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milagres 

  E, Jesus estendendo a mão, tocou-lhe dizendo:  

Quero, fica limpo! E imediatamente ele ficou limpo de sua 

lepra. Mateus 8:3 

 Quando abrimos a Palavra de Deus em Mateus, Marcos, Lucas e João, vemos 

ocorrer com abundância, um fenômeno que não havíamos presenciado com tanta 

frequência em nenhum outro livro da Palavra de Deus e estamos falando de milagres. Não 

sei como definir milagres, mas uma coisa eu sei: milagres não se explicam. Eles apenas 

acontecem. 

 Jesus Cristo operou muitos milagres e o primeiro deles foi transformar a água no 

mais legítimo suco de uva não fermentado. Com certeza, você se lembra da história e 

simplesmente por um desejo de Jesus, a água dos tonéis viraram suco de uva. Não tente 

explicar como isso aconteceu, simplesmente aceite o que está escrito na Palavra de Deus e 

desta forma você será mais um discípulo de Jesus a acreditar em milagres. 

 Mateus menciona o milagre da cura de um leproso e isto foi bem mais simples do 

que imaginamos: Vamos deixar que Mateus nos conte como foi: "Ora, descendo-o do 

monte, grandes multidões o seguiram.  E eis que um leproso, tendo-se aproximando, 

adorou-o, dizendo; Senhor, se quiseres podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, 

tocou-lhe, dizendo; Quero. fica limpo!  E imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra:  

Mateus 8:1-3 

 Uma cena simples: um homem doente procura o Médico dos médicos, o Rei dos 

reis, o Senhor dos senhores e com uma fé simples pede um milagre. Nosso líder Jesus, o 

doador da vida, o criador do universo a toca e movido de compaixão, diz apenas três 

palavras que mudaram para sempre a vida do leproso: Quero, fica limpo!  

 Quais milagres Jesus já operou na sua vida? Que milagres ele ainda fará? Que 

milagres Ele ainda precisa fazer? Quais milagres você precisa que Ele faça? Entre tantos 

milagres, te lembro que Ele nos tirou do lixo do pecado, nos trouxe para o seu reino e um 

dia, voltará para nos conceder o milagre da vida eterna. A música Milagres é um presente 

de Luciana Valente para todos os seres humanos. Se você conhece a melodia, louve ao 

Senhor! 
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     Som da Chuva 

  

 

 "Venham os cegos, venham os coxos. Venham perdidos. 

Que em Teu nome, milagres vão acontecer. Mulheres sem filhos. 

Famílias quebradas. Adorem em Espírito. Que em teu nome, 

milagres vão acontecer. Realiza Teus planos em mim.  

Desvenda meus olhos e me faça ver o Teu poder. Tira de mim, o 

que me impede de ser Teu. Aos Teus pés, entrego tudo o que é 

meu. Venham os cegos, venham os coxos.  Venham perdidos. 

Que em Teu nome, milagres vão acontecer. Mulheres sem filhos. 

Famílias quebradas. Adorem em Espírito. Que em teu nome, 

milagres vão acontecer. Realiza Teus planos em mim.  

Desvenda meus olhos e me faça ver o Teu poder. Tira de mim, o 

que me impede de ser Teu. Aos Teus pés, entrego tudo o que é 

meu. Realiza Teus planos em mim.  Desvenda meus olhos e me 

faça ver o Teu poder. Tira de mim, o que me impede de ser Teu. 

Aos Teus pés, entrego tudo o que é meu". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milagres vão acontecer 

 

Milagres vão acontecer 

 

https://www.facebook.com/chamacoral/
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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 Outubro 

O Evangelho da Saúde 

 Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de 

Deus habita em vós? I Coríntios 1:16. 

 Talvez nosso verso de hoje tenha passado desapercebido, nas inúmeras vezes que você 

tenha lido ou estudado com carinho o livro de I Coríntios, mas te convido a ler novamente e sentir 

a poderosa verdade que esse verso tem. Você e eu somos o santuário de Deus. Já parou para pensar 

o quanto isso é impactante e pode mudar de forma radical o cuidado que você tem para com a 

saúde de seu corpo? 

 Pense assim comigo: Você e eu nos preparamos semanalmente para irmos ao santuário ou 

a casa de Deus. Lá oramos, louvamos, devolvemos parte das bênçãos materiais que o Senhor nos 

deu, abraçamos nossos irmãos em Cristo, choramos com os que choram, sorrimos com os que 

sorriem, oramos e visitamos os doentes, nos envolvemos na missão de anunciar a breve volta do 

Senhor Jesus e também proclamamos a maravilhosa salvação em Cristo Jesus. As igrejas são tão 

boas quanto seus membros e a marca de uma igreja verdadeira foi deixada pelo nosso líder Jesus 

quando nos ensinou: Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros". 

Em outras palavras, Jesus estava nos dizendo que numa igreja boa de verdade, os irmãos em Cristo 

devem se amar de verdade.  Voltando ao nosso verso de hoje e veremos que lá está escrito que o 

santuário, ou seja, a igreja que Deus gosta de frequentar é o nosso corpo, pois o Espírito Santo de 

Deus mora em nós! Você já havia pensado nessas hipóteses, de você ser a igreja que Deus gosta de 

frequentar? Saber que nós pobres mortais e pecadores, somos o local preferido da moradia do 

Espírito Santo de Deus, nãos nos assusta? 

 A grande maioria dos cristãos não sabe quase nada e não vive quase nadas as boas novas 

do evangelho da saúde. Os mesmos hábitos de alimentação que estes cristãos tinham antes de 

conhecer a Cristo, continuaram os mesmos depois que eles aceitaram a Jesus como seu salvador e 

Senhor.  Para essa grande maioria, ser uma nova criatura em Cristo Jesus não tem nada a ver com 

seus hábitos alimentares, sua saúde física e seu estilo de vida. Como esses cristãos continuam 

comendo e bebendo do mesmo jeito de antes de conhecer a Jesus, então eles desconhecem 

totalmente as normas do evangelho da saúde. 

 Se existem um povo cristão que foi abençoado como o evangelho da saúde, são os 

adventistas do sétimo dia e nossa profetiza Ellen White escreveu excelentes materiais, textos, 

meditações e instruções sobre nosso regime alimentar, nossa saúde, sobre os oito remédios, 

naturais, saúde mental, emocional e espiritual. Mesmo assim, a exemplo dos outros cristãos que 

não tem a mesma luz que nós temos, nosso regime alimentar e nossos hábitos de saúde continuam 

sendo os mesmos do tempo em que não conhecíamos o Senhor. O evangelho da saúde por incrível 

que pareça, não é sequer objeto de nem cinco sermões de todos os sermões pregados ao longo do 

ano e o este assunto talvez não venha à tona, porque como adventistas do sétimo dia, talvez 

queiramos continuar vivendo, comendo e bebendo do jeito que sempre fizemos e não tendo o 

menor interesse em mudar nosso regime alimentar e quem prega o evangelho da saúde sempre é 

visto como radical. O apóstolo Paulo nos adverte: "Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus 

o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós é sagrado. II Coríntios 3:12 - Mensagem forte, 

mas necessária. Irá impactar seu estilo de vida? 
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Dois de Outubro 

Vocacionados para a Missão 

 Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. I 

Coríntios 7:20 

 Um dos grandes privilégios que temos em nossa carreira cristã é servir. Podemos e 

devemos servir em casa, pois lá é o principal laboratório de nosso aprendizado. A religião pura e 

verdadeira começa em casas e os verdadeiros cristãos tem um ministério fantástico servindo sua 

esposa, seu marido e seus filhos. Nossa profetiza Ellen White nos diz que "uma família bem 

ordenada fala mais em prol do evangelho do que mil sermões. Nossa vocação para servir ao Senhor 

começa em casa e isso implica em se envolver nas tarefas familiares, incluindo os serviços não tão 

agradáveis para a grande maioria como lavar e secar louça e limpar banheiros e vidros.  

 Nesse processo de servir em casa, todos, incluindo o pai e provedor, devem fazer sua parte, 

pois se todos saem para trabalhar e estudar, então é muito justo que todos cheguem em casas e 

trabalhem dentro para abençoar a família e manter tudo em ordem. Todos conseguimos ver os 

frutos de uma casa desorganizada quando a visitamos, pois as pilhas de louça, a roupa por lavar e 

os banheiros sempre sujos estão lá, servindo de testemunha da falta de gestão e compromisso de 

toda a família e não somente dos pais. Muitos pais não educam seus filhos para encarar os trabalhos 

domésticos, pois os consideram desonrosos para seus filhos, preferindo que eles fiquem nos jogos 

de vídeo game ou na internet, ao vê-los limpado banheiros ou secando uma louça.  Esses pais estão 

criando uma geração de desocupados e despreparados, pois quando seus filhos saírem de casa para 

encarar a vida, eles se sentirão totalmente desqualificados para encará-la. 

 Quando uma família organizada consegue entender que juntos e focados, eles resolvem 

seus problemas, mais capacitados eles estarão para servir ao Senhor na igreja e no mundo, não 

importando em que ministérios eles venham a atuar.  Quem já passou por um clube de 

desbravadores, com toda a família envolvida por lá, sabe muito bem como o aprendizado em casa 

foi uma benção para o sucesso na missão e no serviço em prol dos juvenis e adolescentes do mundo 

e da igreja.  

 Servir em casa com qualidade e servir na igreja com boa vontade e comprometimento é 

algo bem raro nos ditos lares cristãos, porém esse desprendimento e comprometimento nos 

capacitaria para exercermos nossa missão de servir a Deus e ao próximo num ambiente do mundo, 

onde nem tudo acontece tão facilmente como em casa e na igreja. Servir ao Senhor num ambiente 

em que seque se pode falar de Deus, sem que você seja ridicularizado pela sua fé, não é fácil, mas 

nem por isso devemos declinar de nosso dever de sermos testemunhas de Jesus Cristo. 

 Não importa muito onde você atue, mas creio firmemente que Deus espera pacientemente 

que sua missão de servir realmente aconteça em casa, na igreja e no mundo. Lembre-se de que 

"cada um deve permanecer na vocação em que foi chamado" e ao atuar dessa forma, ao fazer um 

pouco além do que foi pedido, ao caminhar uma segunda milha que a grande maioria não está 

disposta a andar, aguarde as bênçãos que o Senhor tem reservado para esse grupo seleto de servos 

de Deus. 

 Capacite-se diariamente em sua casa para poder servir a Deus com qualidade, na igreja e 

no mundo. Que o Senhor nos abençoe para nos manter focados na nossa vocação de servir. 

 

 

 



 

12 

Três de Outubro 

A Missão de Paulo 

 Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, 

pois sobre mim pesa essa obrigação; porque ai de mim, se não 

pregar o evangelho.  I Coríntios 9:16 

 Quando você lê a palavra missão, o que ou quem lhe vem à mente?  Você pensa nos 

missionários pregando para os pobres africanos?  Você pensa nos médicos e enfermeiros que 

trabalham nas lanchas missionárias do Amazonas? Você pensa nos jovens voluntários que doam 

um ano de suas vidas depois de se formarem para construir igrejas e levar a Palavra de Deus, nos 

lugares mais distantes da terra? Você, como participante do Ministério Chama Coral, lembra de 

quantas vezes pegou o ônibus e foi cantar do amor de Deus em lugares onde não existia presença 

adventista e agora tem, graças também ao seu trabalho de missionário? 

