não é verdade? Mesmo sendo pecadores, Jesus nos trata bem 

e nos perdoa e ainda nos pede para evitarmos de cair. Quantos líderes de igreja poderia 

mudar sua postura e não teriam tanta pressa em condenar irmãos pecadores como eles?  

Obrigado Senhor, porque a pedra não cumpriu sua missão. 
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Vinte e Sete de Agosto 

A Missão do Pastor 

 Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 

João 10:11 

 Ao longo de seu ministério, Jesus Cristo se apresentou ou foi apresentado de diversas 

formas: “Eu sou o pão que desceu dos céus”, “Eu sou a luz do mundo” “Eis o cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo” e nosso verso de hoje, Jesus mesmo se apresenta como o 

bom pastor.  

 Vivemos num mundo de pecado e Satanás conseguiu desmoralizar a profissão do 

pastor a tal ponto, que muitas pessoas sequer querem ouvir falar de qualquer mensagem da 

Palavra de Deus, pois imediatamente, elas relacionam a Palavra de Deus, com os pastores 

empresários que montam igrejas empresas com o fim de arrecadar dízimos e ofertas para 

ficarem ricos, tornando sua igreja em negócio lucrativo. Esses agentes do inimigo acabam 

dificultando a pregação da Palavra de Deus pelos pastores sérios e chamados por Deus para o 

ministério. 

 Muitos desses falsos pastores e sacerdotes, ao invés de estimularem suas ovelhas a 

estudarem a Palavra, procurarem as verdades simples da Palavra de Deus por si mesmos, 

estimularem suas ovelhas a pesquisa e ao conhecimento da verdade e a libertação de seus 

pecados através de um relacionamento direto com Jesus sem intermediários, eles agem 

exatamente ao contrário, ao criarem em suas ovelhas uma dependência deles mesmos, dizendo 

de forma bem clara que eles é que são os ungidos do Senhor e portanto os únicos na 

comunidade a entenderem as verdades da Palavra de Deus.  Ao agirem dessa forma vemos 

milhões de cristãos que não ousam se manifestar, questionar, e sequer abrir a Palavra de Deus 

e estudá-la, sem antes pedirem permissão ou tirarem qualquer dúvida com o “seu” pastor. 

 Ao contrário desses pastores falsos que só querem ter dependentes e não ovelhas 

pensantes e inteligentes, nosso líder Jesus Cristo se apresenta como o bom pastor e o bom 

pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você conhece algum pastor, não importando de que 

denominação seja, que já deu a vida pelas suas ovelhas? Só o nosso bom pastor Jesus Cristo 

deu a vida pelas suas ovelhas. Só Jesus Cristo carregou a nossa cruz, só Ele usou uma coroa de 

espinhos, só Ele teve seus pés e mãos furados e presos por pregos. Só Jesus tem em suas mãos 

e pés, as marcas de seu amor por nós. Veja o que Jesus nos fala sobre pastores e ovelhas em 

João 10:7-15 

 “Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta 

das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores; mas as ovelhas não 

os ouviram. Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará 

pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que tenham 

vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua vida pelas 

ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e 

deixa as ovelhas, e foge; e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, 

porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom Pastor, e conheço as 

minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também 

eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas”. Se te perguntarem quem é o seu pastor, 

a resposta é: O Senhor é o meu pastor. 
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Vinte Oito de Agosto 

A Missão do Consolador 

 Quando, Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da 

justiça e do juízo. João 16:8 

 De todos os evangelistas, João consegue ser o mais profundo em seus 

ensinamentos. São tantos capítulos com tanta instrução, com tanta inspiração, com tanta 

sabedoria, que não nos resta outra opção a não ser ir lendo e sublinhado capítulos inteiros 

de seu livro com caneta vermelha de tão marcantes que são. 

 Quando nascemos no reino de Deus, quando realmente aceitamos Jesus Cristo 

como nosso Salvador e Senhor, quando entregamos nossas vidas a Ele e passamos pelas 

águas batismais, quando olhamos para Jesus e tudo que Ele fez, ainda faz e fará por nós, 

surge em nossas mentes, um desejo incrível de fazer algo em prol de sua causa e a causa 

de Jesus é salvação de seus filhos, não importando o quão longe esses filhos tenham ido 

nos caminhos do pecado. Quando entendemos que nossos dons e talentos que nos foram 

gentilmente providos pelo Senhor, podem e devem ser usados em sua causa, começamos 

a nos identificar com essa missão e sem percebermos, já estamos engajados de alguma 

forma, na obra de trazer pessoas para o reino de Deus. Um dos maiores prazeres dos 

missionários, é ver almas sendo batizadas e transformadas pelo sangue do cordeiro Jesus. 

Nós temos nossa missão seja ela dentro ou fora igreja.  João Batista teve a honra de preparar 

o caminho para Jesus, o melhor e mais perfeito missionário que o mundo já conheceu, 

mas o tempo de missão de Jesus estava se acabando, seus trinta e três anos de vida humana 

estavam se consumando e nosso líder Jesus nos deixa de presente o Espirito Santo de Deus 

para continuar o Seu ministério.  Quais seriam as missões do Espírito Santo? 

