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Santo é o Senhor 

 Quem não temerá e não glorificará, o teu nome, ó 

Senhor? Pois, só tu és santo, por isso, todas as nações virão e 

adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram 

manifestos.  Apocalipse 15:4 

 Quando você ouve a palavra santo, em que ser você pensa?  Quando ouve a palavra 

santidade, que ambiente santo lhe vem à mente? Quando você sai de sua casa, num sábado, 

quarta feira ou no domingo para ir à igreja, você entende que está indo à casa de um Deus 

santo? Como você se comporta ou deveria se comportar na presença de um Deus santo? 

Você ainda consegue unir reverência com santidade? Na sua mente, o fato de ira à casa de 

Deus, conversar e louvar à um Deus santo, te motiva a ser reverente ou você já perdeu a 

noção do que seja reverência há um bom tempo? 

 Algumas religiões valorizam homens santos, homens que são tão pecadores como 

todos nós, mas devido a uma atitude extraordinária em apenas um dia de sua vida, motivou 

o líder supremo dessa igreja a fazer um decreto religioso e de agora em diante ele é um 

santo. Por conta desse mesmo decreto, homens e mulheres agora irão fazer peregrinações, 

irão se auto flagelar, irão louvar e adorar o tal santo e desta forma a honra e a glória que 

deveriam pertencer somente ao Senhor, são desviadas para falíveis mortais. 

 Para mim o conceito de santidade tem tudo a ver como o conhecimento prático, 

teórico e bíblico de quem é o Senhor para você.  Quanto investimos tempo em conhecer 

o Senhor, quando nos habituamos a falar com Deus, em louvá-lo e abrir sua Palavra e isso 

de forma diária, nossa mente se abre para saber e reconhecer o que João nos quis ensinar 

quando disse em nosso verso de hoje: Só tu és santo. Essa é uma verdade sublime e 

imponente, pois quando vemos homens falhos, imperfeitos e pecadores sendo nomeados 

de santos, por outros homens também falhos e pecadores, quando contemplamos o 

Senhor na beleza de sua  santidade, sendo adorado e reverenciado pelos seus anjos e 

sentado no trono do Universo, não temos como não concordar como João e exclamamos 

com toda a certeza: Só tu és santo!  

 O Ministério Chama Coral em seu repertório uma música fantástica que fala 

exatamente a verdade que João quis nos ensinar em Apocalipse 15:4.  Se você conhece a 

melodia, aproveite para louvar e engrandecer o nome do Senhor enquanto lê a letra: 
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     Som da Chuva 

  

 

 Vou levantar minhas mãos. Eu sei onde minha 

força está. Me prostrar e Te adorar. És bom, 

grandioso Tu és. Vamos cantar, juntos cantar. Santo 

é o Senhor, Deus Poderoso. Sua glória enche a terra.  

Santo é o Senhor.  Deus Poderoso. Sua glória enche a 

terra. Sua glória enche a terra. (Bis) 

 Vamos cantar, juntos cantar. Santo é o Senhor, 

Deus Poderoso. Sua glória enche a terra.  Santo é o 

Senhor.  Deus Poderoso. Sua glória enche a terra. 

Sua glória enche a terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo é o Senhor 

 

Santo é o Senhor 
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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 Setembro 

A Missão de Gamalieu 

 Agora pois vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-

os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens perecerá; 

mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais 

porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com 

Ele.  Atos 5:38 e 39. 

 Depois daquele evento fantástico quando o lugar onde os cristãos estava tremeu, 

enquanto eles oravam, nos é dito de forma pontual, a forma como a igreja cristã primitiva 

vivia.  Veja como foi escrito na Palavra: “  

Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava 

exclusivamente suas nem uma das coisas que possuía, tudo, porém lhes era comum”. Atos 

4:32. Nunca mais na história da igreja cristã ao longo dos vinte séculos que nos separam 

deles, os cristãos conseguiram viver dessa forma. 

 O livro de Atos continua relatando diversos acontecimentos envolvendo os 

apóstolos, passando pelo desagradável, porém necessário registro da infidelidade de 

Ananias e Safira, que prometeram doar uma oferta para o Senhor e depois quiseram ficar 

com a oferta e por isso pagaram com a vida. As bênçãos que acompanhavam os discípulos 

eram tão grandes que eles começaram a fazer milagres e uma multidão os acompanhavam. 

Quando a obra de Deus cresce, nosso inimigo intensifica seus ataques e por incrível que 

possa parecer, quem deveria apoiar a obra de abençoar pessoas, que eram os sacerdotes, 

eles foram os primeiros a ficarem contra, pois o cristianismo estava progredindo em plena 

terra do judaísmo. E bom sabermos que nem todos os sacerdotes que se dizem de Deus 

são na verdade pastores do inimigo. Se a vida desses pastores não estiver coerente como 

os ensinamentos claros da Palavra de Deus, então saberemos facilmente a que senhor eles 

estão servindo. Nada como lembrar da famosa passagem bíblica: “Pelos seus frutos os 

conhecereis”. 

 Na tentativa de silenciar os primeiros cristãos, os sacerdotes e líderes da igreja 

judaica, prenderam os apóstolos numa prisão pública e como nosso Deus é muito maior 

que o nosso inimigo, Ele simplesmente mandou um anjo abrir as portas do cárcere, soltar 

seus servos e ainda recomendou que eles voltassem a pregar novamente no templo. 

Quando os sacerdotes souberam que eles não estavam mais presos e sim livres e pregando 

no templo, eles os trouxeram e lhes proibiram de espalhar o evangelho de Jesus Cristo. 

Você se lembra da reação imediata dos apóstolos diante dessa proibição? Vamos à Palavra: 

Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens”.  Atos 5:29.  Quando os enfurecidos 

pastores de Israel quiseram matá-los, entra em cena um mestre, um líder, um doutor da lei 

chamado Gamalieu e cumpre sua missão ao dar seu sábio parecer: “Agora pois vos digo: 

dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens 

perecerá; mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura 

achados lutando contra Deus. E concordaram com Ele.  Atos 5:38 e 39. Um homem de 

Deus, certo no lugar certo, ministrando um conselho certo. Gamalieu foi usado por Deus 

para livrar seus cristãos da morte eminente. Como precisamos de mais Gamalieus em 

nossos lares e em nossas igrejas. 
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Dois de Setembro 

A Missão de Estevão 

 Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes 

sinais entre o povo. Atos 6:8 

 Geralmente quanto pensamos em Estevão, pensamos na história dos mártires da 

igreja cristã primitiva, justamente porque ele foi o primeiro cristão a morrer, por se manter 

fiel ao seu Jesus. Por incrível que possa parecer, foi o povo judeu, o povo escolhido de 

Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus, que o matou. Como nação, Israel já não 

era mais o povo de Deus, pois ao recusarem a aceitar o sacrifício de Jesus em prol deles, a 

despeito de todas as profecias que sempre apontaram para Ele, acabaram perdendo o status 

de povo de Deus nesta terra. Depois de esgotadas todas as tentativas com o povo de Israel, 

Jesus deu a missão aos discípulos para levar o evangelho a todo o mundo. Mas quem era 

Estevão antes de ser tornar o primeiro mártir humano do cristianismo depois de Jesus 

logicamente? O que ele fazia na igreja cristã primitiva? Vamos mais uma vez deixar que a 

Palavra de Deus nos responda: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, 

houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram 

desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, 

disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. 

Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo 

e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós 

perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a 

multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, 

e Nicanor, e Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia; E os apresentaram ante 

os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em 

Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes 

obedecia à fé. Atos 6:1-7 

 Agora que sabemos que ele foi um dos primeiros diáconos da igreja cristã primitiva, 

cumpre-nos destacar suas virtudes e conforme lemos, ele era cheio de fé e do Espírito 

Santo. Que benção quando outros podem falar coisas boas de nós não é verdade? Um 

elogio sincero é um grande fator de motivação, para continuarmos fazendo coisas boas. Ser 

um homem de fé e cheio do Espírito Santo são virtudes fantásticas para serem vistas em 

nosso caráter também. Mas a Palavra de Deus nos diz que “Estevão, cheio de graça e poder, 

fazia prodígios e grandes sinais entre o povo” Atos 6:8 e ainda tem mais: “E não podiam 

resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Atos 6:10. Geralmente quando os 

servos de Deus exercem seu ministério, isso incomoda muito nosso inimigo e ele mais do 

que depressa, busca seus servos e seus argumentos mentirosos para atrapalhar e até mesmo 

silenciar os obreiros do Senhor. O capítulo sete coloca de forma brilhante toda a defesa de 

Estevão e esse servo de Deus consegue resumir a história do povo de Israel até Jesus Cristo, 

porém quando ele falou de forma bem clara que os líderes eram os próprios assassinos do 

Filho de Deus, eles o apedrejaram. Seu sangue virou semente e de lá para cá, muitos 

cristãos não titubearem em dar suas vidas em prol da causa de Jesus. A missão de Estevão 

foi cumprida! 
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Três de Setembro 

A Missão de Felipe 

 Então, Felipe explicou, e começando por esta passagem da 

Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Atos 8:35 

 O livro de Atos dos Apóstolos tem tudo a ver com o seu título, pois Lucas relata os 

atos que os apóstolos fizeram para cumprir a missão de levar Jesus ao mundo. Já parou 

para pensar que desafio Jesus deixou para seus discípulos? Doze homens, a maioria 

pescadores, muito provavelmente com pouquíssimo estudo, sem recursos materiais, sem 

internet, sem notebook, sem faculdade, sem mestrado, sem doutorado e sem WhatsApp. 

Mas eles tinham a Palavra de Deus (O Velho Testamento), três anos e meio de curso 

intensivo com Jesus, o melhor professor de todos os tempos e um mundo inteiro para levar 

avante a grande comissão deixada por Jesus, de levar as boas novas da Salvação em Cristo 

Jesus. Geralmente quando pensamos nos discípulos, nos lembramos dos três mais 

chegados a Jesus, ou seja, Pedro, Tiago e João, mas tão logo o diácono Estevão morreu, 

levantou-se contra a igreja cristã primitiva uma perseguição em Jerusalém, comandada por 

Herodes e a igreja se dispersou entre a Judéia e Samaria. No meio deste ambiente hostil, 

sabe quem se destacou como pregador da Palavra de Deus? Acertou quem disse Felipe e 

a Palavra de Deus nos confirma essa afirmação em Atos 8:5-8: “Felipe, descendo à cidade 

de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam, unânimes as coisas que Felipe 

dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos 

possessos, saiam gritando em voz alta e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve 

grande alegria naquela cidade”. Veja se você se lembra de Felipe ao ler abaixo: 

 E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, e vai para o lado do sul, ao 

caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se, e foi; e eis que 

um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era 

superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, 

regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-

te, e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: 

Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E 

rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da Escritura que lia era este: 

Foi levado como a ovelha para o matadouro; e, como está mudo o cordeiro diante do que 

o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento; E 

quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco 

a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo, ou de algum outro? 

Então Filipe, abrindo a sua boca, e começando nesta Escritura, lhe anunciou a Jesus. 