 Paulo tinha um chamado específico. O próprio Jesus Cristo o convocou para ser uma 

testemunha Dele e para falar Dele, em primeiro lugar para o povo judeu e caso o povo judeu O 

rejeitasse mais uma vez, deveria ir levar o evangelho para os gentios, Os judeus a exemplo do que 

fizeram com Jesus, também rejeitaram a Paulo e para a honra e a glória do nome do Senhor, Paulo 

foi pregar o evangelho aos gentios e se você não é um cristãos judeu e sim um gentio como eu, você 

deve uma parcela de sua conversão ao apóstolo Paulo. Foi ele quem saiu do conforto do judaísmo 

para ser um missionário cristão. 

 Já parou para pensar o quanto o mundo e em especial os cristãos teriam perdido se Paulo 

tivesse se recusado a aceitar o chamado do Senhor? Logicamente o Senhor Jesus iria buscar outro 

instrumento humano para cumprir a missão, mas Ele encontraria alguém com o perfil de Paulo? 

Paula saiu do status de perseguidor para perseguido. De mestre e doutor para apóstolo e 

missionário. De autoridade para servo de Deus.  Se você quer ter uma pálida ideia do que Paulo 

representa para o cristianismo, abra sua Bíblia no índice e vá até os livros do Novo Testamento.  

Veja que estão lá os seguintes livros ou epístolas que foram escritas por ele e que só estão lá porque 

Paulo tomou para si a responsabilidade de pregar o evangelho: Romanos, I e II Coríntios,  Gálatas, 

Efésios, Filipenses, Colossenses, I e II Tessalonicenses, I e II Timóteo, Tito, Filemos e Hebreus.  

 Paulo teve um chamado. Paulo tinha uma missão. Ele era um pregador missionário da 

Palavra de Deus. O chamado dele não veio de forma indireta, atendendo ao apelo de um pastor. 

Ele foi chamado pelo Pastor dos pastores, o Líder dos líderes e o Senhor dos senhores. O chamado 

de Paulo foi extraordinário, pois o próprio Senhor Jesus se encarregou de fazê-lo.  

 Você já parou para pensar que você também foi chamado para a mesma missão de Paulo? 

Talvez você nunca abriu a Palavra de Deus em público, mas falar de Jesus, viver Jesus, louvar e 

engrandecer o nome de Jesus, abençoar os filhos de Deus, com carinho, com amor, com abraço, 

com comida, roupas, sapatos  e principalmente com a Palavra de Deus,  também é a sua missão e 

o seu chamado. Além de escritor, pregador, mestre e doutor na Palavra de Deus, Paulo viveu Jesus 

Cristo no seu dia a dia. Paulo apanhou por causa de Jesus e Paulo finalmente morreu por causa de 

Jesus Cristo e não existem nenhuma dúvida na cabeça de nenhum cristão de que Paulo um dia será 

ressuscitado em nome do Senhor Jesus, para conviver com seu líder Jesus Cristo por toda a 

eternidade.  

 Nem você e nem, eu tive um chamado espetacular como o de Paulo, mas a missão de levar 

as boas novas da maravilhosa salvação em Cristo Jesus é um privilégio seu e meu. 
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Quatro de Outubro 

Vigiar e Orar 

 Aquele, pois que pensa estar em pé, veja que não caia. I 

Coríntios 10:12 

 Você já parou para pensar na vida cristã, como uma corrida? Não uma corrida de cem 

metros rasos, mas uma longa maratona de quarenta e dois quilômetros? O apóstolo Paulo pensou 

na vida cristã como uma corrida e como no tempo de Roma, o esporte da época era a maratona,, 

creio que Paulo buscou nela inspiração para escrever as seguintes palavras: Não sabeis vós que os 

quer correm no estádio, todos na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira 

que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina; aqueles para alcançar uma coroa corruptível; nós, 

porém, uma incorruptível. I Coríntios 9:24 e 25. 

 Paulo mostra o esforço que o atleta tem que fazer para se dominar. Encarar uma corrida 

de quarenta e dois quilômetros não é para qualquer um, não é para os curiosos, não é para os 

fracos, não é para os intemperantes, não é para drogados e muito menos para indisciplinados. Você 

já parou para pensar em toda a disciplina necessária em todos os aspectos da vida que um atleta 

precisa ter para ser o primeiro a romper a linha de chegada? Por acaso você sabe qual a comida 

que um atleta precisa comer, quantas horas de sono ele precisa dormir, na quantidade de água que 

ele precisa ingerir, no número de horas investidas em treinamentos e pequenas corridas para chegar 

lá e correr quarenta e dois quilômetros sem parar e ainda sonhar com o primeiro lugar? Já pensou 

em quanto alimento que você acha maravilhoso de paladar ele teve que abordar de sua dieta para 

poder estar capacitado? Sabe aquele refrigerante que você acha delicioso para refrescar sua 

garganta, esse atleta teve que abortar de sua vida, pois o peso extra que isso lhe traz, atrapalharia 

todo o seu projeto de maratonista. Abrir mão de delícias para ter saúde, chama-se disciplina. 

 Paulo nos diz que os atletas do mundo correm para ganhar uma coroa de louros, 

corruptível, que se desfazia rapidamente, no entanto ele utiliza o exemplo desses atletas para nos 

motivar a viver esta vida, correr essa maratona da vida cristã ao lado de Jesus, para finalmente 

alcançar a coroa da vida eterna.  

 Nossa maratona cristã começou na casa de nossos pais (para os que tiveram a benção de 

terem pais cristãos), continuou na igreja, pois foi lá, dentro de um tanque batismal, que selamos 

nosso pacto de continuar correndo essa maratona, pelo resto de nossos dias com Jesus.  Depois 

desse batismo, namoramos, noivamos, casamos, tivemos ou teremos nossos filhos, os 

conduziremos da mesma forma que nossos pais nos conduziram e eles também entregarão suas 

vidas ao Senhor, namorarão, casarão e terão seus filhos até que um dia o Senhor Jesus venha nos 

buscar.  

 Ao longo de nossa caminhada, não podemos nos esquecer de andarmos diariamente com 

Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com nossas esposas (os), nossos filhos e com todos 

que quiserem aceitar a Jesus Cristo como seu salvador e Senhor e que quiserem irá para o mesmo 

céu que nós.  A caminhada é longa, os problemas com certeza virão até mesmo para nos fortalecer 

e sempre que pensarmos que tudo vai bem conosco, lembremo-nos de nosso verso de hoje: 

"Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia". O segredo para ficar em pé é manter-se 

ligado a videira verdadeira que é Cristo Jesus. Com Cristo em nós, fica mais fácil vigiarmos, orarmos 

e não cairmos em tentação. Mas se porventura cairmos antes da chegada, não desanimemos, 

coloquemo-nos de pé, nos arrependamos e deixe que o Senhor lhe guie pela mão.  
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Cinco de Outubro 

Tudo para a glória de Deus 

 Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa 

qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. I Coríntios 10:31 

 Alguma vez você parou para pensar no propósito de sua vida? Já se questionou o 

que você faz diariamente e porque o faz? Se você tem o hábito de trabalhar, já notou que 

você fica vinte e dois dias trabalhando oito horas por dia, tira sua sagrada hora de almoço, 

leva por baixo mais uma hora para se deslocar para seu trabalho e no final do mês, em 

apenas dez ou quinze minutos, você paga todas as suas conta, transfere seus recursos para 

terceiros e depois começa tudo de novo e isso por anos? 

 Se você é um professor, sua nobre missão é levantar cedo para encarar dez o quem 

saber quinze turmas de alunos por dia, se você for daqueles professores, que por absoluta 

necessidade financeira, precisar trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Como professor, 

além de todo o empenho na sala de aula, seus domingos estão totalmente comprometidos 

com planos de aula, digitação de notas dos alunos no próprio site da escola, para 

economizar o salário de um funcionário para o pobrezinho do dono de seu colégio. 

 Penso que ao invés de você ser um professor,  você pode ser um estudante do 

ensino médio, que tem que levantar  cedo para estudar matérias que provavelmente  você 

nunca irá usar para nada, tendo que fazer centenas de trabalhos, muitos deles totalmente 

desnecessários, mesmo porque os professores não terão tempo para ler todos,  mas no 

universo dos estudantes, existem os reis, as rainhas e os plebeus e você sabem exatamente 

quem você é nesse contesto. 

 Quantas coisas fazemos que parecem sem sentido, sem utilidade, fazemos porque 

nos mandaram fazer, fazemos porque nosso patrões nos mandaram, mas no fundo, no 

fundo, ficamos procurando um propósito, que nos motive a acordar cada dia ao longo de 

trinta e cinco anos ou trezentos e oitenta e cinco meses de trabalho, até que você chegue o 

dia de sua aposentadoria e descubra para o seu azar que seu plano de saúde para sua idade 

é nada mais, nada menos do que um terço de seu rendimento de aposentadoria.  

 Será que nossa curta vida é só isso? Como encontrar propósito e motivação para 

esta longa e ao mesmo tempo curta caminhada aqui nesta terra? O segredo para irmos bem 

em nossa vida está em nosso verso de hoje: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais 

outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. I Coríntios 10:31 

 Quando colocamos Deus em nosso trabalho, em nossos sonhos, em nossos 

estudos, em nossa família, em nossos filhos, em nossas missões evangelísticas, em nosso 

louvor, em nossa comida, nossa bebida, ou seja, em toda a nossas vidas, o propósito de 

honrá-lo e glorificá-lo passa a ser a nossa maior motivação. Ao acreditarmos nisso, tudo 

passa a ter significado: seu trabalho não será mais um fardo para trinta e cinco longos anos 

e estudar será prazeroso, pois você estará fazendo para a glória de Deus; Amém  
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Seis de Outubro 

Causa de Tropeço 

 Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem 

para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. I Coríntios 

10:32 

 Um dos grandes privilégios que os cristãos em todo o mundo têm é poder fazer 

parte de uma comunidade de crentes, que chamamos carinhosamente de igreja.  Uma coisa 

que temos que deixar bem claro que a ideia de igreja não é ideia de homens e sim ideia de 

Deus. Foi Deus quem disse para Moisés em alto e bom som: "E me farão um santuário, 

para que Eu possa habitar no meio deles". Êxodo 25:8 

 Nosso maravilhoso Deus tem ideias fantásticas não é verdade?  Pelo fato de ser o 

Criador, Ele simplesmente cria coisas incríveis. Olhe a natureza toda ao seu redor e pense 

por apenas um minuto, como seria nosso mundo sem ela.  Pense num mundo, onde todos 

os seus habitantes fossem solteiros. Seria horroroso não é verdade? Então pensando nisso, 

nosso Criador cria no Jardim do Idem, a bendita instituição da família e tudo fica 

extraordinário. Pense agora numa semana de sete dias ininterruptos de puro trabalho. Não 

é bom nem pensar, não é verdade? Então nosso Criador, também no Jardim do Idem, cria 

o dia de descanso, o sábado do Senhor e como adventistas agradecemos por poder 

acreditar e curtir essa benção a cada seis dias de trabalho.  