 O apóstolo João nos brinda com a resposta: 

 “Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o 

Consolador não virá a vós; mas, quando eu for, vo-lo enviarei. E, quando ele vier, 

convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em 

mim; Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; E do juízo, porque já o 

príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis 

suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a 

verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará 

o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vo-lo há de 

anunciar”. João 16:7-14 

 Aquela voz que te diz claramente que você está pecando é o Espirito Santo.  Aquela 

voz que te diz claramente o que é errado e o que é certo, é o Espirito Santo. Aquela voz 

que te tranquiliza dizendo que um dia a justiça divina será feita na sua vida e neste planeta 

é o Espirito Santo. Além disso Ele nos guiará para a verdade, ou seja, para Jesus que é o 

caminho, a verdade e a vida e a sua Palavra, pois sua Palavra é a verdade. Quando tentarem 

de desviar da verdade que é Jesus e sua Palavra que também é a verdade, pode ter certeza 

absoluta que não é o Espirito Santo que está falando ao seu coração. Que benção ter o 

Espirito Santo de Deus em nossa vida. Que bom ser batizado diariamente pelo Espirito 

Santo. Que bom ser ungido pelo Espirito Santo. Grato Pai.  
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Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 

______________________________
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Quarta Semana 

MEDITAÇÃO 
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Vinte e Nove de Agosto 

A Missão da Igreja Primitiva 

 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na 

comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 3:42 

 O médico Lucas começa seu livro de Atos dos Apóstolos com o relato da ascensão 

de Jesus e um recado direto de Jesus aos seus discípulos: “E comendo com eles, 

determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa 

do Pai, o qual disse ele, de mim ouviste: “Porque João na verdade, batizou com água, mas 

vós sereis batizados com o Espirito Santo, não muito depois destes dias” Atos 1: 4 e 5. 

Ainda existia uma dúvida na cabeça de alguns discípulos se Jesus iria restaurar o reino à 

Israel. Veja como Jesus lhes respondeu: “Aqueles, pois, que se haviam reunido 

perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-

lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu 

próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-

me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins 

da terra”. Atos 1:6-8 

 Conseguiu ver a primeira missão da recém-criada igreja cristã primitiva? Jesus foi 

bem claro ao dizer que Ele precisaria que seus discípulos fossem testemunhas, primeiro 

em Jerusalém ou seja na terra deles, depois em Samaria, ou seja num lugar onde não seriam 

bem recebidos, mas que era relativamente perto e depois nos confins da Terra, ou seja em 

lugares que eles sequer conheciam. Porque Jesus precisava que eles fossem testemunhas 

Dele? A razão é bem simples: Jesus voltaria para o Pai, e como o mundo não viria mais 

Jesus em pessoa, a missão principal da igreja cristã primitiva era mostrar Jesus para as 

pessoas, pois eles tinham sido testemunhas oculares de Jesus. Eles conviveram com Jesus, 

oraram com ele, comeram, foram ao templo, viram seus milagres acontecendo. Eles 

podiam falar com autoridade sobre Jesus, pois haviam convivido com Ele. 

 Jesus foi embora, prometeu voltar, o Espirito Santo de Deus, desceu sobre eles, 

conforme a promessa de Jesus, o dom de línguas se manifestou de forma correta, onde 

uma pessoa falava em sua língua e todos os demais entendiam na sua, três mil novas almas 

que haviam vindo a Jerusalém para comemorar a Páscoa, passaram a fazer parte dessa 

comunidade de primeiros cristãos e agora esse pequeno, mas poderoso exército de cristãos, 

devidamente abençoado com o batismo do Espírito Santo, tinha a nobre missão de levar 

Jesus ao mundo.  

 Já parou para avaliar o tamanho da missão dos primeiros cristãos?  Já parou para 

analisar o quão desafiador foi para aqueles cristãos começar uma nova religião no planeta 

Terra? Que coragem, que desafio, que impacto não deve ter sido na vida deles, serem os 

pioneiros do cristianismo? Que honra ter conhecido Jesus de perto e poder falar com toda 

a autoridade do mundo que eles eram testemunhas oculares do rei Jesus, que esteve entre 

eles e que tinha ido para o Céu. Você conhece Jesus o suficiente para ser uma testemunha 

dele? Você defende Jesus quando isso se faz necessário? Consegue entender sua missão 

como testemunha dele em pleno século XXI? As testemunhas só falam do que viram. 

Você tem visto Jesus no seu culto da manhã e da noite?  Conviva mais com Jesus e ouse 

ser sua testemunha em sua casa e fora dela! 
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Trinta de Agosto 

O Ministério da Oração 

 Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, 

todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, 

anunciavam a Palavra de Deus. Atos 4:31 

 Quando abri a Palavra de Deus nesta manhã, fiquei estarrecido com o nosso verso 

de hoje. Quem orou de forma tão poderosa que quando a oração acabou, o lugar todo 

tremeu? Que oração foi essa, que contesto foi esse, que situação foi essa? Como sabemos, 

é sempre bom entender o contexto, antes de entender o texto. 