 Talvez a seu dom seja cantar e muitas vezes nos contentamos em fazer uma coisa 

só em prol da causa de Deus nesta terra e a exemplo do servo que só ganhou um talento, 

nos contentamos em não multiplicá-lo. Felipe representa muito bem todos os homens e 

mulheres de Deus que abrem a Palavra de Deus para mostrar Jesus aos homens. 
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Quatro de Setembro 

A Missão de Saulo 

 Mas o Senhor disse: Vai porque este é para mim, um 

instrumento escolhido para levar meu nome perante os filhos 

de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu 

nome. Atos 9:15 

 O capítulo nove de Atos do Apóstolos conta a história da mais importante 

conversão da Bíblia. Quando penso em conversão, me lembro de um pensamento 

fantástico: “A conversão tira você da lama. A santificação tira a lama de você. A 

religiosidade nada mais é do que uma capa branca cobrindo um corpo sujo de lama”. 

Sempre que penso em conversão na Palavra de Deus, não tem como não pensar em Saulo. 

A conversão de Saulo, foi tão profunda, tão radical, tão diferenciada que até seu nome 

Jesus mudou, para que Paulo lembrasse para sempre do quanto Jesus pode fazer para 

mudar sua vida e sua história. Você se lembra da conversão de Saulo, mas nunca é demais 

relembrar: “E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, 

dirigiu-se ao sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de 

que, se encontrasse alguns deste Caminho, quer homens quer mulheres, os conduzisse 

presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, 

subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que 

lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o 

Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. 

E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: 

Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens, que 

iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo 

levantou-se da terra, e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o 

conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu” Atos 9:1-9. 

 Que história incrível não é verdade? Jesus Cristo traz um líder religioso, um 

perseguidor, um fariseu, um doutor da Lei, um homem que achava que era de Deus, que 

achava que seguiu o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que aprendeu o que sabia aos 

pés do mestre Gamalieu, para o Seu exército. Sair do judaísmo para o cristianismo, foi a 

mudança mais impactante da vida de Saulo. Provavelmente Saulo sequer havia pensado 

em se tornar um cristão, pois ser um judeu zeloso, pertencer a nação santa, ao povo de 

propriedade exclusiva de Deus estava bom demais para ele, mas a Palavra de Deus em 

Provérbios 16:9 nos diz: “O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe 

dirige os passos”. Decididamente, não estava nos planos de Saulo ser um cristão, muito 

pelo contrário, ele odiava e perseguia os cristãos.  Ele concordava e autoriza suas mortes.  

Mas sem que ele soubesse, estava nos planos de Deus que Saulo aceitasse Jesus Cristo 

como seu Salvador e Senhor. Deus sonhava com Saulo no exército de Seu Filho e foi por 

isso que o próprio Jesus falou com Saulo: “Saulo, Saulo, por que me persegues? Se Saulo 

conhecesse a Jesus ele não teria perguntado: Quem és tu, Senhor? E então Jesus se revela 

para Saulo: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9:5 A missão de Saulo foi definida 

por Jesus. Ele também já definiu a sua missão? 
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Cinco de Setembro 

A Missão de Dorcas 

 Havia em Jope, uma discípula por nome Tabita, nome este 

que traduzido quer dizer Dorcas; ela era notável pelas boas 

obras e esmolas que fazia. Atos 9:36 

 Existem pessoas que pelas suas atitudes influenciam pessoas e vamos passar o resto 

de nossas vidas sendo influenciados pelas pessoas que tem um dom ou um talento especial 

e como cristãos também recebemos de Deus diariamente a benção de influenciar pessoas 

e levá-las para Jesus. 

 Jesus Cristo na minha opinião é o maior influenciador da história da humanidade. 

Ninguém consegue chegar perto de tudo o que Jesus fez, faz e fará em prol da humanidade. 

A simples leitura de seus ensinamentos em sua Palavra tem transformado radicalmente 

vidas inteiras.  Quantas pessoas de bem que foram fazer amizade com gente do mal, foram 

presas e não tiveram suas vidas transformadas por Jesus dentro de uma cadeia? Dê apenas 

uma olhadinha no seu passado e lembre-se apenas por um momento quem você era sem 

Jesus e olhe para sua vida agora e verás o quanto Jesus impactou e mudou sua vida para 

melhor.  A Palavra de Deus nos traz a conhecida história de Dorcas. Quem é adventista 

do sétimo dia há mais tempo, sabe muito bem que foi através do exemplo de Dorcas na 

Bíblia, que nasceu a Sociedade Dorcas em nossas igrejas, que acabou sendo a precursora 

da ADRA – Agência de Desenvolvimento de Recursos Assistenciais, que por sinal é uma 

das organizações mais respeitados do mundo, quando o tema é assistência social. 

 Dorcas era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Que lindo testemunho a 

ser seguido não é verdade?  Tenho certeza absoluta que Deus não ser esforçava para ser 

notável e muito menos divulgava as esmolas que dava, mas era algo normal para ela, amar 

os menos favorecidos. As pessoas nascem, crescem, algumas ficam doentes como foi o 

caso de Dorcas e ele veio a falecer. O discípulo Pedro que estava na região foi chamado e 

pondo-se de joelhos, orou; e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te! Ela abriu 

os olhos e vendo a Pedro sentou-se. Ele dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, 

especialmente as viúvas, apresentou-a viva”. Atos 9:40 e 41. Apenas oito singelos versos 

falam de Dorcas na Palavra de Deus e essa mulher, através de seu exemplo, foi uma benção 

na vida de viúvas e dos pobres de seu tempo e até hoje, quando vemos os caminhões da 

ADRA em todo o mundo abençoando milhares de famintos e desabrigados, com comida, 

roupas e remédios, nos lembramos daquelas desconhecidas irmãs que toda terça feira, 

doam suas tardes para amar e servir aos pobres e viúvas de nossa comunidade e também 

do mundo. E você, tem abençoado as Dorcas ou melhor a ADRA de nossa igreja com pelo 

menos um quilo de alimento a cada mês? Muito provavelmente você recebe o pedido por 

alimento num pequeno papel e nossas irmãs e os necessitados esperam fielmente que você 

atenda o clamor dos pobres. Tenho a certeza absoluta que nem você e nem eu, ficaremos 

mais pobres ou mais ricos, se incorporarmos essa doação em nosso estilo de vida. Ao 

fazermos assim, muitos necessitados terão comida para si e para os seus.  Que tal abençoar 

o ministério ADRA de nossa igreja? 
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Seis de Setembro 

A Missão de Cornélio 

 Morava em Cesaréia, um homem de nome Cornélio, 

centurião da Corte chamada italiana, piedoso e temente a 

Deus, com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo 

e de contínuo orava a Deus. Atos 10:1 e 2 

 O capítulo 10 de Atos dos Apóstolos tem sido utilizado por milhões de cristãos que 

não querem se adequar às instruções bíblicas referente a uma alimentação segundo as 

regras de Deus. Usando apenas uma passagem, a que foi escrita no verso 15, esses cristãos 

usando a tradicional e irregular regra de escolherem passagens fora do seu contexto, eles a 

utilizam para explicar e justificar seu paladar pervertido. Mas vamos ao contexto para 

entendermos o texto. Nosso verso está falando de um cidadão romano, chefe de cem 

soldados. Não deve ter sido nada fácil para um soldado romano ser identificado como 

alguém piedoso, temente a Deus como toda a sua casa, o que mostra quão bom chefe de 

família ele era. Além disso como nosso verso nos diz, ele dava esmolas o povo o que 

mostrava seu amor e o que é melhor ele amava a Deus, pois senão ele não teria o hábito 

de continuamente orar a Deus.  

 A Palavra de Deus nos diz ao longo do capítulo dez, que Cornélio teve uma visão 

e uma missão. Na visão um anjo do Senhor, foi lhe dar os parabéns pelas orações e esmolas 

que haviam subido aos céus para sua memória diante de Deus e a missão destinada a ele 

era chamar Pedro para conversar com ele e sua família. No dia seguinte, enquanto os 

envidados de Cornélio se dirigiam à casa de Pedro, o próprio Pedro teve uma visão de um 

grande lençol, com toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu e uma 

ordem clara para Pedro matá-las e comê-las, pois Pedro estava com fome. Quando viu 

algumas comidas proibidas por serem imundas, seguindo os conceitos bíblicos do livro de 

Levítico, Pedro recusou comer, mas voz lhe disse de forma bem clara, o que está escrito 

em Atos 10:15: “Ao que Deus purificou, não considereis comum”. Se o capítulo acabasse 

por aqui, Deus estaria jogando por terra, suas próprias leis sobre o que comer e o que não 

comer e logicamente Deus não entra em contradição consigo mesmo. Essa postura de se 

contradizer é coisa de homens e não de Deus. Logo no verso 17, a Palavra de Deus nos 

diz que Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, quando os enviados 

de Cornélio chegaram, foram hospedados por Pedro e no dia seguinte eles foram ao 

encontro de Cornélio, na cidade de Cesaréia. O próprio Cornélio convidou seus parentes 

e amigos e quando viu Pedro, se ajoelhou e o adorou e a reação de Pedro foi imediata: 

“Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem”. No verso 27 e 

28 lemos: “Falando como ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu 

dizendo: Vós bem sabeis que é proibido à um judeu, ajuntar-se ou mesmo aproximar-se 

de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse 

comum ou imundo”.  A visão dos animais não se referia a animais e sim aos gentios, que 

a partir de agora, seriam muito bem-vindos no reino de Deus. Como resultado da missão 

de Cornélio, ele e sua casa foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 10:48. 

Louvado seja o nome do Senhor! 
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Sete de Setembro 

A Missão do Anjo 

 Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz 

iluminou a prisão; e tocando ele o lado de Pedro o despertou, 

dizendo: Levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe 

das mãos. Atos 12:7 

 Todos os que nasceram e foram criados em igrejas cristãs, com raríssimas exceções, 

gostam das histórias bíblicas. Quem não se encantou com as famosas histórias de Davi e 

Golias, de Zaqueu, de Jonas e a baleia, de Moisés atravessando o Mar Vermelho à seco, 

de Jesus andando na água, e tantas outras. São muitas histórias, muitas boas lembranças de 

nossas infâncias, muitos professores dedicados, muitos líderes capacitados, muitos pais 

envolvidos, muitos princípios e valores sendo ensinados. 

 Muitas dessas histórias envolviam anjos de Deus, que foram comissionados para 

virem à terra e cumprirem suas missões e voltar urgente de onde vieram. Deus também 

comissionou um anjo da guarda para cada filho seu e se nosso planeta já chegou à casa dos 

sete bilhões de moradores, então existem no mínimo a mesma quantidade de anjos. Quem 

não se lembra da atuação dos anjos, nas mais diversas histórias bíblicas? Como esquecer 

que Deus mandou um anjo para avisar Manoá e sua esposa que eles haviam sido escolhidos 

para serem os pais de Sansão? Como esquecer que foi um anjo que se colocou no caminho 

da mula de Balaão? Como não lembrar que um anho saiu do céu e foi falar com Isabel 

sobre João Batista e com Maria sobre o menino Jesus? Existem tantas outras histórias 

envolvendo anjos na Palavra de Deus e o livro de Atos não é uma exceção. 