 Agora, pense em Deus soberano, criador dos céus e da terra, olhando do céu, para 

seus filhos hebreus,  descendentes diretos do patriarca Abraão, vivendo da terra, plantando, 

colhendo, cuidando de animais, comendo, bebendo, educando seus filhos, guardando o 

sábado e de repente  nasce no coração de Deus, o inusitado desejo de morar com eles e 

então Ele cria a igreja e ainda dá todas as medidas prontinhas para a construção. Não é que 

nosso Deus também é o melhor engenheiro que a humanidade já conheceu? 

 Igreja é Deus e seu povo unidos pelos laços da fé, da esperança e do amor. Laços 

de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, laços de esperança, porque sem 

esperança nossos sonhos de vida eterna e de moradia com a Trindade não teriam sentido 

e laços de amor, porque o amor é a marca que distingue os cristãos do resto da 

humanidade. Quando você entende a igreja sob esse prisma, você consegue pisar no 

templo do Senhor com objetivo de adorar ao Senhor na beleza da Sua santidade e consegue 

também, abençoar o seu próximo e ser abençoado pelo seu próximo.  Muitos cristãos 

entretanto, perderam a noção de santidade que a presença do Senhor traz à sua  casa e 

desta forma para muitos e para muitos mesmo, a igreja se tornou uma oportunidade de 

negócios, um local para se atualizar as redes sociais, enquanto os servos de Deus estão 

abrindo a Palavra de Deus, depois de horas de estudo e preparo, para trazer o melhor 

alimento espiritual para o povo de Deus.  Em plena igreja e em pleno sábado discutimos 

negócios, falamos de política e até de futebol. Para quem já perdeu a noção de santidade 

do templo e do sábado, o recado de Paulo tem um endereço certo e pode nos levar a 

repensar nossas atitudes e não sermos pedras de tropeço para ninguém. 
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Sete de Outubro 

Seu dom é louvar! 

 Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. I 

Coríntios 12:4 

 Um dos grandes desafios que os cristãos encontram depois que aceitaram Jesus 

como seu salvador e Senhor é descobrir qual o seu dom, qual o seu talento e como eles 

podem usá-los para abençoar sua família, sua igreja e o mundo.  Muitos cristãos sequer se 

preocupam em saber quais são seus dons ou quais os seus talentos, pois não tem o menor 

interesse em abençoar sua família, sua igreja e seu mundo. São cristãos apenas nominais, 

desfocados e egoístas, que não querem crescer e muito menos fazer outros crescerem. Eles 

acham que igreja se resume em aparecer lá  apenas uma vez por semana, cantar quando 

todos cantam, fechar os olhos quando todos fecham, dizer amém quando todos dizem, 

ouvir o que os servos e servas de Deus pregam, devolver o dízimo (para os que ainda são 

fieis) e suas raras ofertas, quando os diáconos as recolhem. Cumpridas aquelas duas ou três 

horas semanais de obrigações eclesiásticas, eles saem de lá com a mais absoluta certeza, de 

que já fizeram sua parte com Deus e agora podem se libertar e voltar para o seu mundo 

material. 

 O apóstolo Paulo nos dá uma verdadeira aula sobre dons espirituais. Vamos 

aprender com quem sabe: "Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 

E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, 

mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a 

cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria; e a 

outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência; E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a 

outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; E a outro a operação de maravilhas; e a 

outro a profecia; e a outro o dom de discernir os espíritos; e a outro a variedade de línguas; 

e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas 

coisas, repartindo particularmente a cada um como quer”. I Coríntios 12:4-11. 

 E você, que canta no Ministério Chama Coral, qual o seu dom espiritual? Qual o 

seu talento? Você está usando o presente que Deus lhe deu para o engrandecimento de 

Sua obra nesta Terra? Você notou que o louvor não está incluído nos dons espirituais 

listados pelo apóstolo Paulo? Penso que Paulo listou os dons mais visíveis no início da 

igreja cristã primitiva, mas se ele estivesse vivo e visse o Ministério Chama Coral louvando 

e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, com certeza ele faria uma inserção do louvor 

nos dons espirituais numa versão mais moderna da Palavra de Deus. 

 Vários outros dons também não foram listados pelo apóstolo Paulo e entre eles 

destacamos  a habilidade para liderar, para administrar, reger um coral, organizar uma 

missão, gerenciar a tesouraria de uma  igreja como a nossa e tantos outros que não 

colocamos aqui, mas nem por isso eles deixam de ser importantes e fundamentais para o 

bom desempenho de uma igreja viva e saudável como a nossa. 

 Se seu dom é louvar, então louve ao Senhor, com toda a sua alma e seu coração. 
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Oito de Outubro 

O Amor é o Dom Supremo 

 O amor é paciente. I Coríntios 13:4 

 Quando pensamos na palavra amor na Bíblia, não tem como não lembrar de I 

Coríntios 13. Nosso maravilhoso Deus, inspirou grande mente o apóstolo Paulo e ele nos 

brindou com o melhor poema que alguém já escreveu sobre o amor, pelo menos na minha 

opinião. 

 Já parou para pensar se toda a humanidade amasse a Deus sobre todas as coisas e 

ao próximo como a si mesmos, você não conseguiria ver um mundo totalmente 

transformado pelo amor, caso isso fosse uma realidade e não uma utopia? Já parou para 

analisar a importância do amor de Deus nesse verso: Porque Deus amou o mundo de tal 

maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas 

tenha vida eterna? Já parou para pensar que Jesus Cristo, nosso criador, nosso mantenedor, 

nosso salvador e nosso Senhor, deixou o céu, a glória, a honra e a majestade apenas para 

te amar e te salvar? 

  Quantas palavras poderiam ser escritas sobre o amor, mas vamos deixar que o 

apóstolo Paulo nos abençoe como o que Deus lhe permitiu escrever em I Coríntios 13 e 

desta forma sairemos para mais um dia de lutas, com as bênçãos da Palavra de Deus em 

nossas vidas: 

O Amor é o Dom Supremo 

 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria 

como o metal que soa ou como o sino que retine .E ainda que tivesse o dom de profecia, 

e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira 

tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria .E ainda que distribuísse 

toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para 

ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.  

O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com 

leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, 

não se irrita, não suspeita mal; não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; tudo 

sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha; mas havendo profecias, 

serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá; Porque, em 

parte, conhecemos, e em parte profetizamos; mas, quando vier o que é perfeito, então o 

que o é em parte será aniquilado.  

Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como 

menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque 

agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora conheço em 

parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, 

a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. I Coríntios 13:1-13. 

 Tenha um dia fantástico curtindo cada gota do amor de Deus por você. 
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Nove de Outubro 

O Apóstolo dos Gentios 

 Então, eu perguntei:  Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor 

respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 26:15 

 Sempre que estudamos a vida de Paulo, nos lembramos da forma como ele teve 

seu encontro com Jesus. Nos lembramos de Saulo e seus subordinados caminhando ou a 

cavalo ou a pé, rumo a Damasco, quando uma luz muito forte, a luz da presença do Filho 

de Deus o fez cair e depois se seguiu um curto diálogo.  

 Esse é o relato que está nos conhecidos versos de Atos 9:1-9 e nosso verso de hoje 

é parte da conversão de Saulo, sendo contada por Paulo, perante o rei Aripa. O curioso é 

que Jesus não apenas dialogou com Saulo, mas o encaminhou a casa de Ananias para se 

refazer de sua perda parcial de visão. Perante o rei Aripa, Paulo disse que Jesus falou mais 

coisas com ele e definiu claramente a sua missão. 

 Veja como o Senhor faz as coisas: sabendo do potencial de Saulo, de sua  

capacidade para pregar, orar e escrever, sabendo que ele era um judeu e portanto um 

profundo conhecedor da Palavra de Deus, o Senhor Jesus, vislumbrou nele alguém com o 

perfil ideal para falar Dele, como o Messias prometido em todo o velho testamento, para 

uma geração de pessoas que não eram os judeus.  Veja nas palavras de Paulo ao rei Aripa, 

o que Jesus lhe falou, logo depois de se apresentar a Saulo, como o Jesus que ele estava 

perseguindo. Aproveite também para ver como Jesus, sim, o próprio Jesus define a missão 

de Saulo: 

 "Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por 

ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te 

aparecerei ainda; Livrando-te deste povo, e dos gentios, a quem agora te envio, 

Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus; 

a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela 

fé em mim". Atos 26:16-18. 

 Como amo a Palavra de Deus! O que não estava escrito no capítulo nove de Atos, 

está bem definido no capítulo vinte e seis. Essa é a benção que recebemos quando 

investimos tempo em amar e estudar diariamente a Palavra de Deus.  

 Jesus sabia o que Paulo deveria fazer e Ele mesmo detalhou de forma minuciosa a 

missão de Paulo. Se você não é judeu e aceitou a Jesus Cristo como seu salvador e Senhor, 

então você e eu, temos uma dívida de gratidão com Paulo, por ele ter aceito e cumprido 

bem a missão que Jesus havia lhe outorgado. Quando Jesus voltar e você se encontrar com 

o apóstolo Paulo, passeando pela Nova Jerusalém, aproveite para agradecê-lo por ter aceito 

a missão que seu líder Jesus lhe incumbiu. A vida de Paulo foi, é e sempre será uma 

inspiração, para sempre fazermos o nosso melhor em prol da causa do mestre. Ao invés 

de nos espelharmos nos líderes humanos ruins, aproveitamos os bons exemplos do 

apóstolo Paulo, para nos motivar a fazer sempre o nosso melhor. 

 

 



 

20 

Dez de Outubro 

Verdades Eternas 

 Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta 

vida, somos os mais infelizes de todos os homens. I Coríntios 

15:19 

 Um dos métodos didáticos preferidos por professores na arte de transmitir 

conhecimento é a repetição:  quanto mais os alunos repetem, mais eles gravam.  Não sei 

se ainda existe a obrigação dos alunos do ensino fundamental de decorar tabuada, mas 

quando eu era criança eu tinha que saber de cor pelo menos a tabuada de um a dez e vivia 

com a bendita tabuada nos meus livros e cadernos e consigo me recordar que minha mãe 

professora também me cobrava ao longo do dia. Qual o princípio por traz da tabuada? 

Repetição.  Quanto mais você repete mais você aprende. 

 A igreja de Corinto aprendeu e esqueceu depressa demais a importância da 

ressurreição de Jesus Cristo, como uma das verdades basilares do cristianismo. Para alertá-

los, Paulo os questiona: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os 

mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? I 

Coríntios 15:2. Conforme você viu, alguns crentes coríntios começaram a não acreditar na 

ressurreição de Jesus e foi preciso que Paulo lhes explicasse a importância da ressurreição: 

"E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não 

ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé; e somos tidos por falsas testemunhas de 

Deus, porque temos asseverado contar Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não 

ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se Cristo não ressuscitou, é 

vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. E ainda mais: os que dormiram em 

Cristo, pereceram.  Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os 

mais infelizes de todos os homens. I Coríntios 15:13-19. 