 O tempo em que essa oração aconteceu, foi logo depois que Jesus subiu aos céus e 

deixou para seus discípulos a nobre missão de levar a mensagem do evangelho, primeiro 

em Jerusalém, depois na Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Tudo começou no 

capítulo três, quando Pedro e João subiram ao templo para a oração da honra nona e um 

homem, coxo de nascença era colocado diariamente ali, numa das portas do templo para 

pedir esmolas aos que entravam. Quis a vontade de Deus, que dois de seus discípulos, 

Pedro e João passassem exatamente por ali e Pedro que foram ungido não somente para 

falar de Jesus, mas também para mudar para sempre a história daquele coxo, disse a famosa 

frase: “ Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho isso te dou; em nome do 

Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou; 

imediatamente os seus pés e tornozelo se firmaram; de um salto se pôs em pé, passou a 

andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus” Atos 3:6-8. 

 Depois dessa benção, Pedro se dirige aos judeus e lhes falou de Jesus e da sua 

maravilhosa salvação e o que eles ganharam com isso? A perseguição dos sacerdotes 

judeus, do capitão do templo, dos saduceus e de brinde, uma noite na cadeia. No outro 

dia Pedro e João, tiveram a oportunidade de falar de Jesus aos poderosos Anás, Caifás, 

João e Alexandre e como eles não tinham como incriminá-los pelas leis judaicas, eles foram 

soltos. 

 Tão logo eles foram soltos, eles foram procurar seus irmãos em Cristo, para lhes 

contar o que eles haviam falado com os líderes e sacerdotes. Depois que eles ouviram o 

que Pedro e João tinha para falar, então eles oraram ao Senhor e todo o lugar tremeu. Veja 

a oração: “E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, e disseram: Senhor, tu 

és o Deus que fizeste o céu, e a terra, e o mar e tudo o que neles há; Que disseste pela 

boca de Davi, teu servo: Por que bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs? 

Levantaram-se os reis da terra, E os príncipes se ajuntaram à uma, contra o Senhor e contra 

o seu Ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se 

ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel; para 

fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se 

havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos 

que falem com toda a ousadia a tua palavra; Enquanto estendes a tua mão para curar, e 

para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, 

moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e todos foram cheios do Espírito Santo, e 

anunciavam com ousadia a palavra de Deus". Atos 4:24-31. Que tal fazermos de nossas 

orações um verdadeiro ministério de bênçãos? 
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HISTÓRIAS CHAMA CORAL 
Transformada I 

“O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não 

maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se 

alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo 

suporta”. I Coríntios 13:4-7 

Assim como os outros, a fim de cimentar o projeto Ministério Chama Coral, estou 

enviando a minha história aqui. Não sei se já foi abordado o tema, mas trata-se de convivência. Meu 

nome é Andrea, tenho 35 anos e sou membro da IASD Portão. 

Minha deficiência auditiva foi diagnosticada aos 07 anos de idade, causado por rubéola 

ou medicamentos ototóxicos - prejudica as células sensoriais da cóclea no ouvido interno. Eu, uma 

criança, sendo ministrada com medicamentos e antibióticos de uso adulto, receitado pelo médico, 

devido a uma infecção urinária. Conclusão: perda bilateral neurossensorial de grau moderado - 

média tonal de 55 dB bilateral - gradual e indolor.  

Tive muitos problemas de socialização, porque na verdade é difícil se concentrar nas 

coisas e pessoas que estão ao redor. As crianças, adolescentes e até alguns adultos sempre foram 

cruéis comigo. Imaginava que algum dia nos tornaríamos grandes amigos, triste ilusão. Eu me sentia 

uma aliem, isolada do mundo. 

Na faculdade, fiquei por muitos dias em pânico, com direito a um surto psicológico. 

Medo ilógico das pessoas. A minha mente simplesmente, injustamente, aprendeu a temer pessoas 

de uma forma paranóica. Comecei a evitar eventos sociais a todo custo. Sentia pânico ao pensar 

em sair de casa e terror quando tinha que conversar e conhecer pessoas, apresentar em público ou 

escrever – na verdade forma um bloqueio ao me representar com palavras, sendo incapaz de 

recuperar uma informação mesmo tendo muito conhecimento erudito e a consciência de 

compreendê-la, e não conseguir recordar ou expressar. 

E então eu mudei a minha postura, talvez até inconscientemente. Desisti do mundo que 

eu vivia, não sei direito o que eu fiz, como agi, como me portei, mas tudo mudou. Pedi para que 

minha mãe, mesmo que ela fosse uma fiel católica, para me acompanhar aos cultos da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, pois era a minha única chance.  

             Essa é só a primeira parte!   

        Andrea Maria Wandziuk 
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