 Em Atos 12 temos uma história que nos faz lembra nossas professoras da classe 

dos primários, do jardim da infância ou mesmo da classe dos juvenis. Eles nos encantavam 

quando contavam a história do mau rei Herodes que resolveu matar o discípulo Tiago ao 

fio da espada e isso agradou tantos os líderes e sacerdotes judeus, que ele resolveu prender 

Pedro. Será que um rei mau poderia matar facilmente todos os servos de Deus e dessa 

forma cessar a pregação do evangelho? 

 Nós temos um Deus no comando de nossas vidas e Ele sabe a melhor forma de 

nos cuidar, sabe a hora certa de nos livrar dos perigos e Ele tem bilhões de anjos à sua 

disposição para cumprirem as suas ordens. Pedro estava preso entre dois soldados e então 

chega um anjo do Senhor, ilumina a prisão, desperta Pedro, as cadeias que o prendiam aos 

soldados caem, ele recebe a ordem de calçar suas sandálias, se vestir colocar a capa e sair 

com o anjo daquele lugar. Que benção, na vida de Pedro e na vida de todos os cristãos da 

igreja primitiva, que puderam conviver e presenciar essa maravilhosa libertação. Seu anjo 

te acompanha desde que você era um bebê. Nem sempre agradecemos a Deus por estes 

Seus servos que desde sempre nos tem protegido e guardado do mal e dos caminhos do 

mal. Não seria hoje o momento de você e eu nos prostramos e começarmos a agradecer 

mais pela benção de ter a companhia de nosso anjo da guarda diariamente conosco? 

Pensemos nisso e agradeçamos mais pelos anjos. 
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Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 

______________________________
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Primeira Semana 

MEDITAÇÃO 



 

18 

Oito de Setembro 

Viagens Missionárias 

 E servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo: 

Separai-me, agora a Barnabé e Saulo, para a obra a que os 

tenho chamado. Atos 13:2 

 Quando abri a Palavra de Deus nesta manhã e vi o subtítulo Barnabé e Saulo - A 

primeira viagem missionária, me lembrei de como nosso Deus dirige a vida e a missão dos 

seus escolhidos desde sempre e fiquei agradecido a Deus por nos proporcionar em pleno 

século XXI, as mesmas oportunidades que Ele concedeu aos seus discípulos e apóstolos 

no passado. 

 Em nosso verso de hoje, lemos que o Espírito Santo separou Saulo e Barnabé para 

uma missão especial. Não é fantástico ter sido separado e escolhido por nada mais nada 

menos que o Espírito Santo de Deus para cumprir uma missão específica?  Não é muito 

bom saber que se o Espírito Santo de Deus que chamou Paulo e Barnabé, o mesmo 

Espírito Santo, pode e muito provavelmente, Ele já não te convidou para viajar e também 

fazer a sua missão? 

 Segundo a Palavra de Deus, a primeira viagem de Paulo e Barnabé, eles foram 

parar na Antioquia da Pisídia e ambos foram parra uma sinagoga judaica num sábado e 

assentaram-se como se fossem pessoas comuns, mas quando os chefes da sinagoga lhes 

deram a chance de falar, Paulo pediu silêncio e ao longo do capítulo treze de Atos dos 

Apóstolos, você poderá degustar a mensagem objetiva e resumida sobre o povo de Israel e 

a no fim, Paulo teve o privilégio de falar sobre Jesus Cristo para eles. Mais uma vez o 

Espírito Santo de Deus conduziu seus servos, Paulo e Barnabé, para lhes dar a última 

oportunidade de conhecerem e aceitarem Jesus Cristo, como seu Salvador e Senhor.   

 Foram tantas informações maravilhosas sobre Jesus Cristo, que eles pediram para 

os dois apóstolos voltarem no sábado seguinte e a Palavra de Deus nos diz no verso 44: " 

Que a quase toda a cidade afluiu para ouvir a Palavra de Deus!  Por incrível que possa 

parecer veja o relato bíblico: " Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e 

blasfemando contradiziam o que Paulo falava. " Então Paulo e Barnabé, lhes dão a cartada 

final: "Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros 

, em primeiro lugar, fosse pregada a Palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós 

mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque 

o Senhor assim no-lo determinou: Eu te constituí para luz dos gentios, a fim de que sejas 

para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam 

a Palavra do Senhor e creram todos os que se haviam sido destinados para a vida eterna". 

Atos 13:46-48. 

 Quanto o Espírito Santo te Deus te convidar para viajar em missão, diga: Sim. 
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Nove de Setembro 

A Missão do Lírio do Campo 

 E porque andais ansiosos quanto ao vestuário?  Olhai os 

lírios do campo.  Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, 

vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu 

como qualquer um deles. Mateus 6:28 e 29. 

 Estava folheando o livro Mente, Caráter e Personalidade de Ellen White e ela fez 

uma linda aplicação sobre o lírio do campo e ao ler a palavra lírio do campo, me veio à 

mente nosso verso de hoje, proferido pelo nosso líder e mestre Jesus Cristo. Nosso verso 

de hoje, proferido por Jesus no Sermão do Monte, está inserido num famoso conselho de 

Jesus para evitarmos a ansiedade. A ansiedade pode ser definida como excesso de futuro 

e como o futuro não nos pertence temos que aprender a deixar o nosso futuro nas mãos 

do dono de nosso futuro que é o Senhor. Não precisamos nos preocupar com a roupa que 

iremos vestir, pois os lírios do campo, não trabalham, nem fiam e nem Salomão se vestiu 

como qualquer um deles. Jesus Cristo complementa seu conselho: " Ora, se Deus veste 

assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós 

outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que comeremos? 

Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas 

estas coisas; pois vosso Pai celestial sabe que necessitais delas". Mateus 6:30 a 32. 

 Mas vejamos agora, o presente que Ellen White nos traz em seu livro Mente, 

Caráter e Personalidade às páginas 316 e 317: "Todos vocês já viram, na superfície do lago, 

o lindo lírio branco. Como ficamos ansiosos, quanto desejamos aquela flor e nos 

empenhamos em consegui-la. Não importa quanto espuma, entulho e imundícia haja em 

volta, isso não destrói nosso desejo de possuir o lírio. Admiramo-nos de que o lírio possa 

ser tão branco lindo e branco onde há tanta imundícia.  

 Há uma haste que toca as áureas embaixo e não absorve nada, senão a mais pura 

substância que alimenta o lírio até que se torne a flor pura e imaculada como a vemos. Não 

deveria isso ensinar-nos uma lição? Certamente! Mostra que apesar de haver iniquidade 

em toda a nossa volta, não devemos nos aproximar dela. Não falem na iniquidade, a 

impiedade, que há no mundo. Mas elevem a mente e falem sobre seu Salvador. Quando 

vemos a iniquidade que nos cerva, ficamos contentes com o fato de Ele ser o nosso 

Salvador e nós sermos seus filhos.  Então deveremos olhar para a iniquidade em volta e 

nos concentrar no lada escuro? Não podemos resolver essa situação. Então falemos de algo 

mais elevado, melhor e mais nobre. Falemos das coisas que deixam boa impressão na 

mente e isso erguerá cada alma, dessas iniquidades para a luz além”. (Manuscrito 7, 1888). 

Conseguiu entender a mensagem de Ellen White? Muitos de nós vemos lindos lírios ao 

longo de nossas vidas, mas nos focamos no lixo e na imundícia do lamaçal que está 

abaixo do lírio. Aprenda a olhar a beleza dos lírios do campo que Deus for colocando no 

seu caminho. Olhe os lírios e esqueça a lama. Lembre-se de não se preocupar com o dia 

de amanhã. Deus irá cuidar do seu e do meu amanhã. Amém! 
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Dez de Setembro 

Louvando na Cadeia! 

 Por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam e 

cantavam, louvores a Deus e os demais companheiros da prisão 

escutavam. Atos 16:25 

 Se existe alguém na Palavra de Deus que sabe o que ser um missionário, esse 

alguém é o apóstolo Paulo. Deus tinha um plano todo especial para aquele jovem judeu 

zeloso, estudioso da Palavra de Deus e quando esse jovem Saulo encontrou Jesus no 

caminho de Damasco, sua vida deu uma guinada de 360 graus e ele mudou de exército. 

De perseguidor agora ele era o perseguido, de ouvinte para pregador, trocou uma carreira 

de sucesso, fama e poder no Sinédrio judaico por uma vida de missionário, incluindo todas 

as agruras, necessidades, privações e provações que toda missão traz.  

 Nosso verso de hoje nos fala de um momento incomum na vida dos missionários 

Paulo e Silas. Quando você era criança, você ouviu essa história várias vezes. Sua professora 

do Rol A, do Rol B, do Jardim da Infância, dos Primários e dos Juvenis, contaram diversas 

vezes para você, mas o tempo passou e quem sabe você já esqueceu. Então é melhor deixar 

que a Palavra de Deus refresque a sua mente e te traga esse momento de sua infância de 

volta: 

 E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha 

espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, 

seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens, que nos anunciam o caminho 

da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, 

perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias 

dela. E na mesma hora saiu. E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava 

perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, 

apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a 

nossa cidade, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que 

somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-

lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os 

lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, 

tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. 

E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos 

os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere 

se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Atos 

16:16-26 

 Tenho absoluta certeza que nem eu e nem você, já orou e cantou, enquanto nossas 

costas sangravam por amor a Jesus. Os sinais da volta de Jesus estão cada vez mais nítidos 

e talvez a perseguição chegue até nós muito antes do que pensemos.  Alguns de nós irão 

provavelmente passar pelo que Paulo e Silas passaram e esta história de hoje nos ensinou 

a orar e cantar em tempos de paz e em tempo de espada.  
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Onze de Setembro 

A Missão do Carcereiro 

 Responderam-lhe:  Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e 

tua casa. Atos 16:31 

 O grande objetivo de qualquer missão é a conversão. Podemos nos empenhar na 

missão de diversas maneiras e entre elas destacamos a volumosa distribuição de livros da 

Esperança, podemos cantar em igrejas, em presídios, em shoppings, em prédios na véspera 

do dia das mães e dos pais, podemos levar nossos desbravadores e aventureiros ainda não 

batizados para campores e congressos, mas todo esse empenho, toda essa dedicação, toda 

essa missão tem um objetivo, que é  trazer almas para o reino de Deus. 

 Muitos de nós não tem a menor ideia de quanto Deus precisa investir de seus 

recursos ou seja, do Seu Dízimo e da Sua Oferta, para trazer uma alma para o Seu reino, 

mas em nossa associação no centro do Paraná, cada alma que se batiza, custa em torno de 

R$ 16.000,00. A conta é bem simples: dividiu-se tudo que Deus recebeu de dízimos e 

ofertas ao longo de um ano e este valor foi dividido pelo número de almas batizadas. Uma 

alma é cara ou é barata? Quanto vale a salvação de cada pecador? Sua salvação tem preço 

e de toda a sua família? A Palavra de Deus nos conta que enquanto Paulo e Silas cantavam 

na prisão, depois de serem chicoteados, algo muito inusitado aconteceu: "De repente, 

sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas e 

soltaram-se as cadeias de todos". Atos 16:26.  Agora coloque-se no lugar do carcereiro e 

pense por um momento no que você faria e veja o que ele quis fazer:  

 "E, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, e 

quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande 

voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou 

dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas". Atos 16:27-29. Depois o carcereiro 

fez a pergunta mais importante da vida de qualquer pecador sincero precisa fazer se quiser 

realmente se tornar um cristão: "E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário 

que eu faça para me salvar? Atos 16:30 e a resposta que os discípulos lhes deram é a melhor 

resposta para o clamor dos pecadores: "Responderam-lhe:  Crê no Senhor Jesus e serás 

salvo, tu e tua casa".  Atos 16:31 Que resposta simples, objetiva e simplesmente satisfatória. 