 Paulo dedicou  quarenta e nove versículos de I Coríntios 15, para falar de 

ressurreição e para fechar sua linha de raciocínio, ele continuou falando da ressurreição 

dos justos no dia da volta de Jesus e da transformação que ocorrerá com os vivos nesse 

mesmo evento: "E agora digo isto, irmãos: que a carne e o sangue não podem herdar o 

reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. Eis aqui vos digo um mistério: Na 

verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados; num momento, não 

abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos 

ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é 

corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da 

imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que 

é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada 

foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua 

vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 

Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 

Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do 

Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor" I Coríntios 15:50-58. 
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Onze de Outubro 

Conselhos para a Caminhada 

 O amor seja sem hipocrisia. Romanos 12:9 

 O fantástico livro de Paulo, aos Romanos é um verdadeiro presente de Deus aos 

cristãos. Existem um dom de Deus chamado inspiração e creio firmemente que Paulo e 

todos os demais escritores da Palavra de Deus foram inspirados por Deus para nos 

abençoar com suas palavras.  A inspiração é de Deus, mas as palavras são de homens, 

exceto aquelas que começam com um claro: Assim diz o Senhor  

 Precisamos aprender que nossa caminhada cm Deus, que nos levará a nova 

Jerusalém tem dois momentos: um antes de entregarmos nossas vidas a Jesus e através do 

batismo e outro logo após sairmos do tanque batismal. Antes de aceitarmos a Jesus como 

nosso salvador e Senhor, nossa vida era dirigida por nós mesmos, seguíamos os nossos 

caminhos, fazendo o que queríamos, comíamos e bebíamos o que nos dava vontade e 

prazer e logicamente colhíamos os frutos dessa vida egoísta.  

 Quando entregamos nossas vidas a nosso salvador e Senhor Jesus Cristo, nossa vida 

após o batismo, agora é entregue ao Senhor e Ele nos conduzirá através de sua Palavra às 

mudanças de hábitos, comportamento e estilo de vida que louvem e engrandeçam o nome 

do Senhor. O nosso querido apóstolo Paulo nos deixa algumas dicas de vida que em muito 

nos ajudarão em nossa caminhada rumo a Nova Jerusalém: 

 "O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. 

Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns 

aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no espírito, servindo ao 

Senhor; Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração; 

Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade; Abençoai aos que 

vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram; e chorai 

com os que choram; Sede unânimes entre vós; não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-

vos às humildes; não sejais sábios em vós mesmos; A ninguém torneis mal por mal; 

procurai as coisas honestas, perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em 

vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas daí 

lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança; eu recompensarei, diz o Senhor. 

Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; 

porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer 

do mal, mas vence o mal com o bem". Romanos 12:9-21. 

 Esse é um bom início de roteiro de nossa nova vida. A caminhada cristã é longa, 

dura uma vida toda, muitos percalços acontecerão pelo caminho, as dificuldades virão, mas 

não podermos esquecer que "O Senhor é o nosso pastor" e Ele nos conduzirá ao longo da 

jornada.  A última dica de Paulo é um convite ao amor e ao perdão diário: Não se deixe 

vencer do mal, mas vence o mal com o bem". Vamos orar para viver isso em nosso dia a 

dia? Que Deus nos habilite a viver o que está escrito em sua Palavra. 
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Doze de Outubro 

Estilo de Vida 

 Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos 

varonil mente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos 

com amor. I Coríntios 16:13 

 Nosso amigo apóstolo Paulo, estava terminando sua primeira carta aos coríntios e 

deixou para eles e nós estes conselhos finais, sugerindo qual estilo de vida espiritual eles 

deveriam adotar. Quando falamos em estilo de vida, pensamos no modo de viver que 

aprendemos quando ainda estávamos morando na casa de nossos pais. Estilo de vida tem 

a ver com a forma como que nossos pais foram criados, pois isso os influenciou na forma 

como eles viveram e nos educaram. Estilo de vida tem a ver com o grau de instrução de 

nossos pais, com a religiosidade ou não deles, como seu poder aquisitivo, com sua vida 

social, com a igreja que frequentavam ou não, com a roupa que usavam, a comida que 

comiam, com as férias que tiravam e tudo o mais que influenciava a vida em família. 

 Como você pode ver, estilo de vida é algo que você meio que herdou de seus pais 

e enquanto você estiver na casa deles e dependendo economicamente deles é o que você 

terá para sua vida. No entanto todos nós sonhamos em ter um estilo de vida totalmente 

exclusivo, independente, com as nossas coisas, como as nossas roupas, com a nossa casa, 

o nosso carro, a nossa comida, nossas férias, nossa liberdade e para que essa seja realmente 

a nossa realidade, precisamos sair da casa de nossos pais e termos nossa própria vida 

independente.  Esse é um passo natural na vida de cada ser humano e sair de casa para 

atingir objetivos e realizarmos nossos é o desejo de uma grande maioria. Modernamente, 

muitos filhos tem adiado e muito seus desejos e sonhos devido à falta de estrutura financeira 

para encarar a vida e desta forma muitos tem ficado na casa dos pais, se conformando com 

empregos ruins, mas contando com as mordomias eternas da casa dos pais. 

 A bem da verdade, a grande maioria da humanidade não gosta nem um pouco da 

palavra solidão e prefere ter sua própria família e o grande desafio é encontrar uma pessoa 

que você aprenda a amar e que tenham um estilo de vida parecido com o seu. Quando 

homens e mulheres se casam bem cedo, eles nem sequer sabem o que é estilo de vida e ao 

casarem irão estabelecer o estilo de vida deles. 

 Nossa vida cristã também precisa de um estilo próprio, senão termos o mesmo 

estilo de vida das pessoas que não são cristãs e se formos viver igual as pessoas que não 

conhecem a Jesus, que diferença Jesus terá feito na nossa vida diária? Paulo nos deixa cinco 

conselhos para melhorar ou desenvolvermos nosso estilo de vida espiritual: O primeiro é: 

Sede vigilantes. O segundo é: Permanecei firmes na fé. O terceiro é: Portai-vos varonil 

mente. O quarto é: Fortalecei-vos e o quinto é: Todos os vossos atos sejam feitos com 

amor.  

 Que tal incorporar estes conselhos em nosso dia a dia e melhorarmos ainda mais 

o nosso estilo de vida cristã? Somente o fato de sermos cristãos e termos a companhia 

diária do Espírito Santo em nossas vidas já é uma grande benção no nosso estilo de vida.  
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Treze de Outubro 

Perseverança 

 Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, 

perplexos, porém não desanimados.  II Coríntios 4:8 

 No meu tempo de juventude, existiam várias músicas bem curtinhas que todos 

chamavam carinhosamente de corinhos e um dos mais cantados nos lendários encontros 

de jovens no sábado à tarde era o corinho Desanimados e sua letra era assim:  

Desanimados? Não, não, não. Desanimados? Não, não, não. Dores, tristezas, podem nos 

vir. Com Cristo alegres vamos sorrir. Desanimados/ Lá, lá, lá. Não, não, não. Quem cantou 

este corinho em sua juventude nunca mais o esqueceu. A letra é curta, mas a mensagem é 

poderosa e a música é inesquecível.  

 Se existe uma virtude que precisa ser cultivada em nosso caráter é a perseverança. 

A perseverança é a estrada mais curta para manter a nossa esperança na volta de Jesus. Em 

nossa igreja, milhares são batizados a cada ano e porque se tanta gente entra e milhares são 

batizados, porque nosso crescimento como denominação nunca é o esperado?  

 Entre outros motivos, faltou se explicar ou mesmo se falar mais em perseverança.  

Existimos oficialmente como um pequeno povo desde 1844, acreditando, investindo, 

louvando e nos empenhando em anunciar a breve volta do Senhor Jesus, mas já estamos 

em 2019, nosso Senhor não veio, milhares de cristãos ou não cristãos, se batizaram em 

nossa igreja adventista do sétimo dia e outros milhares saíram e continuarão saindo, 

simplesmente porque a perseverança e a esperança, não fizeram parte de suas vidas.  

 O apóstolo Paulo nos fala de perseverança, quando escreve: "Em tudo somos 

atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, 

porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o 

morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo". II Coríntios 

4:8 a 10. Que tal abrir sua Bíblia e sublinhar esse verso para você nunca mais esquecer da 

importância da perseverança? 

 Uma vida cristã sólida, alicerçada no sangue do Senhor Jesus, focada nas promessas 

de sua volta, precisa da virtude da perseverança para alcançar seu objetivo supremo de um 

dia poder ver Jesus voltar. Não deve ser nada fácil ver um cristão, que nasceu num lar 

cristão, que foi ensinado nos caminhos do Senhor, que participou de todas as classes do 

ministério da criança, que foi aventureiro e desbravador e quando chegaram os áureos anos 

da adolescência e juventude, eles resolvem partir para usufruir o que "o mundo tem de 

melhor" e que para Paulo, são "os prazeres transitórios do pecado".  

 Nossa vida é feita de escolhas e muitos adolescentes e jovens de nossa amada 

igreja do Portão, estão longe dos caminhos do Senhor há décadas e a grande maioria 

sequer recebeu uma visita nossa. Se para eles faltou perseverança, para nós faltou amor. 

Faltou o desejo de oferecer a eles a oportunidade de voltarem ao lar. Oremos por isso. 
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Quatorze de Outubro 

A Motivação Certa 

 Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: 

um morreu por todos, logo todos morreram. II Coríntios 5:14 

 Se você passou sua adolescência num Clube de Desbravadores, você cansou de 

falar o lema dos desbravares: O amor de Cristo nos constrange e talvez seu líder nunca 

tenha lhe dito que isso era o início da passagem bíblica de II Coríntios 5:14. Com o passar 

do tempo e com a dificuldade de tentar explicar para juvenis e adolescentes o que era 

constranger, um iluminado mudou o lema dos desbravadores para: O amor de Cristo nos 

motiva e ficou muito, mas fácil falar de motivação do que constrangimento para juvenis e 

adolescentes.  

 Para quem passou falando que o amor de Cristo nos constrangia e nem sabia que 

isso era o início de uma passagem bíblica, aproveite para reler nosso verso de hoje e sua 

continuação: " E Ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, 

mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou."  II Coríntios 5:15 

 Qual a motivação principal de sua vida? O que ou quem te tira da cama e te faz sair 

do conforto de seu lar para trabalhar e só voltar para casa à noite? Cada um de nós tem 

uma motivação quando o assunto ou o interesse é meramente material ou financeiro. 

Milhões de pessoas saem para trabalhar sem motivação nenhuma, pois sabem que irão 

trabalhar apenas para pagar as contas e simplesmente não irá sobrar nada para ela e sua 

família. Outros sairão motivados exatamente pelo fato de poderem trabalhar e pagar todas 

as contas, não se importando se haverá sobras ou não. Outros nem sairão para trabalhar, 

simplesmente porque não acham emprego e nesse caso, a motivação é zero. Muitos irão 

sair motivados para começar a pagar um dos sessenta boletos de seu carro novo e outros 

irão sair também motivados para começar a pagar os trezentos e sessenta boletos da 

prestação da casa nova. A verdade é que quando o assunto é material ou financeiro, quer 

queiramos ou não, quer nos motivemos ou não, temos que levantar e encarar nosso 

trabalho, nossas contas e nossos desafios. 

 Nosso verso de hoje nos fala de nossa maior motivação espiritual que deveria ser o 

amor de Jesus. Muitos dos cristãos se apaixonam por ministérios, por camisetas, por 

viagens, por beca de coral, pelos amigos que cantam no mesmo coral, pela gravação de 

mais um CD ou DVD, dos cultos de celebração, pelas festas anuais do Ministério, mas de 

repente se todo esse glamour acabasse, sua motivação também acabaria. Sabe porque 

muitos ministérios começam bem e acabam mal? É porque talvez seus membros 

começaram com a motivação errada e por isso também terminaram com a motivação 

errada. 

 Precisamos aprender a servir pela motivação certa e essas motivações não é uma 

beca, não é uma camiseta e muito menos um novo DVD. Essa motivação é uma pessoa e 

a pessoa de Jesus. Jesus morreu para que você viva por Ele e para Ele e ao agir assim você 

sempre encontrará a motivação certa para viver o resto de sua vida. 
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Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

 

 

Segunda Semana 

MEDITAÇÃO 



 

26 

 

Quinze de Outubro 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL 
Deus é Bom 

Quando me perguntam qual a minha música predileta do Chama coral, eu digo que é aquela: 

Deus é Bom! Em especial a parte em que todos se abraçam e vamos para um lado, para o outro e para 

frente. Quando fiz isso pela primeira vez, um dia que estava visitando o coral, não tive dúvidas de que ali 

seria meu lugar, e que aquela seria a minha nova família. 

Me batizei aos dezessete anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia e fiquei sabendo que a 

melhor forma de conhecer e fazer novos amigos é, principalmente nos corais. Eu não sou uma cantora 

nata. Mas realmente adoro cantar! Canto com o coração! Quando estou triste, feliz, cansada, animada, 

quieta, completa, em Paz, enfim, a música está sempre nos meus ouvidos e garganta. 

Porém Deus me deu outros dons que não o do canto. Ao tentar ingressar no coral da igreja 

onde eu frequentava, reprovei no teste vocal e não pude fazer parte. Fiquei bem triste na época. Mas 

Deus tinha um plano para minha vida que só depois fui entender. Um dia me convidaram para ir numa 

celebração. Não sabia o que era, mas resolvi ir. Lembro-me que quando tocaram a música que dizia que 

Deus é bom o tempo todo e eu senti aquele abraço, para mim foi uma certeza! Era ali que eu pertencia, 

queria fazer parte daquela família! Fiquei com medo de saber como fazer para entrar, então passei a 

frequentar por um tempo apenas em dias de celebração. Até que fiz algumas amizades e descobri que 

ali eles só exigiam uma digital para ser um Chamativo! Hahaha! Ao cadastrar meu indicador, já pedi 

minha carta e me tornei membra da Igreja do Portão. Já faz 5 anos e continuo firme e forte. 

Outra experiência fantástica que eu tive foi no dia do lançamento do CD. Cantando lá no 

auditório, foi quando eu verdadeiramente tive um encontro com Deus. Acredito que o Espírito Santo 

estava lá e batizou a todos, em especial o meu coração, porque depois daquele dia eu passei a ver a 

religião que eu tinha com outros olhos. Ali, naquele momento fui batizada novamente. Cantei com 

sinceridade a música Jesus Volte Agora, e essa lembrança se tornou um marco de esperança para mim.  

Agora não tenho mais dúvida de que Deus quer o povo Dele unido em louvor espalhando a 

mensagem Dele! E que mesmo se meu dom não é cantar, ou se eu não tenho a mais perfeita voz, sei 

que Jesus se agrada com meu louvor e eu posso adorá-lo todo tempo, porque Ele é bom o tempo todo! 

O tempo todo Deus é bom. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Juliane Camile 
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Dezesseis de Outubro 

Embaixadores de Cristo 

 De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como 

se Deus exortasse por nosso intermédio.  Em nome de Cristo, pois, 

rogamos que vos reconcilieis com Deus.  II Coríntios 5:20 

 Sempre que leio esse verso, me lembro de uma das carreiras públicas de nosso país, 

se é que não é a melhor, pois ela é a que melhor remunera o trabalho de quem consegue 

passar no concurso de diplomata.  A carreira de diplomata é algo fora do comum do dia a 

dia de um servidor, pois para se habilitar, você deverá no mínimo ser fluente em inglês, se 

formar em francês e se tiver o domínio do alemão será perfeito.  

 O concurso público é administrado pelo próprio Instituto Rio Branco e quem 

passar já começa na carreira de diplomata com um salário inicial de um profissional de 

nível superior equivalente ao salário final de qualquer profissional de nível superior de 

outras áreas. Se tornar um diplomata é uma garantia de uma vida financeira estável, uma 

vida focada em relações internacionais, comerciais, sociais e políticas de seu país e do país 

onde você irá atuar. Este diplomata fará sua carreira morando em diversos países e onde 

ele estiver, ele é o representante de seu país.  

 A verdade é que ser um embaixador, passar num concurso bem mais disputado do 

que vestibular de medicina na Federal, falar no mínimo dois idiomas estrangeiros, ter um 

excelente salário enquanto ainda está apenas estudando e depois de se formar, você ser 

convidado para morar fora do país, ganhando seu salário em dólar ou euro e ainda por 

cima representar o seu país, como se quase fosse um presidente da República não é para 

qualquer um.  É um privilégio de poucos que se esforçaram para isso.  

 Bem mais fácil do que ser um embaixador de nosso país é ser um embaixador de 

Cristo. Já parou para pensar no alto privilégio que é representar o Senhor Jesus Cristo por 

onde quer que você andar não importando o emprego que você tenha, se você é ou não 

um poliglota. Nosso verso de hoje nos diz que "somos embaixadores em nome de Cristo, 

como se Deus, exortasse por nosso intermédio", ou seja como embaixadores de Cristo, 

nossa vida, nosso louvor, nossas palavras e nossas atitudes falam em nome de Deus e do 

seu reino.  

 É impressionante como cristãos acreditam plenamente em políticos a ponto de se 

filiarem e pagarem a estes líderes o seu segundo dízimo. Eles se esqueceram facilmente do 

verso bíblico que diz: "Maldito o homem que confia em outro homem".  Se você se 

empolgou com políticos humanos e pecadores convictos, que tal dar uma guinada na sua 

vida e se tornar um embaixador de Cristo?  
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Dezessete de Outubro 

O Privilégio de Abençoar 

 Cada um contribua, segundo estiver proposto no coração, 

não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem 

dá com alegria. II Coríntios 9:7 

 O apóstolo Paulo era um missionário itinerante entre os gentios e como uma das 

mentes mais brilhantes do judaísmo, Deus também o usou poderosamente para organizar 

e estruturar a igreja cristã primitiva. Ao longo do capítulo nove de II Coríntios, Paulo se 

decida a agradecer os irmãos coríntios pela sua eterna boa vontade e disposição de 

ajudarem financeiramente os irmãos de outras igrejas cristãs e principalmente os 

macedônios. 

 Paulo fala de sementeira ou plantio e também fala de colheita, algo comum para 

um povo agrícola com o os judeus e aproveitou esse exemplo da natureza para lhes ensinar 

como abençoar o seu próximo e principalmente os da família da fé.  Veja suas palavras a 

partir de II Coríntios 9:6: E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; 

e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Paulo fala de algo que era 

comum aos judeus e aos novos cristãos. Plantar e colher era a própria vida deles e depois 

desse início tão familiar, Paulo traz uma informação que passou a ser a motivação que 

levaria cristãos a financiarem a obra de pregação do evangelho.  

 Nosso verso de hoje nos mostra os caminhos das bênçãos materiais e o caminho 

destas bênçãos não está no acumular e sim no dar e não um donativo qualquer e sim uma 

uma oferta alçada aos cofres do Senhor com o princípio da alegria motivando nossas 

doações. Cada um de nós dever abençoar a obra do Senhor e consequentemente a vida de 

muitos que trabalham em tempo integral nesta obra, segundo tiver proposto no seu 

coração. O tema central dessas informações de Paulo não se refere ao dízimo, pois quanto 

a este assunto, tudo já estava bem claro nos escritos do Velho Testamento.  O assunto em 

questão aqui era ensinar os irmãos da igreja cristã primitiva a arte e o privilégio de abençoar 

a igreja e seus membros com ofertas e donativos. Para mim, "Segundo estiver proposto no  

seu coração", varia de membro para membro, varia de orçamento para orçamento, varia 

do nível de desprendimento ou não dos bens materiais, varia da visão que nós temos a 

respeito da necessidade da obra do Senhor e da forma como Deus tem nos abençoado 

como indivíduos ou como família. Não cabe a nenhum de nós definirmos o percentual 

ideal de ofertas e muito menos o valor financeiro a ser doado, pois isso feriria o nosso 

princípio fundamental do livre arbítrio.  Deus definiu e não nos deixou escolher o 

percentual do dízimo. Ele definiu e você e eu aceitamos ou não, mas quanto se trata de 

ofertas, Deus foi mais flexível. Apesar da flexibilidade divina no que diz respeito as ofertas, 

o espírito que nos leva a doar, segundo Paulo, não deveria ser nem a tristeza e muito menos 

a necessidade. 

 Deus ama a quem dá com alegria deveria ser nossa real motivação. Que possamos 

mudar nosso conceito de dar por tristeza e necessidade para dar por alegria.  
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Dezoito de Outubro 

Espinho na Carne 

 Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o 

poder se aperfeiçoa na fraqueza. II Coríntios 12:9 

 Se existiu um homem abençoado por Deus com a compreensão de sua Palavra, 

esse alguém se chamava Saulo. Como um judeu legítimo, membro do povo escolhido por 

Deus para ser uma luz ao mundo, crescendo num lar onde a Palavra de Deus era seu guia, 

onde seus pais o educaram nos caminhos do Senhor, Saulo ainda teve o privilégio de ser 

sido ensinado sobre o velho testamento com o mestre Gamalieu e no decorrer de sua 

caminhada pelo judaísmo, chegou a fazer parte do Sinédrio, uma espécie de reduto de 

sacerdotes, líderes e juízes do povo de Israel. Saulo portanto pertencia a elite espiritual e 

intelectual do judaísmo. 

 Se ele continuasse sendo que ele era, se continuasse a se desenvolver 

intelectualmente e espiritualmente como um doutor em Velho Testamento, ele muito 

provavelmente seria mais um entre os brilhantes fariseus do judaísmo. Mas Deus tinha um 

plano fantástico para o jovem Saulo. Sabendo com antecedência que muitos judeus se 

tornariam cristãos, Deus Pai, encarregou seu Filho Jesus Cristo para tirá-lo do judaísmo e 

trazê-lo para o cristianismo. Jesus prontamente obedeceu e aquele encontro no caminho 

de Damasco, mudou a vida e o nome de Saulo. 