Para sermos salvos essencialmente precisamos crer no Senhor Jesus, crer no seu perdão, 

crer na sua graça, no seu sacrifício, nas suas palavras, nas suas mensagens e nas suas 

promessas. A Palavra de Deus na continuidade nos diz que o carcereiro cumpriu sua 

missão e levou os discípulos para sua casa e quando todos ouviram falar de Jesus, todos O 

aceitaram como Salvador e Senhor e foram batizados no nome do Senhor Jesus.  A mais 

nobre missão de um homem de Deus é levar seus filhos e sua esposa diariamente aos pés 

do Salvador.  É do homem a responsabilidade de ser o líder espiritual de sua família. É o 

chefe da casa que levanta cedo para se alimentar do Senhor para depois alimentar suas 

famílias. O dia mais fantástico de um homem de Deus acontece quando seus filhos por 

virem Jesus Cristo tão presente na vida dele, resolvem adentrar nas águas batismais para 

aceitarem de coração, o mesmo Jesus que seu pai aceitou. Se você é pai e viu seu filho 

entrar nas águas, saiba que esse foi seu dia mais feliz. 
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Doze de Setembro 

A Missão dos Bereanos 

 Ora, estes de Beréia, eram mais nobres que os de 

Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, 

examinando as Escrituras, todos os dias, para ver se as coisas 

eram, de fato, assim. Atos 17:11 

 Paulo e Silas tinham o DNA da missão em suas veias e como o Senhor os havia 

escolhido para serem seus representantes entre os gentios, só lhes restava a missão de viajar 

e pregar Jesus Cristo, seu amor, sua graça e sua maravilhosa salvação. Depois que Paulo e 

Silas saíram da prisão, eles chegaram a Tessalônica e "Paulo, segundo seu costume, foi 

procurá-los e, por três sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e 

demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos; e 

este, dizia ele é o Cristo que vos anuncio".  Atos 17:2 e 3. 

 Essa é uma das muitas passagens que provam que os discípulos e apóstolos 

continuavam guardando o sábado conforme o mandamento, desmascarando a ideia de que 

o domingo é do dia de guarda dos cristianismos, simplesmente porque Jesus ressuscitou 

no domingo.  Poderemos ler e estudar a Palavra de Deus quantas vezes quisermos e não 

vamos encontrar nenhum verso que autorize os cristãos a guardar o domingo ao invés do 

sábado.  

 Depois de Tessalônica, seus irmãos em Cristo, encaminharam Paulo e Silas para 

Beréia e o livro de Atos confirma um diferencial na vida dos Bereanos. Nosso verso de 

hoje nos diz: Ora, estes de Beréia, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam 

a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras, todos os dias, para ver se as coisas 

eram, de fato, assim. Atos 17:11 

 Jesus Cristo, nosso líder, nosso criador e Senhor, um diz disse: "Examinai as 

Escrituras, pois elas testificam de mim". e era exatamente isso que os Bereanos faziam. Eles 

não se contentavam em simplesmente acreditar no que Paulo e Silas falavam, eles além de 

receberem a Palavra de Deus, com toda a avidez, eles examinavam as Escrituras, eles 

investiam tempo para estudar, para pesquisar, para confirmar pela Palavra tudo o que Paulo 

e Silas haviam pregado.  

 Que legado, que herança, que exemplo nossos irmãos Bereanos nos deixaram não 

é verdade?  Eles amavam estudar a Palavra de Deus. Essa era a missão deles e Lucas não 

deixou seu exemplo à toa no livro de Atos. O exemplo deles foi escrito parar que todos os 

cristãos que viessem depois deles, se lembrassem de amar e estudar a Palavra de Deus 

diariamente, como se essa também fosse a nossa missão. 

 A tecnologia, os vídeos, a internet, os shows musicais onde a fumaça e as luzes tem 

tirado dos cristãos o prazer de abrir suas velhas Bíblias e estudá-la.  Os relatórios de todas 

as classes de nossas escolas sabatinas mostram que como adventistas do sétimo dia, estamos 

muito longe do exemplo de vida deixado pelos Bereanos.  Isso pode mudar desde que 

você passe amar ao Senhor e ao amá-lo, você amará suas Palavra. Pense nisso. 
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Treze de Setembro 

A Missão de Apolo 

 Nesse meio tempo, chegou a Éfeso, um judeu, natural de 

Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas 

Escrituras. Atos 18:24 

 Um dos grandes privilégios que temos como cristãos em nosso país é a liberdade. 

Somos livres para trabalhar, para estudar, para namorar, noivar e casar com quem 

quisermos e a melhor parte é que somos livres para adorar ao Senhor na beleza de Sua 

santidade. É você quem escolhe acordar cedo ou não para adorar ao Senhor nas primeiras 

horas do dia. 

 Ao abrir a Palavra de Deus hoje pela manhã, me deparei com a história e a missão 

de um dos homens de Deus, que fizeram parte da vida do apóstolo Paulo e dos cristãos 

daquele tempo.  Nosso verso de hoje nos fala de sua cidadania, ele era um judeu, do lugar 

onde ele escolheu viver que era Éfeso e Lucas menciona duas de suas principais virtudes: 

homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Mas o autor de Lucas nos fala ainda um 

pouco mais sobre este pregador da Palavra de Deus, ele nos fala sobre a missão de Apolo: 

Ele era instruído no caminho do Senhor, e, sendo, fervoroso de Espírito, falava e ensinava 

com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Atos 18:25 

 Que virtudes nobres no caráter de Apolo, não é verdade: Eloquente, poderoso nas 

Escrituras, fervoroso de Espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Apolo podia 

ter muitas virtudes de caráter e poderia ter escolhido outra missão para sua vida, mas ele 

escolheu "ensinar com precisão a respeito de Jesus". 

 Deus nos deu diversos dons e também abençoou Apolo com algumas virtudes que 

o ajudaram a cumprir sua missão de ensinar a respeito de Jesus. Nem todos somos 

professores, nem todos somos músicos, nem todos tocamos em orquestras, nem todos 

somos pregadores da Palavra de Deus, mas com Apolo aprendi hoje, que Deus nos 

abençoa com virtudes para falarmos de Jesus com precisão para outras pessoas. 

 Vivemos num mundo onde Satanás conseguiu perverter algo tão bom como o 

evangelho e podemos confirmar essa informação, ao vermos falsos pastores, abrindo falsas 

igrejas e com um falso evangelho para atrair clientes que lhes deem seu dizimo para 

garantirem suas sobrevivências. O evangelho da prosperidade onde você dá para receber, 

onde você entrega tudo para Deus te dar mais é uma dessas doutrinas não bíblicas que 

atraem milhões de pessoas que no fundo no fundo, também só querem as benções 

materiais, mas não querem o evangelho completo.  Eles não pregam como Apolo. 

 Não sei se a exemplo de Apolo, você já sabe qual o seu dom ou quais os seus dons, 

mas tenho certeza que seu relacionamento com Deus a cada dia te motivará cada vez mais 

para falar de Jesus com precisão. Essa foi a missão de Apolo e também pode ser a minha 

e a sua missão.  
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Quatorze de Setembro 

A Outra Missão de Paulo 

 E Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres 

extraordinários. Atos 19:11 

 Quando pensamos no apóstolo Paulo que pensamentos nos veem a mente? Que 

virtudes ele tinha? Você consegue enxergar Paulo construindo tendas ou barracas para 

sobreviver enquanto pregava o evangelho? Você o enxergar como pregador? Pensa nele 

como um homem destemido que encarava sem nenhum medo, os príncipes, os reis e 

governantes de seu tempo? Você pensa no apóstolo Paulo como um mestre em Israel? 

Como um doutor em Velho Testamento? 

 Não sei qual o conceito que você faz desse servo de Deus, que simplesmente 

escreveu a grande maioria dos vinte e sete livros que compõe o novo testamento, mas a 

Palavra de Deus me mostrou hoje que além de pregador, de servo destemido , além de 

professore, além de mestre e doutor em Velho Testamento, Deus o utilizou numa missão 

especial para curar pessoas e nosso verso de hoje é só o começo das bênçãos que Deus 

concedeu através do ministério de cura que Paulo tinha. Veja o texto completo: "E Deus 

pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos, 

lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam das suas 

vítimas e os espíritos malignos se retiravam". Atos 19: 11 e 12. 

 Conseguiu vislumbrar a cena?  Os lençóis e os aventais de Paulo tinham tanto do 

poder de Deus embutido neles que ao serem levados para juntos de pessoas enfermas, a 

Palavra de Deus nos disse e você leu que as enfermidades fugiam de suas vítimas e os 

espíritos malignos se retiravam. Não é fantástico ver na vida prática de Paulo, o que o poder 

de Deus era capaz de fazer? Nosso Deus tem poder.  Amém por isso. 

 Quando vemos quem era Saulo, o quão arrogante, o quão cruel, quão sanguinário, 

quão satisfeito ele ficava ao ver que graças ao seu consentimento o sangue dos cristãos era 

derramado e depois do encontro com Jesus, quem era Paulo, que homem ele se tornou, 

que servo de Deus ele conseguiu ser pela graça de Deus, só  temos motivos para honrar e 

glorificar o nome do Senhor, pois somente o sangue de Jesus tem o poder para restaurar e 

transformar vidas completamente arrasadas. 

 Hoje conseguimos ver que Deus pode operar diversos milagres, simplesmente 

porque Paulo se colocou como um instrumento nas mãos de Deus. Nosso verso de hoje 

nos mostra a forma atuação divina para trazer bênçãos para a vida de Seus filhos. Quem 

fazia os milagres era Deus. Milagres não se explicam, mas são o poder de Deus para 

abençoar pessoas. Deus fazia o milagre, mas pelas mãos de Paulo. Deus e homem juntos. 

 A missão especial de Paulo era ser as mãos humanas de Deus, mãos essas que 

levaram o poder de Deus e a maravilhosa salvação para as pessoas. O que nos falta para 

sermos as mãos de Deus? Será que Deus só usou as mãos de Paulo e parou de escolher 

pessoas do passado até nossos dias? Se quisermos ser a mão de Deus, temos que estar 

disponíveis hoje para tal missão. Quer ser a mão humana de Deus hoje? Ore por isso. 
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Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

 

 

Segunda Semana 

MEDITAÇÃO 
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Quinze de Setembro 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL 
Transformada II 

 

 “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 

 

Igreja é lugar de união, louvor, diálogo e paz. Desde criança eu gostei e me identifiquei com as 

obras de Deus, não somente dentro da igreja, mas fora dela - ajudar, pensar, refletir, estudar, buscar o 

conhecimento e cantar. Fiz os meus estudos bíblicos com o querido Pr. Washington Vieira. E em pouco 

tempo eu já havia conquistado um nível de independência legal, por inteira, e me vi rodeada de novas pessoas 

que nunca me discriminaram, mesmo sem saberem da minha condição. A igreja foi um acontecimento lindo 

e maravilhoso na minha vida. Eu acredito no poder da empatia, ou seja, ação de se colocar no lugar de outra 

pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias – isso é 

essencial.  