 Dizem os estudiosos que aquela luz que veio de Jesus e derrubou Saulo, deixou 

uma sequela em sua visão e isso constantemente o incomodava. Embora não exista uma 

comprovação bíblica sobre essa suposição, o fato era que Paulo tinha um espinho na carne 

ou seja, algo físico que o incomodava e não era nada fácil para um homem como o caráter 

dele, conviver com essa deficiência física. Paulo nos conta como foi que ele pediu para que 

Jesus o livrasse desse incômodo: "E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das 

revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, 

a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse 

de mim". II Coríntios 12:7 e 8. A resposta de Jesus é o nosso verso de hoje:  Então, ele me 

disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. II Coríntios 12:9 

 O que aprendemos com esse incidente na vida de Paulo? Talvez você e eu 

tenhamos nossos espinhos na carne e a exemplo do apóstolo Paulo também queremos 

expulsá-lo de nós, as se Jesus não aliviou o espinho de Paulo, talvez Ele não queira aliviara 

o nosso também.  Neste momento precisaremos entender que a graça de Jesus, nos é 

amplamente suficiente para nos ensinar a conviver com as nossas limitações físicas.  Creio 

também que precisamos entender que nossas fraquezas, nossas limitações físicas, nossos 

espinhos na carne, ao invés de nos separar de Jesus, deveriam sempre nos levar a aproximar 

mais Dele e quando a dor for intensa, dobremos nossos joelhos e nos lembremos sempre 

de que a graça de Jesus nos basta. Somente a graça de Jesus nos é suficiente. Louvado e 

engrandecido seja o nome do Senhor pela sua graça. 
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Dezenove de Outubro 

Crucificado com Cristo 

 Estou crucificado com Cristo, loto já não sou eu quem vive, 

mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:19 e 20. 

 Muitos de nós sabemos de cor esse verso aí, mas o verso vinte continua e sequer 

abrimos a Palavra de Deus para ler o resto. Mas hoje saberemos como esse verso termina: 

E esse viver que agora, tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e a si 

mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20 

 Fiquei imaginando quem além do apóstolo Paulo pode dizer e viver tudo o que 

este verso quer nos ensinar. Estar crucificado com Cristo, mostra o quão estreito era o 

relacionamento de Paulo com Jesus, a ponto de ele dizer que ele já tinha vida que ele 

gostaria de ter, mas sim a vida de Cristo nele. Com a continuidade do verso aprendemos 

que Paulo vivia pela fé em Cristo, pois esse Cristo havia morrido por Paulo, provando o 

seu amor por ele.  

 Vivemos num mundo do presente e do agora, trabalhamos para pagar nossas 

contas, vibramos quando nos sobra recursos, para realizarmos nossos sonhos e não há nada 

de errado nisso. Para os que trabalham oito horas por dia, almoçam em uma e levam em 

média mais duas horas em deslocamento entre casa e trabalho, lá se foram onze horas de 

seu dia de vinte e quatro horas e se você ainda estudar de noite, lá se vão mais quatro horas 

de investimento em capacitação para tentar uma vida melhor no presente e no futuro. 

 Parece-me que para Paulo é bem mais fácil falar que ele estava crucificado com 

Cristo do que  nós, pois enquanto levantamos para encarar de onze à quinze horas na mais 

completa imersão no mundo do trabalho e da capacitação, Paulo à semelhança dos 

pastores modernos levantam para cuidar de uma obra que não é sua, mas sim uma abra 

do Senhor. Um pastor levanta para preparar mensagens, visitar pessoas, casá-las, ensiná-

las, prepará-las para servir no reino de Deus e não podemos esquecer a parte mais dolorosa 

do trabalho que é enterrá-las. Suas atividades a exemplo do apóstolo Paulo, nos dão uma 

impressão de que é mais fácil viver por Cristo sendo um pastor ou um pregador itinerante 

da Palavra de Deus. 

 Independente do trabalho que todos  temos, inclusive o trabalho de Paulo e dos 

pastores, independente do curso que fazermos à noite ou não, precisamos entender que 

nossas lutas são passageiras e necessárias à nossa sobrevivência e se quisermos ter a mesma 

ousadia que Paulo e poder um dia dizer para nós mesmo que estamos crucificados com 

Jesus, precisamos exercitar nossa comunhão diária com Ele e aprender a viver conectado 

à videira que é Cristo, vivendo pela  fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se  

entregou por nós. Paulo nos diz em Gálatas 3:11 que o justo viverá pela fé e somente pela 

fé seremos batizados, teremos nossa própria família, faremos missão e nos relacionaremos 

diariamente com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Pela fé veremos Jesus voltar e 

com Ele moraremos para sempre. Amém. 
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Vinte de Outubro 

Obras da Carne e Fruto do Espírito 

 Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, 

longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 

mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. 

Gálatas 5:22 e 23 

 Existe um provérbio popular muito conhecido que nos diz que "os melhores 

perfumes estão nos menores frascos". Foi exatamente nisso que pensei ao abrir a Palavra 

de Deus hoje e ver inúmeros versos maravilhosos escritos numa pequena carta de Paulo 

aos Gálatas, com apenas seis capítulos.  

 Paulo começa o capítulo cinco nos falando do que para mim é um dos maiores 

presentes, uma das maiores bênçãos que os seres humanos podem desfrutar chamada de 

liberdade. Deus nos criou livres até mesmo para duvidar de sua existência e por isso mesmo 

o mundo tem vários ateus e várias atoas (esposas dos ateus).  Já parou para pensar na 

bênção que é ser livre? Você escolhe levantar mais cedo para ficar com Deus ou levantar 

tarde e sair para trabalhar sem sequer lembrar que Deus existe e fazer uma coisa ou outra 

está implícito no seu direto de liberdade. Você é livre para comer, beber, namorar, noivar, 

casar, ficar solteiro, se separar, ter filhos, votar, gastar seu dinheiro do jeito que achar 

melhor, ir ou não ir à sua igreja, fazer ou não fazer a sua devoção pessoal, seu culto familiar 

ou seu culto com sua esposa. Que bênção poder ser livre e que responsabilidade poder 

um dia, encarar o tribunal divino para prestar contas dessa liberdade. 

 Veja o que Paulo nos escreve sobre liberdade e o que ela tem a ver com Jesus: Para 

a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de 

novo ao jugo da escravidão. Gálatas 5:1.  Quando aceitamos Jesus como nosso salvador e 

Senhor, o pecado que antes nos enfeitiçava e nos tornava escravos, passa a se tornar algo 

repugnante para nós. Paulo continua falando sobre liberdade: Porque vós, irmãos, fostes 

chamados à liberdade, porém não vos useis da liberdade para dar ocasião à carne; sede 

antes, servos uns dos outros, por amor. Gálatas 5:13.  

 Como saber na prática se somos livres ou se somos escravos? Então veja os frutos 

que produzem os escravos: "Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: 

adultério, fornicação, impureza, lascívia, Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, 

emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e 

coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os 

que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus". Gálatas 5:19-21 

 Agora, vamos ver os frutos de quem é livre em Cristo Jesus: Mas o fruto do Espírito 

é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 

Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5:22 e 23. 

     Ao analisar sua vida e suas atitudes diariamente, sua vida mostra mais as obras da carne 

ou o fruto do Espírito? Você ainda é um escravo ou um cristão livre em Jesus? 
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Vinte e Um de Outubro 

Marcas de Jesus 

 Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago 

no corpo as marcas de Jesus.  Gálatas 6:17 

 Quando você pensa em marcas no seu corpo, do que você se lembra? Adolescentes 

com certeza, irão lembrar de todas as incômodas espinhas que eles espremeram e as 

marcas que deixaram. À medida que nossa pele envelhece, vão aparecendo manchas pelo 

nosso corpo, denunciando a nossa idade e não gostamos nenhum pouco quando elas 

aparecem.  Algumas crianças muito espertas e muito travessas, colecionam marcas de 

cortes no dedo, de arame farpado na perna, pontos na cabeça, quando elas atropelaram 

um carro que estava parado. Dessas formas e de muitas outras, as marcas vão fazendo 

histórias em nossos corpos. 

 Uma forma antiga e ao mesmo tempo bem moderna de marcarmos nossos corpos 

é a tatuagem e por incrível que pareça, o que era um costume mundano, agora entrou pela 

porta das igrejas cristãs adentro e não são poucos cristãos adultos e jovens que também já 

estão tatuados. Muitos cristãos se esqueceram que o seu corpo não lhes pertence, por ser 

o templo do Espírito Santo e antes que você tome a decisão errada de marcar o que não é 

seu, comece a observar as pessoas tatuadas e veja as tatuagens que elas carregam. Se você 

for um bom observador, irás ver muitas caveiras, muitos chifres e muita inspiração 

demoníaca nos corpos de pessoas que não conhecem ao Senhor e a pergunta é: porque 

nós cristãos precisamos desesperadamente imitar o lixo do mundo e contaminar com 

imagens satânicas o templo do Espírito Santo?   

 Fico imaginando o que leva um menino ou uma menina de Deus, criado nos 

caminhos do Senhor,  crescer cantando em corais do Senhor, liderando pessoas do Senhor, 

de repente, do nada, chegar em casa, com os  braços marcados com uma tatuagem enorme 

com chifres e uma caveira e ainda ter a ousadia e a petulância de dizer para seus pais que 

essa tatuagem não tem nada a ver com o seu relacionamento com Deus. Pelos seus frutos 

os conhecereis, já dizia nosso líder, salvador e Senhor Jesus Cristo. 

 Se você teve pais conscientes, saiba que a primeira marca de seu corpo, você deve 

a eles e pode olhar para os seus braços, que você encontrará as marcas de suas vacinas, 

sinais do amor e do cuidado de seus pais por você. Por outro lado, você verá algumas 

pessoas com deficiência física causada pela displicência de seus pais em levá-los ao posto 

de saúde na data certa da vacinação. Alguns de nós levarão para sempre as marcas das 

surras desproporcionais que alguns pais irresponsáveis deram em seus filhos e talvez até 

hoje, esses mesmos pais não entendam, porque até hoje, eles não conseguiram reatar os 

laços de amor e amizade com seus filhos.   

 O apóstolo Paulo tinha as marcas de Jesus em seu corpo e onde ele as conseguiu? 

Foram nas viagens missionárias, nas caminhadas, nos naufrágios, nas picadas de cobra e 

etc. Será que pelo menos em nossos joelhos temos as marcas de Jesus em nossos corpos? 
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Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 

______________________________
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Terceira Semana 

MEDITAÇÃO 



 

34 

Vinte e Dois de Outubro 

Gloriar-se na Cruz 

 Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do 

nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado 

para mim, e eu, para o mundo. Gálatas 6,14 

 Vivemos num mundo onde as pessoas querem ser bajuladas, aplaudidas e 

glorificadas. Existe um programa muito conhecido na televisão brasileira, que o 

apresentador faz questão absoluta de glorificar com elogios escancarados a atores e atrizes 

de novelas. Veja que ele nunca chamou um médico que diariamente salva vidas, nunca 

chamou um valente professor do sertão nordestino que fundou uma biblioteca e que desta 

forma está abençoando a vida de alunos pobres que de outra forma não teriam livros para 

ler. Ele também nunca chamou um cientista que criou uma nova vacina e tem salvo a vida 

de milhões de brasileiros, mas a glorificação e a bajulação em cima de atores e atrizes que 

nunca edificaram o caráter de ninguém com suas novelas, essas são exageradas. 

 Já fez algum tempo que vejo televisão com olhos espirituais e se o programa ou 

filme não for edificante, simplesmente paro de ver. O programa famoso onde a bajulação 

corre solta e jornais e noticiários, onde só se fala de corrupção e política, também não 

fazem mais parte do cardápio televisivo. A verdade é que homens sem Deus, sempre 

estarão procurando gloria, bajulação e aplauso. Quer ver uma prova real do que estou 

falando? Você já foi a alguma formatura? Já viu como professores tratam outros professores 

ou mesmo o reitor/ Eles o tratam de magnífico. Quer ver outro título bem conhecido? 

Juízes são chamados de sua excelência e o papa é chamado de sua santidade. Existe um 

pensamento muito bem-humorado que diz que os médicos acham que são Deus e os juízes 

não acham que são Deus. Eles têm certeza de que são Deus.  

 Quando vemos artistas de cinema que nunca fizeram nada de relevante na vida de 

ninguém, não curaram, não alimentaram, nem vestiram e muito menos ensinaram nada 

para ninguém, serem recebidos com tapete vermelho na maior festa de celebração da 

glorificação humana do planeta Terra, vemos que o desejo de um coração onde Deus não 

está, é exatamente de aplauso, bajulação e glorificação própria. Você poderá ler quantas 

vezes quiser a Palavra de Deus e nunca verá Jesus Cristo buscando aplausos e honras 

humanas, muito pelo contrário. Ele tinha toda a honra, toda a glória e todo o poder lá no 

céu e abriu mão de tudo isso para vir morrer na cruz do Calvário para salvar os pecadores 

como eu e você. Se Jesus que é o nosso Criador, nosso salvador e nosso Senhor, não 

buscava glorificação própria, não somos nós, os seus discípulos que iremos agir contra o 

que Ele nos ensinou por exemplo e por preceito. Na contramão dessa glorificação própria, 

o apóstolo Paulo nos escreve dizendo que ele se gloriava na cruz de Cristo. Não é 

maravilhoso como Jesus conseguiu mudar todo o sistema de valores do apóstolo Paulo e 

também não é incrível que Ele pode fazer isso com você e comigo? Já parou para se 

perguntar se seu coração também gosta de ser bajulado e glorificado ou você consegue 

através de suas atitudes, honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus? Você e eu estamos 

dispostos a nos gloriar na cruz de Cristo? 
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Vinte e Três de Outubro 

Salvação pela Graça 

 Porque pela graça sois salvos, mediante a fé e isto não vem 

de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se 

glorie. Efésios 2:8 e 9. 

 Se você ainda não marcou estes dois versos na sua Bíblia, aproveite para pegar 

aquela sua caneta vermelha e uma régua e marque-os já.  Estes versos contem uma das 

maiores e mais importantes verdades das Escrituras Sagradas. Quantos bilhões de pessoas 

não sabem essa verdade e você que já e do Senhor, que entregou sua vida ao Senhor, 

passou pelas águas batismais e tem procurado andar dias a dia com o Senhor, você é um 

abençoado e escolhido de Deus por saber e entender essa verdade. 

 Vamos analisar essa verdade por partes: Porque pela graça sois salvos - a graça é 

um favor imerecido e, portanto, nenhum ser humano que nasceu no planeta Terra desde 

Adão e Eva até hoje não a merece. Foi Jesus Cristo que escolheu lá no inicio da eternidade 

entregar sua própria vida em favor dos seres humanos se porventura eles pecassem. Antes 

que qualquer ser humano pecasse, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já haviam 

planejado a nossas possíveis redenções e ela não seria grátis. Teria que haver um preço a 

ser pago e esse preço foi o sangue de Deus Filho. Nosso líder Jesus Cristo se ofereceu, Ele 

não foi obrigado, Ele se ofereceu para pagar o preço de nossa salvação, Ele veio morrer 

em nosso lugar. Nunca iremos entender o amor de Deus Pai ao dar seu próprio Filho para 

morrer em nosso lugar. Então vamos entender algo para o resto de nossas vidas: Quando 

você receber a coroa da vida eterna, você apenas confirmará a verdade de que a graça ou 

seja o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, foi que te salvou. 

 Mediante a fé - O canal para sua salvação pela graça é a sua fé e a sua fé não vem 

de você, ela é um dom de Deus. A sua fé nunca te salva, o que te salva é a graça. Se a nossa 

fé nos salvasse, o mérito de nossa salvação seria nosso e para que serviria o sangue de Jesus 

na cruz para nos salvar? Porém se sua fé não te salva, sem ela, você não poderia acreditar 

na graça e é por isso que a sua salvação sempre foi e sempre será pela graça, mas mediante 

o instrumento divino chamado fé. Quem não tem fé na graça nunca será salvo. 

 E isto não vem de vós, é dom de Deus. Sua fé como a graça é um dom, um presente, 

uma benção do Senhor. Tudo no plano da nossa salvação e tudo no futuro de nossa 

redenção vem do Senhor e a nossa parte é unicamente aceitar ou recusar as bênçãos que 

vem do Senhor.   

 Não de obras para que ninguém se glorie. Sabe aquelas histórias de que você vai a 

igreja para se salvar, de que devolve dízimos e ofertas para se salvar, que estuda a Palavra 

de Deus para se salvar, de que você não faz mal a ninguém para se salvar e outras? Esquece 

essas histórias, pois nossa salvação não depende de obras, senão estaríamos inutilizando a 

graça e estaríamos excluindo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de nossa salvação. 

Obrigado Senhor por nossa salvação ser pela graça. Amém por isso. 
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Vinte e Quatro de Outubro 

O Ministério de Oração 

 Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós 

no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso 

de dar graças por vós fazendo menção nas minhas orações. 

Efésios 1:15 e 16 

 Nosso relacionamento diário com Deus passa pela oração, louvor, estudo da 

Palavra de Deus, leitura de algum trecho dos livros do espírito de profecia e fechamos 

nossa devoção com a famosa lição da Escola Sabatina. Nossa vida devocional diária sempre 

deveria começar com oração e preferencialmente ajoelhados diante do Senhor. 

 Quando pensamos na oração, pensamos no privilégio que é falar com Deus. 

Imagine a benção que é você, um ser humano mortal, pecador, único entre oito bilhões de 

seres humanos nesta terra, poder levantar bem cedo, antes que qualquer pessoa de sua 

família acordar e você se dirigir para o seu lugar de paz, que tanto pode ser seu quarto, a 

sala,a cozinha, a área, a arvore no quintal e poder se ajoelhar em nome do Senhor Jesus e 

ter a mais absoluta certeza de que o seu Deus te ouvirá. A mola mestra da oração é a fé.  

Quanto mais você ora, mais você exercita sua fé. Quanto mais você fica com Deus, mais 

tempo você quererá ficar e quando você se levanta, depois de uma boa conversa com Deus, 

você nem perceberá que passou meia ou uma hora com Ele. 

 Creio que para melhorarmos nossas rezas repetitivas e formais em ministério de 

oração, precisamos realmente aprender a negarmos a nós mesmos, decidirmos levantar 

cedo e escolher separar pelo menos uma hora de manhã, antes de sairmos para nossas 

lutas. Se você estabelecer como meta para a sua vida devocional que irá passar uma hora 

com Deus, então meia hora ajoelhado e conversando com Deus passará de forma tão 

tranquila que você nem perceberá.  

 Mas muitos talvez perguntem; O que eu tanto terei para falar com Deus? Essa é 

para mim a segunda fase do seu ministério de oração. Muitas vezes nossas orações caem 

na rotina de pedir e agradecer e geralmente pedimos muito mais e sempre por nós e nossa 

família.  Esse segundo passo é importante para te ajudar a ampliar o seu ministério e incluir 

seus amigos. Pense comigo que um mês tem trinta ou trinta e um dias e que se você tivesse 

na sua Bíblia, uma folha de papel com trinta ou trinta e uma linhas e fosse colocando o 

nome de seus familiares e amigos em cada dia do mês.  Não sei quantas pessoas existe em 

sua família, quantos amigos você tem, quantas pessoas você está planejando em trazer para 

Cristo, mas todos eles são a partir de hoje seus amigos oficiais de oração. Eles são parte do 

seu ministério de oração. Sua missão a partir de hoje é orar e interceder por eles com Deus 

em oração.  Quando menos você perceber, sua lista de amigos de oração ampliará de tal 

forma que você contará cinco ou seis amigos em cada linha por cada um dos trinta e um 

dias. Você se pegará orando por estes amigos enquanto dirige, enquanto vai e volta de 

ônibus do trabalho, numa folga no horário de trabalho ou mesmo de lazer, na hora do 

almoço, na fila do banco.  

 Comece seu dia exaltando o seu Deus e ore por você, sua família e seus amigos.  
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Vinte e Cinco de Outubro 

Nova Caminhada 

 Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa 

ira. Efésios 4:26 

 Não conheço nenhum outro livro tão bom para nortear nossa vida e nossos 

caminhos nesta terra quanto a maravilhosa Palavra de Deus. Todos os cristãos deveriam 

abrir a Palavra de Deus logo de manhã, antes de saírem para suas lutas. Começar o seu dia 

com Deus não te isentará das lutas e dos problemas que você terá que enfrentar, mas te dá 

a certeza plena e absoluta de que Ele estará ali do seu lado através da presença do Espírito 

Santo de Deus. Andar diariamente na presença e na companhia do Espírito Santo é 

garantia de vitória diária. 

 Depois de passarmos pelas águas batismais, começamos um novo relacionamento 

com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com nossa esposa, nossos filhos, nossos 

pais, nossos familiares, nossos amigos e o nosso próximo. Essa nova caminhada é 

conhecida como santificação e não precisamos ficar ansiosos ou estressados com ela, pois 

ela é para o resto de nossas vidas. A obra de santificação é uma obra que Deus faz em 

nosso coração, ou seja, em nossa mente através do sangue de Jesus e da companhia do 

Espírito Santo de Deus, nos orientandos e nos mostrando o melhor caminho a seguir e as 

melhores escolhas a serem feitas. Essa é uma obra diária. Você e eu precisamos aprender 

a viver apenas um dia de cada vez, pois ansiedade nada mais é do que excesso de futuro e 

quando aprendemos a viver com Deus, um dia de cada vez, teremos paz em meio a 

tempestade, pois nosso Jesus sempre estará por perto no controle de nossas vidas.  

 Nesta caminhada diária não precisaremos nos preocupar com a nossas salvações 

futuras, nem com a salvação de nossas esposas(os), nossos filhos(as) e muito menos de 

nossos familiares. Se acordarmos e decidirmos andar com Deus hoje, amanhã estaremos 

fazendo a mesma coisa, tomando as mesmas decisões e fazendo as mesmas boas escolhas. 

Nossa maior e mais importante escolha é começarmos escolhendo Deus para dirigir e guiar 

nossas vidas hoje e Deus cuidará do futuro para nós.  