 

Um dia levei o meu sobrinho ao supermercado para comprar um DVD infantil e acabei 

adquirindo o DVD Adoradores 01 com a participação do Ministério Chama Coral. Passei a escutar de modo 

assíduo o disco - nada melhor do que uma bela música para incentivar aqueles dias árduos de limpeza do lar. 

Principalmente nos dias da preparação, que são necessárias músicas harmoniosas para o prazer de deixar a 

casa brilhando. 

Na igreja, quando o Ministério se apresentava, eu achava excepcional e tinha muita vontade de 

participar, mas não tinha coragem. Incrível, o modo que é conduzido o olhar. Não é para si, e sim para as 

pessoas e o que pode ser feito por um Herói extraordinário. 

  

Merecedora da admiração, foi o modo da Kelly Nascimento se apresentar, falar e nos acolher, 

transbordando seu conhecimento, sua fé e obra do Espírito Santo de um jeito profundo e cativante que só 

ela tem. Sempre me encantou a forma como sua desenvoltura e alegria conquista a gente.  Eu me tornei 

solidária à causa do Ministério Chama no dia 22 de outubro de 2016 durante o envolvimento do Coral no 

meu batismo juntamente com a minha mãe. Ficamos muito sensibilizadas com a música “Eis-me aqui”. Foi 

lindo. Magnífico. Não acabou ainda. Tenho mais o que contar.  

 
 

 Andrea Maria Wandziuk 
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Dezesseis de Setembro 

Foco na Missão 

 Porém em nada considero a vida preciosa para mim 

mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério 

que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho de 

sua graça. Atos 20:24 

 Começar nosso dia com Deus, ajoelhar-se para agradecer o dia que passou, 

relembrar com gratidão como fomos abençoados no dia anterior e entregar nosso novo dia 

ao Senhor é uma das maneiras de mantermos o foco de nossa vida do lado do Senhor, de 

nossa família e de nossa missão. Depois de orarmos, chorarmos, agradecermos e pedirmos, 

nosso espírito fica pronto para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor e 

Salvador Jesus Cristo. Quando encerramos nossos momentos de louvor, nossos 

pensamentos automaticamente se voltam para a Palavra de Deus e diante dela, 

humildemente nos prostramos para ouvir o que o nosso Deus tem para o nosso dia.  

 Nossas vidas estão nas mãos do Senhor, porém isso não quer dizer que não 

devemos ter nossos planos, nossos desejos e nossos sonhos. Deus nos fez 

maravilhosamente únicos, diferentes de todos os outros bilhões de seres humanos. Deus 

nos dota com seus dons, nos concede o dom maior da vida, nos presenteou com o sangue 

de seu Filho e desta forma garantiu a nossa salvação. Creio sinceramente que após nos 

presentear com tantas bênçãos, Deus espera que nós também sejamos uma bênção para 

nós mesmos, para nossa família e para nossos semelhantes. 

 No Sermão do Monte, Jesus Cristo foi bem claro ao dizer que os cristãos são o sal 

da terra, são a luz do mundo e a ordem que Ele nos deixou era para que nós brilhássemos 

como luzes do mundo. Antes de nos deixar rumo aos céus, Ele nos deixou a missão de 

sermos suas testemunhas e sermos missionários a fim de conduzirmos pessoas para o seu 

reino. A missão de falar de Jesus e principalmente de viver Jesus, começa quando abrimos 

a porta de casa e saímos para enfrentar mais um dia.  

 Sabemos também que antes do mundo, nossa mais nobre missão começa em casa 

e amar nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, e demais parentes também faz parte das 

missões de cada cristão, pois não podemos falar do amor de Deus que não vemos, sem 

deixar de amar nossa família que vemos. Ao longo de nossas vidas, estudamos, nós 

formamos, trabalhamos, namoramos, noivamos, casamos, temos filhos, compramos nossa 

primeira casa, nosso carro mas não podemos perder o foco  na missão de vivermos Jesus 

Cristo de forma tão plena, tão abundante que o mundo te perguntará porque você é do 

jeito que você é e essa é mais uma deixa para você testemunhar de Jesus. 

 Nosso verso de hoje nos fala do quanto Paulo era focado na missão de trazer almas 

para o reino de Deus, a ponto de não considerar a sua própria vida como preciosa para si 

mesmo. Isso é foco na missão! Será que você e eu já perdemos o foco na missão? Se 

perdemos que tal pedir ao Senhor para nos colocar no caminho de volta? E se não 

perdemos o foco na missão, que tal agradecer a Deus por isso? 
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Dezessete de Setembro 

O Ápice da Missão 

 Então, ele respondeu: Que fazeis chorando e 

quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para 

ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do 

Senhor Jesus. Atos 21:3 

 Se existe alguém que conheceu bem a Jesus Cristo, esse alguém foi Paulo. Quando 

ele ainda era Saulo, ele era um jovem promissor , um  mestre em Israel, um doutor em 

Velho Testamento, um sério candidato a presidir o Sinédrio judaico, uma versão do 

Supremo Tribunal Federal dos judeus e seu relacionamento com os primeiros cristãos, 

que por sinal eram alguns poucos judeus convertidos ao cristianismo, era de puro ódio, a 

ponto de autorizar ou mesmo entregar em mãos suas sentenças de morte. 

 O cristianismo estava ganhando cada vez mais adeptos e o judaísmo estava 

perdendo seus seguidores e Saulo não se acostuma com a ideia de judeus virarem cristãos 

e começou a nutrir um ódio mortal contar cristãos e o Jesus dos cristãos. Mas um dia na 

história do universo, cansado de ser odiado por Saulo e cansado de ver seus filhos judeus 

que agora também eram cristãos recém convertidos serem perseguidos por aquele jovem 

brilhante e promissor, Jesus mesmo foi conversar com Saulo e a conversa começou assim: 

"Seguia ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco,  subitamente uma luz do céu 

brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, porque 

me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi? Eu sou Jesus, a quem 

tu persegues" Atos 9:3-5 

 Muitos de nós cristãos achamos que depois que aceitamos a Jesus Cristo como 

nosso salvador e Senhor, nossos problemas acabaram. Muitos cristãos acreditam 

plenamente que tudo se resolverá de forma tranquila, que não teremos mais lutas, que não 

termos provações e privações, que nossa vida financeira será maravilhosa, que ficaremos 

ricos, que realizaremos todos os nossos sonhos e que nenhuma doença chegará em nosso 

lar, mas será que foi assim que aconteceu com Saulo, depois que ele aceitou a Jesus? Veja 

em suas próprias palavras quais foram os resultados práticos de mudar de exército: "Porque 

se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, 

vivamos ou morramos, somos do Senhor" Romanos 14:8. Outro verso de Paulo: "Mas 

longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o 

mundo está crucificado para mim e eu para o mundo". Gálatas 6:14. Outra passagem do 

próprio Paulo: "Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro" Filipenses 1:21 

 Nosso líder Jesus Cristo um dia falou: Quem não toma a sua cruz e vem após mim, 

não é digno de mim. Quem acha sua vida perdê-la-á, quem, todavia, perde a vida por minha 

causa achá-la-á".   

 Quando estivermos dispostos a entregar nossa vida por Jesus, entendemos 

plenamente o que é atingir o ápice da missão. Paulo chegou lá e ele é um ótimo exemplo 

de um servo de Deus que cumpriu sua missão até o último dia de sua vida.  
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Dezoito de Setembro 

Chamado para a Missão 

 Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, 

separado para o evangelho de Deus. Romanos 1:1 

 Depois de inúmeras viagens missionárias, depois de naufragar e para na ilha de 

Malta, depois de ter sido picado por uma cobra e nada lhe ter acontecido, de ter sido 

hospedado por Públio, finalmente Paulo chega a Roma e " a ele foi permitido morar por 

sua própria conta tendo em sua companhia o soldado que o guardava" Atos 28:16. 

 Paulo começa sua lendária carta aos Romanos, cuja essência é a justificação pela fé 

em Cristo Jesus, com sua própria definição de missão.  Geralmente Paulo começa suas 

epístolas se apresentando e saudando aos irmãos que leriam suas mensagens.  Gosto da 

forma singela e humilde como Paulo se apresenta: Paulo, servo de Jesus Cristo. Vivemos 

num mundo em que os seres humanos estudam, se especializam, os acadêmicos fazem 

mestrado, doutorado e anseiam por serem conhecidos e reconhecidos pelos seus títulos de 

mestres e doutores. Muitos ex-universitários que mal se formaram em bacharéis de direito, 

gostam, amam e exigem serem tratados como doutores, sem nunca ter feito sequer uma 

pós-graduação. Como é impressionante que uma grande parte da humanidade precisa de 

um título para se sentirem melhores do que os demais. Como eles amam serem 

reconhecidos por um título universitário e não pelo seu caráter.  

 No meio de tanta tentativa de superioridade, o doutor Saulo, especializado em 

Velho Testamento, agora mais conhecido como Paulo, uma vez que havia sido 

transformado pela graça do Senhor Jesus, se apresenta como Paulo, servo de Jesus Cristo.  

Quer título mais nobre do que ser um servo de Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos 

Senhores? Quer missão mais importante do que ser chamado por Jesus Cristo para ser um 

apóstolo Dele? Quer missão mais digna do que ser separado para falar ao mundo de que 

a salvação é um presente que vem do trono de Deus, diretamente para nossas vidas através 

do sangue do Cordeiro Jesus, que um dia derramou o seu sangue, numa cruz para nos 

salvar do pecado, da justiça e do juízo? 

 Como cristão, aprendi com Paulo hoje, que é uma honra, um privilégio poder nos 

apresentar como servos de Jesus Cristo, como servos de Jesus Cristo, chamado para ser 

apóstolos e testemunhas modernas do que o sangue de Jesus Cristo tem feito em nossa 

vida. Aprendi com Paulo que é um alto privilégio ter sido separado para o evangelho de 

Deus. Vamos sair de nossas casas hoje para trabalhar não mais pensando nos nossos 

singelos títulos universitários e muito menos no que o nosso trabalho representa para 

nossas vidas , mas saiamos pensando que somos servos de Jesus Cristo, dispostos a nos 

colocarmos disponíveis nas vinte quatro horas do dia para levar pelo menos uma alma aos 

pés do Senhor Jesus, para testemunhar em atos e palavras sobre o quão faz bem ter o 

sangue do Cordeiro em nossas vidas e em nossas casas. Saiamos de casa dispostos a mostrar 

o amor de Jesus em toda a sua plenitude para todos os pecadores que entrarmos em 

contado. Não quer você fazer da missão de Paulo a sua missão? 
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Dezenove de Setembro 

Vergonha da Missão? 

 Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder 

de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do 

judeu e também do gentio. Romanos 1:16 

 O livro de Romanos é um livro fantástico! Eu te desafio a ler cada um de seus 

dezesseis capítulos e ir sublinhando as passagens que mais o impressionam. A essência do 

livro de Romanos é a justificação pela fé, ou seja, no momento em que O aceitamos como 

nosso salvador e Senhor, Ele nos considera justos, mesmo que ainda continuemos como 

mortais pecadores. A justificação é o ato de um momento e a santificação é o ato de uma 

vida ao lado de Jesus. No momento em que aceitamos Jesus, Ele nos considera justo.  Você 

pode até não acreditar nesse presente que é ser considerado justo por Jesus, mas o seu 

sangue tem poder e você pode descansar em Jesus. 

 O apóstolo Paulo viveu os dois lados da vida. Ele perseguia os cristãos, ele consentia 

em suas mortes, ele tinha plena convicção de que estava fazendo tudo o que era certo e 

que tinha a aprovação do Deus de Israel ainda por cima.  Fico imaginando quantos cristãos 

estão agindo com a mesma convicção de Paulo.  Eles amam suas igrejas, amam servir a 

Deus e ao próximo. Pelo conhecimento limitado que eles tem, eles estão fazendo o seu 

melhor, até o dia, em que eles, a exemplo de Paulo tiverem um real encontro com a 

verdade que é Jesus e nosso Líder  os encaminhará à Palavra de Deus, que também é a 

verdade e seguir a verdade irá mudar radicalmente suas vidas.  

 Enquanto Saulo perseguia e matava cristãos, mesmo a lei de Deus sendo tão clara 

ao dizer expressamente "Não matarás", ele não se intimidava e não se envergonhava de ser 

quem ele era e de fazer o que fazia, pois afinal de contas, ele era um judeu, um líder do 

povo escolhido de Deus . Saulo amava o que fazia, tinha a certeza de que o Deus de Israel 

era com ele e O abençoava na tarefa de matar os hereges cristãos e até mesmo os judeus 

que haviam mudado de lado e se tornado cristãos. Tudo isso fazia diferença na vida de 

Saulo até o dia em que Jesus Cristo resolveu conversar diretamente com seu filho corajoso 

e entusiasta. Depois da famosa pergunta: "Quem és tu, Senhor? e da famosa resposta: "Eu 

sou Jesus a quem tu persegues", nunca mais a vida de Saulo foi a mesma> 

 A mesma convicção, a mesma ousadia, a mesma disposição, que ele tinha, quando 

achava que estava fazendo a vontade de Deus, agora se achava a sua disposição e ele agora 

do lado de Jesus, passou defender bravamente a ideia de que Jesus era o Messias  tão 

esperado pelos judeus e por todos os profetas do Velho Testamento. Por conta dessa 

mudança de vida. ele como ninguém podia dizer? "Eu não me envergonho do evangelho". 

Em outras palavras, Paulo estava querendo nos dizer que ele não ser envergonhava de 

pertencer inteiramente a Cristo Jesus. Jesus Cristo fazia parte da sua nova vida, de seus 

novos planos, de sua nova natureza. Para Paulo, o viver era Cristo e o morrer era lucro. 

 Se existiu alguém que não tinha vergonha de Jesus esse alguém era Paulo. E você 

tem vergonha de se identificar como cristão? Então aprenda com Paulo a não ter medo. 
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Vinte de Setembro 

A Missão do Pai 

 Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato 

de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 

Romanos 5:8 

 Acordar bem cedo, enquanto sua família ainda dorme, olhar pela janela e ouvir o 

barulho da chuva molhando e abençoando sua cidade como a maravilhosa água que  vem 

do céu, dobrar seus joelhos diante do Senhor, louvar e engrandecer o nome do Senhor, 

com músicas celestiais e depois abrir a Palavra de Deus e ser abençoado com os 

ensinamentos sagrados e isso diariamente, não tem preço. Se você não sabe do que estou 

falando, lhe sugiro começar e quando você fizer desse desafio um hábito, então você não 

irá mais querer parar. Quem começa o dia com Deus geralmente termina o dia com Ele e 

quem não começa o dia com Deus geralmente não termina do dia com Ele. 

 Ao abrir a Palavra de Deus nesta manhã, encontrei esse famoso verso de Romanos 

e conseguiu ver nele a maior e mais importante missão de Deus Pai, na minha singela 

opinião. Um dia na eternidade passada, um anjo de luz, um maestro do coral celestial de 

forma totalmente inexplicável, porque a origem do pecado é inexplicável, começou a sentir 

inveja de Deus Filho, o nosso querido e Amado Senhor e salvador Jesus Cristo. Esse anjo 

de luz começou a questionar também a justiça de Deus e sua forma de administrar o céu e 

seus anjos. Deus em sua misericórdia permitiu que ele fizesse a sua obra até que todos os 

anjos soubessem quais eram suas reais intenções. Em sua bondade a Trindade Eterna 

tentou em vão fazer com que o anjo Lúcifer desistisse de suas novas ideias e se 

arrependesse, porém o clima no céu ficou insustentável e Deus finalmente dá a todos os 

anjos o direito de seguirem Lúcifer ou permanecerem fieis a Deus Pai, Deus Filho e Deus 

Espírito Santo. 

 Posso imaginar com os olhos da fé, a dor da perda por parte de Deus Pai de um 

terço de seus anjos, que haviam debandado para o lado do agora, inimigo de Deus. Muitos 

acham  que Deus poderia ter evitado que o pecado se alastrasse, pois bastaria Deus ter 

fulminado Satanás e seus anjos, num abrir e piscar de olhos, porém o caráter e a justiça de 

Deus haviam sido colocados em prova e se Deus os fulminasse, todas as alegações de 

Lúcifer estariam corretas e dois terços dos anjos que ficaram do lado de Deus, agora O 

adorariam e O serviriam não mais por amor e sim por temor.  

 Deus então provou o seu amor por todos os anjos que caíram, por todos os anjos 

que ficaram e por todos os futuros filhos que talvez um dia caíssem, ao marcar uma reunião 

com Deus Filho e Deus Espírito Santo e todos os anjos.  Deus explicou que a redenção 

dos pecadores implicaria na morte de um dos membros da Trindade e nesse momento 

Jesus Cristo, se oferece para morrer e ser o nosso salvador e no futuro nosso intercessor 

junto ao Deus Pai.  Deus Pai aceita o sacrifício de seu Filho e esta foi a maior demonstração 

de seu amor. Ele deu o seu Filho para que você e eu não morrêssemos eternamente, mas 

que tivéssemos a vida eterna. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado 

Senhor por provar o seu amor para conosco! Amém, Amém e Amém. 
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Vinte e Um de Setembro 

Vida Nova em Cristo 

 Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que 

estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 

 Se você nunca leu a fantástica carta de Paulo aos romanos te aconselho a abrir a 

maravilhosa Palavra de Deus, dobrar seus joelhos, pegar uma régua e uma caneta vermelha 

e se preparar para receber um dilúvio de bênçãos espirituais.  

 Muitos cristãos não entendem porque mesmo depois de terem entregue suas vidas 

ao Senhor, as vezes eles caem em pecado, porque alguns pensamentos ruins lhe veem a 

mente e algumas de suas atitudes não louvam ao Senhor como deveriam. Será que isso é 

um motivo para nós desesperamos e abandonarmos ao Senhor? A resposta é não é o 

apóstolo Paulo em Romanos nos mostra que ele, o próprio apóstolo Paulo tinha o mesmo 

drama que você, eu e todos os cristãos.  Veja como Paulo aborda essa questão: " Porque 

nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim 

o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso 

quem faz isso, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei quem em 

mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem estar em mim, 

não, porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, 

esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz e sim o pecado, que 

habita em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas 

veio, nos meus membros, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz 

prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! 

Quem me livrará do corpo dessa morte! Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor: 

De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas 

segundo a carne, da lei do pecado. “- Romanos 7:15-25 

 Não te falei que a carta de Paulo aos romanos era maravilhosa? Conseguiu se 

identificar com o apóstolo Paulo? Conseguiu enxergar que a sua luta contra o pecado é a 

mesma que a dele? Conseguir ver que você e eu não estamos sozinhos nessa briga para 

ficarmos mais perto de Jesus?  Será que depois do que você aprendeu com a experiência 

do próprio apóstolo Paulo, precisamos agora jogar tudo para o alto, abandonar o Senhor 

e seus caminhos, simplesmente porque não somos perfeitos? Simplesmente porque 

tentamos, tentamos e não conseguimos ser quem nós gostaríamos que nós fossemos? 

 Se existe um verso na Palavra de Deus que é um verdadeiro bálsamo para nossos 

corações aflitos e angustiados por conta do pecado que tenazmente nos assedia, esse verso 

é "Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus" Romanos 

8:1 

 Conseguiu entender a profundidade da bênção que é esse verso na sua e na minha 

vida? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O segredo para evitamos a 

condenação é estamos em Cristo. Acorde com Cristo, passe o dia na Sua companhia, 

trabalhe com Cristo e viva sem medo de condenação. Esse privilégio é nosso! 
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Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 
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Terceira Semana 

MEDITAÇÃO 
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Vinte e Dois de Setembro 

Bênçãos de Romanos 8 

 Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem 

daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados 

segundo o seu propósito. Romanos 8:28 

 Existem capítulos inteiros na Palavra de Deus que marcam para sempre nossas 

vidas e melhoram muito nossa forma de compreender o amor de Deus por nós. O padre 

Martinho Lutero mudou de exército depois que leu Romanos 8:1: Agora, pois, já nenhuma 

condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Este verso foi o divisor de águas na sua 

vida espiritual. Depois de entender tudo o que esse verso tinha para lhe dizer, ele 

abandonou o catolicismo e fundou o luteranismo, sendo também o pai dos protestantes.   

 Quando o padre Martinho Lutero entendeu que nada do que ele fizesse poderia 

lhe garantir a sua salvação, de que todas as penitencias que sua antiga igreja lhe impunha 

com objetivo de alcançar a salvação eram apenas invenções de homens e não exigências 

divinas, ele pode entender de uma vez por todas que a salvação é um presente que nos é 

concedido de graça e pela graça do Senhor Jesus. Martinho Lutero pode entender de uma 

vez por todas que a salvação é um presente tão maravilhoso que nossa única e sábia atitude 

a tomar é aceitá-la. Já que a salvação é um presente da graça de Jesus e é de graça, só nos 

compete simplesmente aceitá-la e agradecer a Deus por tamanho dom. 

 O capítulo oito de Romanos está recheado de bênçãos e somente aqueles que 

tiverem paciência para abrir a Palavra de Deus e meditar nesse capítulo por inteiro, vai 

poder confirmar o que estou escrevendo. Apenas para citar alguns presentes que o apóstolo 

Paulo nos deixou na Palavra de Deus, segue alguns versos maravilhoso e pense 

profundamente no significado de cada um: 

 "Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da 

morte" - Romanos 8:3 

  "Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus".  

Romanos 8:14 

 "Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez, 

atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no que clamamos: Aba, Pai”. 

Romanos 8:15 

 "Ora, se somos filhos somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo; 

se com ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8:17 

 "Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não 

podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós." Romanos 8:18 

 "Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 

Romanos 8:31 
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Vinte e Três de Setembro 

A Missão dos que pregam 

 E como pregarão, se não foram enviados? Como está 

escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. 

Romanos 10:15 

 Antes de chegar nesse verso, Paulo apresenta aos cristãos romanos uma mensagem 

poderosa, a respeito da crença em Cristo Jesus. Não deve ter sido nada fácil para Paulo 

falar ou pregar sobre Jesus, pois ele havia estado do outro lado na pessoa de Saulo, 

perseguindo e oprimindo os cristãos e o Senhor deles, mas agora como Paulo, como 

apóstolo dos gentios, ele apresenta Jesus de uma forma fácil de ser entendida, apresenta a 

salvação como um presente da graça de Deus e somente não acredita e não entrega a sua 

vida a Jesus, quem realmente não quer.  

 Veja como o acesso a Jesus e seu evangelho ficou mais fácil quando lemos o que 

Paulo nos escreve em Romanos 10:9: "Se, com tua oca, confessares que Deus o ressuscitou 

dentre os mortos, serás salvo." Porquanto a Escritura diz: Todo aquele que nele crê não 

será confundido" Verso 11 "Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo". 

Verso 13 “Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele 

de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 14. 

 Nosso verso de hoje é uma referência a um grupo especial de cristãos que são os 

que anunciam as boas novas da salvação. Como a Palavra de Deus nos diz, a fé vem pelo 

ouvir e os pregadores não importando se eles estão no púlpito, numa favela, em casa, numa 

garagem, no ônibus, no táxi, no supermercado ou mesmo no trabalho, são os homens ou 

mulheres de Deus, que se aprofundaram um pouco mais do que a conformada maioria e 

que falam com poder sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 

 Quando os homens e mulheres de Deus falam de Deus, eles são ungidos pelo 

Espírito Santo de Deus para influenciar pessoas para tomarem a decisão mais importante 

de suas vidas que é aceitar Jesus Cristo como seu salvador e Senhor. Poder abrir a Palavra 

de Deus e depois poder ouvir uma palavra de gratidão de algum ouvinte lhe dizendo 

claramente que o Espírito Santo de Deus falou através de você é algo realmente gratificante 

e maravilhoso. 

 Talvez o seu dom seja louvar e engrandecer o nome do Senhor, quem sabe você 

até faz parte do Ministério Chama Coral e lógico que você também está pregando através 

do louvor, mas a sua escolha de abrir a Palavra de Deus diariamente e estudá-la com mais 

afinco, pode levá-lo a desenvolver o seu dom de um dia ser também um pregador da 

Palavra de Deus. 

 Muitos de nós escolhemos servir ao Senhor com um só dom e outros escolhem 

ampliar seus dons. Quem sabe você não se torna um pregador da Palavra? Basta deixar 

que o Espírito Santo de Deus te conduza, como conduziu outros no passado. 
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Vinte e Quatro de Setembro 

Geração 148 

 Porque se vivemos, para o Senhor vivermos, se morremos, 

para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, 

somos do Senhor. Romanos 14:8 

 Tenho quase uma plena certeza que você já viu ou já ouviu falar de um grupo de 

jovens e adolescentes usando uma camiseta bem estilizada com a logo G 148 e G 148 Teen. 

Um dia alguém muito inspirado por Deus estava lendo o mesmo verso que você leu hoje 

e com as maravilhosas bênçãos de Deus, apoio de amigos e dos líderes de nossa igreja, 

conseguiu ampliar a essência dessa mensagem e a transformou na principal motivação e 

estilo de vida dos jovens e adolescentes adventistas do sétimo dia.  

 Não sei se você já entrou alguma vez na sua vida na classe dos adolescentes de sua 

igreja adventista do sétimo dia, mas se não o fez, vá lá um dia e verás que a geração 148 de 

adolescentes incorporou toda as ideias que esse verso trouxe e os adolescentes de nossa 

igreja amam fazer parte desse projeto, desse estilo de vida, de usar a camiseta diferenciada 

que só eles podem usar, amam as missões, amam ir aos congressos, amam ira as semanas 

de oração, aos cultos anuais de confraternização e celebração, amam falar de cor esse verso. 

Cada adolescente que participa dessa geração 148, entendeu de forma definitiva que sua 

vida é Jesus, que "se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor 

morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor".   Romanos 14:8 

 Não importa muito em que fase da vida você esteja, se já se formou ou não, se já 

constituiu sua família ou não, se já tem sua casa própria ou vive com seus pais, o importante 

é saber que nesse verso, encontramos a essência de nossa vida cristã e de nossas própria 

missão.  Esse Jesus é o motivo maior, soberano, supremo que levou milhares a entregarem 

suas vidas ao Senhor, no tempo do cruel Nero, o famoso imperador de Roma, que se 

divertia vendo os cristãos serem destroçados e engolidos por ferozes leões. Enquanto Nero, 

seus amigos e seus súditos de Satanás se divertiam, o sangue dos cristãos era derramado 

nas arenas de Roma. Aquele sangue, porém, era uma verdadeira semente, pois milhares 

de novos cristãos nasciam para o reino de Deus, quando presenciavam que aqueles cristãos 

cantavam enquanto morriam. 

 A vida cristã não é só um mar de rosas.  Muitos, mas muitos cristãos mesmo 

literalmente entregaram suas vidas ao Senhor e deram o seu sangue em prol do Senhor 

Jesus, seu evangelho, seus princípios, sua esperança. Se você amar qualquer parente seu 

mais do que o Senhor Jesus, você não é digno Dele. Se seu emprego, se seu negócio, se 

seus sonhos, se sua vida, tiver algo ou alguém, acima do Senhor Jesus, você não é digno 

Dele. 

 Quanto entendemos tudo que Romanos 14:8, tem para nos oferecer, quando 

vivermos tudo o que o está escrito ali, então sua vida e a minha vida, terá um novo 

significado. Entenderemos de verdade o que Paulo queria dizer ao afirmar que para ele, 

“o viver é Cristo é o morrer é lucro". Que o Senhor seja tudo o que nós temos. Amém. 
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Vinte e Cinco de Setembro 

Salvação Individual 

 Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a 

Deus. Romanos 14:12 

 Que bom levantar cedo, dobrar os joelhos diante do Senhor, agradecer a noite de 

sono, pedira as bênçãos para seu novo dia, orar pela sua família, amigos e pessoas que o 

Senhor colocará no seu dia para você falar dele para elas.  Depois desse tempo com o 

Senhor, nos motivamos para louvá-lo e abrirmos a sua maravilhosa Palavra e ouvir o que 

Ele tem para nos falar. 

 Toda essa introdução tem um nome e se chama devoção pessoal. Esses momentos 

de devoção pessoal não são feitos com sua esposa, seus filhos ou um eventual amigo que 

esteja em sua casa e é exatamente por isso que ela se chama devoção pessoal Nestes 

momentos antes de começar seu dia de lutas e trabalho, você busca a verdadeira força para 

encarar seu trabalho, suas metas, suas contas, seus sonhos, seus planos, seus projetos e seus 

desafios. São nesses momentos que você fica com o Senhor, que você reúne as forças 

necessárias para sair de casa como um vencedor e chegar em casa como um vencedor.  

 Da mesma forma que sua devoção pessoal é uma atitude sua e que tem tudo a ver 

com o seu relacionamento com Deus, a sua salvação também é individual. Nosso verso de 

hoje deixou bem clara essa solene verdade para nós hoje. Se você é pai ou mãe e seus filhos 

ainda são pequenos, você é o responsável pela salvação deles até chegar o fantástico dia em 

que seus filhos aceitarão Jesus Cristo como seu salvador e Senhor e poderem dessas formas 

andarem com suas próprias pernas na jornada rumo a Nova Jerusalém.  As vezes nossos 

filhos tomam uma decisão por Cristo ainda bem cedo e isso pode acontecer aos oito ou 

nove anos de idade e é lógico que eles ainda dependerão de seus pais para conduzi-los com 

mais firmeza nos passos do Mestre.  

 Pode acontecer que seus filhos não queiram nada com o Senhor e então será a hora 

de você abrir para eles a Palavra de Deus em Romanos 14:12, olhar bem nos seus olhos, 

lerem o verso em alto e bom som para eles e  lhes dizer que apesar de todos os esforços 

que eles fizeram para lhe manterem nos caminhos do Senhor, a responsabilidade final pela 

salvação deles, sempre será deles. Ore com eles, continue amando-os, ore individualmente 

e com suas esposas pela salvação deles, mas liberte-se de qualquer culpa, caso você, como 

pai ou como mãe, tenha feito o seu melhor para a salvação de seus filhos. Lembre-se que 

tanto a devoção como a salvação sempre serão individuais. 

 Quando entendemos que a salvação é um presente da graça de Jesus e que ela veio 

de graça para nós, conseguimos vislumbrar quanta responsabilidade recai sobre nós. Estar 

um dia na Nova Jerusalém, vai depender também da sua conexão diária com o Deus do 

universo, com a videira que é Jesus Cristo e com a companhia maravilhosa e diária do 

Espírito Santo de Deus no comando de nossas vidas. Nunca perca o foco na verdade eterna 

que sua salvação é individual, tanto quanto a sua devoção pessoal.  
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Vinte e Seis de Setembro 

Irmãos Unidos 

 Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus, que 

faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões; 

antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental 

e parecer. I Coríntios 1:10 

 Nossas meditações sobre Romanos acabaram e Paulo agora escreve para um outro 

público, uma outra igreja, com realidade bem diferente da igreja cristã em Roma e iremos 

aprender com ele, como lidar com situações muitos comuns em nossa caminhada rumo a 

Nova Jerusalém.  

 Antes de exortar os cristãos coríntios a unidade, Paulo faz uma saudação especial a 

eles. Veja: "A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, 

chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar, invocam o nome do nosso 

Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus e nosso; graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do 

nosso Senhor Jesus Cristo" I Coríntios 1:2 e 3. 

 Ele se dirige aos membros de Corinto, como "irmãos santificados em Cristo Jesus, 

chamados para ser santos". Precisamos nos lembrar que o conceito de santos na Palavra de 

Deus é separados para um propósito especial, que nossa caminhada no processo da 

santificação, começou quando aceitamos Jesus Cristo como nosso salvador e Senhor e 

passamos pelas águas batismais e que esta caminhada continua até o dia em que morremos 

ou quando nosso Senhor Jesus Cristo retornar com poder e grande glória para nos 

eternizar.  

 Andar na estrada da santificação é algo entre você e Jesus Cristo. Ficar olhando para 

seu próximo para criticá-lo ou mesmo invejá-lo, com certeza não te levará à lugar nenhum.  

Um verdade sobre esse assunta da santificação é que quanto mais perto estivermos de Jesus, 

menos nos sentiremos parecidos com Ele e quando você aceitar essa verdade para sua vida 

espiritual, você entenderá também que é a graça de Jesus e não os nossos esforços 

meramente humanos que nos tornam os verdadeiros servos de Deus que são separados 

para um propósito especial. 

 Nosso verso de hoje é uma exortação à unidade e não a uniformidade. Na unidade 

existe sim espaço para opiniões diferentes, existem pessoas unidas por Deus para trazerem 

novas ideias, existe espaço para diálogo, acordo, respeito, pedido de desculpas, humildade 

para reconhecer que outras ideias são bem melhores do que as nossas e depois de tudo 

conversado, depois de muita oração, depois de aparadas todas as arestas, depois que a 

habilidade em ceder tomou o lugar do orgulho pessoal e o desejo de poder, então 

chegamos a unidade.  

 A base da unidade se firma com o diálogo, o respeito, a arte de ceder, a humildade 

e a presença do Espírito Santo de Deus orientando cada detalhe. Na uniformidade 

encontraremos diretores e lideres pecadores e ditatoriais querente impor suas ideias sem 

sequer consultar seus liderados. Nem percamos nosso tempo com eles. 
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A Mensagem da Cruz 

 Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se 

perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. I 

Coríntios 1:18 

 Já parou para pensar quão loucos nós podemos parecer perante os olhos de pessoas 

do mundo que vivem apenas para estuda, trabalhar, acumular, gastar e pagar contas? Você 

já parou para pensar em quão maravilhosa é a sua vida, porque além de fazer tudo que os 

demais mortais precisam fazer, você consegue levantar cedo para falar com Deus, para 

louvá-lo e abrir Sua Palavra? Consegue ver o quão diferente você é, pois você ora antes de 

comer com os seus filhos, lê para eles preciosos versos da Palavra de Deus ou mesmo lê a 

meditação deles antes deles dormirem? 

 Você consegue enxergar como é maravilhoso poder irá para o trabalho depois de 

ter se alimentado da Palavra de Deus e de quebra poder também ter alimentado seus filhos 

com a mesma Palavra? Já percebeu como é bom chegar em casa, tomar um bom banho, 

jantar e reunir sua família para juntos fazerem o culto familiar, conversar sobre o dia de 

cada um, orar pela sua esposa, seus filhos e sua grande família, enquanto a maioria das 

famílias do mundo estarão solitários vendo televisão, na internet ou curtindo seus telefones 

celulares? Não é simplesmente fantástico colocar seus filhos para dormir e depois abrir a 

Palavra de Deus com sua esposa e fechar o dia de forma gloriosa? 

 A mensagem da cruz, de um salvador que deixou a glória para nos salvar, para nos 

dar esperança, para nos dar vida eterna é a mensagem que transforma nossas vidas e nossos 

relacionamentos com nossas esposas, nossos filhos, nossos parentes e o nosso próximo. É 

a mensagem da cruz a levantar cedo para procurar o Personagem da cruz, louvá-lo e 

engrandecê-lo. É a mensagem da cruz que nos motiva a escolher a melhor comida para 

nossa família. É a mensagem da cruz que nos motiva a sermos fiéis na devolução dos 

dízimos e ofertas do Senhor, pra que esta mesma mensagem da cruz, chegue a mais lares 

e mais famílias tenham a mesma vida maravilhosa que você tem. É a mensagem da cruz 

que vai fazer você e sua esposa chorarem, quando virem seus filhos entrando nas águas 

batismais para de lá saírem como novas criaturas em Cristo Jesus.  

 A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos 

salvos, ela é o poder de Deus. O que para o mundo é uma loucura, uma fantasia, uma 

fábula, uma piada, uma anedota, para nós é vida, é salvação, é bênção, é saúde, é felicidade, 

é vida plena para você e sua família, é esperança, é vida eterna, é certeza plena que um dia, 

no tempo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo retorna para nos dar a tão prometida e 

esperada vida eterna.  

 Agradeça a Deus por acreditar em todas essas loucuras segundo o mundo, agradeça 

a Deus porque um dia esse poder de Deus chegou na sua vida para melhorar a forma 

maravilhosa de você viver e se relacionar com sua família e o mundo. Agradeça a Deus 

diariamente porque um dia a mensagem da cruz chegou para revolucionar sua vida, sua 

saúde, seu estilo de vida, sua forma de amar, de viver, de sonhar e de se salvar. 
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Surpresas no Fim da Missão 

 Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais 

penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para 

aqueles que O amam. I Coríntios 2:9 

 Você já foi surpreendido? Alguém muito próximo a você preparou-lhe uma 

surpresa que você nunca soube como ele(ela) fez tudo aquilo com tanto sigilo? Pode ser 

que elas existem, mas não conheço pessoas que não gostem de serem surpreendidas, pelas 

pessoas que mais as amam, porque geralmente as surpresas são uma demonstração de 

carinho ainda com muito amor. 

 Você que faz parte do Ministério Chama Coral sabe muito bem o poder que a 

surpresa tem na vida de vocês. Com certeza você se lembra do dia em que no início ou no 

fim do ensaio, alguém da liderança te colocou uma venda nos seus olhos, alguém teve que 

te conduzir para dentro de um ônibus e o resto não posso contar pois senão acaba a 

surpresa. Cada membro do Ministério Chama Coral é um portador de luz e aquela 

mensagem direta de Jesus Cristo para seus discípulos de que eles eram a luz do mundo e 

o sal da terra serve muito bem para cantam e encantam neste coral maravilhoso. Quantas 

apresentações de vocês foram uma maravilhosa surpresa para os ouvintes. Lembro do dia 

quanto entraram com velas e fogo na Igreja do Portão. Que surpresa fantástica! Que 

programa inesquecível! Que bênção ter assistido aquela programação. 

 Quantas vezes vocês foram para os projetos missionários do Portão Global e para 

surpresas dos ouvintes, vocês se juntaram, oraram, cantaram e emocionaram a tal ponto os 

ouvintes que muitos deles choravam de ver e ouvir o que o Senhor, o Deus do universo 

estava ali no meio dos mortais. Surpresa maior acontecia quando aquelas pessoas simples 

recebiam uma cesta básica com um livro da esperança de presente e a certeza de que vocês 

tinham cumprido a missão de levar o evangelho e conduzir almas aos pés de Jesus.  

 As maravilhosas surpresas fazem parte da vida de cada um de vocês, missionários 

do Ministério Chama Coral.  Vocês são as agentes surpresas de Deus para emocionar o 

mundo como o amor de Deus, através do louvor e de suas vidas. Surpreender pessoas com 

sua voz é para os cantores. Surpreender pessoas com louvor a Deus e suas vidas é para os 

missionários do Ministério Chama Coral! 

 Se pessoas simples como nós, gostamos de surpresa, imagine o nosso Deus que 

surpreendeu milhões de anjos, quando anunciou para todos que seu filho Jesus Cristo iria 

morrer, numa cruz para salvar pecadores! Que surpresa! Que amor é esse, não é verdade? 

Nosso verso de hoje é a surpresa que Deus tem preparado para sua e minha vida. João em 

seu Apocalipse, nos dá apenas um vislumbre do que nosso Deus é capaz de fazer em prol 

dos salvos, mas as melhores surpresas estão por vir e não serão os missionários do 

ministério Chama Coral que irão perder a chance de serem surpreendidos pelo Rei do 

Universo. Quem perseverar até o fim, será salvo. Que todos nós e vocês, recebam essa 

benção diretamente do trono celestial. Amém por isso! 
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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 Setembro 

Sua Parte na Missão 

 Eu plantei.  Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. 

I Coríntios 3:6 

 Hoje lhe trouxe alguns versos de I Coríntios 3, para sua meditação: 

 "E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos 

em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda 

agora podeis, porque ainda sois carnais; pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não 

sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um: Eu sou de Paulo; 

e outro: Eu de Apolo; porventura não sois carnais? Pois, quem é Paulo, e quem é Apolo, senão 

ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou; 

mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas 

Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um; mas cada um receberá o seu 

galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de 

Deus e edifício de Deus". - I Coríntios 3:1-9 

 Se você conseguiu entender o que leu, vai ver que a igreja de Corinto, ou seja, os irmãos 

que faziam parte dessa igreja tinham suas preferências bem definidas, sobre os pregadores Paulo e 

Apolo e foi para acabar com essa dissensão que Paulo deixou bem claro para todos, qual foi a parte 

dele, a de Apolo e a de Deus na missão. Fazer parte do Ministério Chama Coral, implica em saber 

claramente qual a sua parte na missão. Implica em fazer muito bem a sua parte, implica em andar 

a segunda e terceira milhas e desta forma evitar por todos os meios, a dissensão entre os membros 

do ministério.  

 Creio sinceramente que as maiores feridas que se abrem num ambiente de coral, acontece 

quando alguns membros mais antigos os mesmo os jovens que fundaram o coral, ficam lembrando 

e comentando sobre o tempo passado do maestro tal e do maestro y, das programações de um 

passado que não volta mais e esse viver eternamente no passado com certeza ascende a chama da 

dissensão. Ao agir dessa forma, estão os coralistas agindo como crianças espirituais da igreja de 

Corinto que se dividiam entre Paulo e Apolo e ninguém se lembrava de Deus nesse processo. 

 Não sei qual sua função no Ministério Chama Coral, além de ser um cantor, mas creio que 

quando cada um entender que precisa andar a segunda milha além de cantar, quando todos 

entenderem que o maestro atual está ali pela vontade do Senhor, quando todos  entenderem que 

o Ministério não pertence aos fundadores, aos diretores e muito menos ao maestro,  quando 

entenderem definitivamente que esse ministério pertence ao Senhor, não haverá mais espaço para 

divisão, dissensão, separação ou preferências.  

 Apenas relembrando o que Paulo nos diz em I Coríntios 3:8, "cada um irá receber o 

galardão, segundo o seu próprio trabalho". Sua parte é ser um cooperador, lavoura e edifício de 

Deus. Conseguiu definitivamente entender sua parte na missão? Conseguir entender porque a 

mensagem de Paulo em I Coríntios 3:1-9, tem tudo a ver com o Ministério Chama Coral? Consegue 

entender que criar dissensão é uma obra que não irá te levar e muito menos o Ministério Chama 

Coral a lugar nenhum?  Faça a sua parte, cumpra sua missão, ande sua segunda e terceira milha e 

agradeça diariamente por fazer parte desse ministério.  
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Trinta e Um de Agosto 

Trinta e Um de Agosto 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL 
Transformada III 

“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 

 

Seguimos Deus porque queremos realmente conhecê-Lo e ter a Sua amizade; ou só por 

causa das Suas bênçãos, na esperança que Ele nos dará? É complicado você olhar para si mesmo 

e muitas vezes não ter resposta para essa simples pergunta. Será mesmo que quando dizemos: “Eis-

me aqui Senhor” estamos realmente dispostos a obedecer a esse chamado? Deus não quer homens 

que operam mecanicamente sem a participação da vontade, executando-a com desamor, 

indiferença e insensibilidade sem ser pelo coração. A obediência que vem do coração é a única que 

fala a palavra de Deus. 

 

“São atitudes como essas que precisam se multiplicar cada vez mais. Precisamos de um 

mundo com mais pontes e conexões”.   

Com o Ministério Chama Coral, descobri outros campos de atividades e relações sociais, 

na qual pude desenvolver um talento natural ‘expressos’ espontaneamente. Uma das melhores 

ferramentas para ajudar a alavancar uma imagem positiva do próprio eu; satisfação de paz interior, 

que transcende qualquer outro aspecto da vida; felicidade, e não está relacionada a bens adquiridos 

do mundo exterior e sim do mundo interior; a natureza de estar com DEUS, que acima de tudo, 

nos oferece esta maravilhosa experiência de vida, mudança estrutural de paz, completude, 

equilíbrio e alegria interior. 

Verso favorito: “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 

Agora acabou! 

 
 

 Andrea Maria Wandziuk 
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