 O apóstolo Paulo precisou de apenas sete versículos para orientar nossos irmãos 

de Éfeso sobre esta nova caminhada e então vamos permitir que ele nos abençoe com suas 

orientações e conselhos. "Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou 

a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da 

água, pela palavra, Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, 

nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas 

próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si 

mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne; antes a alimenta e sustenta, 

como também o Senhor à igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, e 

dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher; e 

serão dois numa carne. Grande é este mistério; digo-o, porém, a respeito de Cristo e da 

igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si 

mesmo, e a mulher reverencie o marido". Efésios 5:25-33 
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Vinte e Seis de Outubro 

Preparados Para a Batalha 

 Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força 

de seu poder. Efésios 6:10 

 A vida cristã é uma batalha e ninguém deveria sair para uma batalha sem se preparar 

parar isso.  Quantos chefes de família cristãs, sejam eles homens ou mulheres começam 

seu dia sem Deus, sem oração, sem louvor e sem a Palavra de Deus. Eles saem de casa 

exatamente como os ateus saem, sem nenhuma preocupação em ficar com Deus, com a 

certeza de que o destino é quem comanda todas as coisas e que a sorte ou o azar fazem 

parte de vida. Ateus e atoas confiam em si mesmos, em seu talento, em seus empregos, em 

seus negócios, em suas genialidades, simplesmente porque eles não confiam e nem 

conhecem ao Senhor.  

 Os ateus, á semelhança dos cristãos, também tem batalhas, sonhos, desafios e 

projetos, mas eles não têm o Senhor. Eles não conhecem o Senhor, não confiam Nele, não 

dependem Dele, eles saem e entram em suas casas diariamente sem Deus, pois Deus para 

eles simplesmente não existe e não passa de uma invenção humana para ajudar os fracos e 

para eles não existem ateus fracos.  

 Quantos cristãos saem diariamente para suas lutas exatamente como os ateus. 

Muitos cristãos vivem uma vida de ateu ao longo da semana para viverem uma vida de 

cristãos naquelas duas ou três horas de igreja, apenas uma vez por semana. O apóstolo 

Paulo não escreveu quatorze livros do Novo Testamento para ateus.  Ele os escreveu para 

cristãos e ele nos diz que estes cristãos precisam se revestir da armadura de Deus para 

poder sair do conforto de seu lar e enfrentar suas lutas como cristãos e não como ateus.  

 Vamos permitir que Paulo nos ensine quais armas devemos usar em nossas batalhas 

diárias: 

 "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 

Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas 

ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra 

os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as 

hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de 

Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.Estai, pois, 

firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça; E 

calçados os pés na preparação do evangelho da paz; Tomando sobretudo o escudo da fé, 

com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o 

capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus; Orando em todo o 

tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança 

e súplica por todos os santos. Efésios 6:10-18. 

 Você quer sair de casa como um ateu ou como um cristão? A escolha é sua. 
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Vinte e Sete de Outubro 

Promessa Garantida 

 Estou plenamente certo de que aquele que começou boa 

obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. 

Filipenses 10:6 

 Uma das maiores frustrações das crianças e consequente perda de suas confianças 

irrestritas em seus pais, acontece exatamente no dia em que seus pais e heróis lhes prometem algo 

e no dia de cumprirem, eles chegam diante de seus filhos com a cara mais lavada do mundo e com 

a desculpa mais esfarrapada do mundo. A partir desse dia seu filho nunca mais irá confiar em você 

como confiava antes.  

 Entre tantas lições de vida aprendidas com meu pai, aprendi a não prometer. Estava com 

dezessete anos de idade e tinha acabado de aceitar a Jesus Cristo como meu salvador e Senhor e 

logo depois do meu batismo, meu pai me disse que a igreja iria arranjara alguma missão para que 

eu a desempenhasse e foi neste momento que ele ensinou a nunca prometer fazer nada, porém 

seu eu porventura  prometesse, eu deveria honrar minha promessa e cumpri-la, mesmo que eu 

tivesse qualquer prejuízo por isso.  A partir desse dia entendi exatamente a importância de nunca 

prometer e se prometesse, de cumprir o que prometi.  Aprendi também o valor da palavra de um 

cristão, uma vez que havia me batizado e não podia mais viver como um ateu. 

 A Palavra de Deus nos diz: Mais vale ter um bom nome do que muitas riquezas; e o 

ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Provérbios 22:1. Essa é uma das inúmeras 

verdades bíblicas encontradas no livro de Provérbios. As riquezas com certeza irão abrir 

muitas portas até o dia em que elas se esgotarem, mas se você tiver um nome limpo, 

honrado, se você for um homem ou uma mulher de palavra e cumprir o que você 

prometeu, principalmente a sua esposa e seus filhos, você verá que as portas irão se abrir 

a você. É importante que você aprenda a não prometer, mas que aprenda também que se 

prometer, cumpra com o prometido, pois senão o seu nome e um pacote de amendoim 

significarão a mesma coisa.  

 Em nosso verso de hoje, Paulo nos informa que ele tinha uma certeza plena e 

absoluta. Em sua carta aos Filipenses, Paulo diz claramente que ele confiava que Deus 

completaria a obra que havia começado na vida deles e essa obra se completaria até o dia 

de Cristo Jesus. Entendo que o dia de Cristo Jesus é o dia de sua volta e desta forma Paulo, 

está ensinando aos filipenses a confiarem plenamente no Senhor por toda a vida deles, 

porque simplesmente os filipenses não sabiam nem o dia e muito menos a hora da vinda 

do Senhor. 

 Precisamos também entender que muitas promessas que Deus fez ao seu povo de 

Israel no passado nunca se cumpriram e você sabe porque Deus prometeu e não cumpriu? 

Porque elas eram condicionadas a obediência e como o povo não obedecia às ordens 

divinas, as bênçãos simplesmente não viam, pois elas eram condicionais. Mas se existe 

alguém que tem prazer em cumprir o que promete, esse alguém é Deus, mesmo porque 

nosso Deus não pode mentir. Ao analisarmos as profecias que se cumpriram, a profecia 

do nascimento e morte de Jesus e tantas outras, então podemos ter a certeza absoluta de 

que nosso Deus acabará a obra que começou em nós. 
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Vinte e Oito de Outubro 

Servos como Jesus 

 Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, 

tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como 

figura humana. Filipenses 2:7 

 Já parou para pensar em Jesus como servo? Consegue imaginar o Filho do Deus 

Todo Poderoso, participando da famosa reunião com Deus Pai e Deus Espírito Santo 

sobre o plano da redenção e Ele, o mesmo salvador e Senhor, Príncipe da hostes angelicais,  

resolve entregar a suas própria vida por nós e para isso Ele teve que se despir de suas 

honrarias e descer do céu para assumir o papel de servo da humanidade. Imagine o rei do 

Universo, se despedindo de Deus Pai, do Deus Espírito Santo e de milhões de anjos, para 

poder nascer no corpo de uma mulher judia chamada Maria. Sua vida de servo começou 

com o seu nascimento numa estrebaria.  Consegue vislumbrar a cena? O Filho de Deus, o 

Rei dos reis, o Senhor dos senhores, nascendo no mesmo lugar onde nasciam os animais? 

Se você abrisse as cortinas celestiais, veria milhões de anjos presenciando seu rei, 

assumindo a forma humana e nascendo num berço de palha. 

 Desde seu nascimento numa humilde manjedoura, passando pela infância e 

adolescência trabalhando com carpintaria e dessa forma ajudando sua família, trabalhando 

lado a lado com José, esposo de Maria, para trazer o pão para dentro da casa de seus pais, 

desde sempre Jesus é o nosso exemplo supremo de servo. Jesus tinha o DNA do trabalho 

e do servir. O servir fazia parte de sua natureza humana e também divina. Ao longo de três 

anos e meio de efetivo ministério, sua missão era servir. Jesus acordava para servir a Deus 

e ao próximo. Ele saia diariamente para curar pessoas. Não são poucos os relatos na Palavra 

de Deus que falam dos milagres de cura de Jesus, onde o seu toque divino devolvia não só 

a vida como a saúde às pessoas.  

 Para mim a maior lição que Jesus me ensinou sobre serviço, aconteceu na sua 

última páscoa com seus discípulos e na instituição da santa ceia. Não havia nenhum servo 

ali e os pés de Jesus e de todos os discípulos estavam totalmente empoeirados e nenhum 

dos discípulos se prontificou a fazer o papel do servo. Então o inimaginável acontece: O 

Deus Filho, o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Príncipe das hostes 

angelicais, o Desejado de todas as nações, pega bacias, água e toalhas e se curva como servo 

para lavar os pés de quem deveria ter lavado os seus. Veja o que Paulo escreveu sobre a 

atitude de Jesus como servo: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve 

também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual 

a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante 

aos homens; E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente 

até à morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu 

um nome que é sobre todo o nome; para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho 

dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus 

Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. Filipenses 2:5-11. 

 Que possamos nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus Cristo.  Amém! 
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Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

 

 

Quarta Semana 

MEDITAÇÃO 
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Vinte e Nove de Outubro 

Pérolas de Filipenses 

 Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o 

realizar, segundo a sua boa vontade.  Filipenses 2:13 

 Quando abrimos a Palavra de Deus antes de sairmos para nossas lutas, temos a 

incrível sensação de que seremos presenteados com algumas mensagens que irão fazer a 

diferença em nosso dia. Parece que o Senhor, sabendo exatamente do que você precisava 

ler, vai te direcionar para a Palavra de Deus e ao abri-la, estará lá a mensagem que você 

precisava ler e ouvir. 

 Existe uma benção na vida de quem escreve as mensagens de Deus e essa bênção 

é a inspiração e quando lemos os quatro pequenos capítulos de Filipenses não tem como 

não admitir de que Paulo foi um daqueles homens inspirados por Deus para nos abençoar 

ainda hoje com mensagens e conselhos para nossa vida.   

 Creio que todos nós sabemos que as pérolas se desenvolvem dentro das ostras e 

um colar de pérolas é muito caro, porque encontrar pérolas em ostras é algo muito raro. 

Essa verdade serve para todos os metais e pedras preciosas. Paulo nos brinda com as 

pérolas da sabedoria divina ao escrever diversos versos, que nos motivam ou pelo menos 

nos levam a meditar na nossa caminhada cristã.  

 Veja as fantásticas pérolas deixadas por Paulo em sua fantástica carta aos Filipenses: 

 "De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha 

presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação 

com temor e tremor". Filipenses 2:12 

 "Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua 

boa vontade". Filipenses 2:13 

 "Quanto aos mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor". Filipenses 3:1 

 "Mas o que para mim era ganho reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho 

também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu 

Senhor; pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que 

possa ganhar a Cristo. Filipenses 3:7 e 8. 

 "Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar 

aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que 

o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, 

e avançando para as que estão diante de mim, Prossigo para o alvo, pelo prêmio da 

soberana vocação de Deus em Cristo Jesus". Filipenses 3:12-14.  
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Trinta de Outubro 

Contentamento 

 Digo isto, não por causas da pobreza, porque aprendi a 

viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11 

 Quão bom é levantar cada manhã, feliz cm a noite bem dormida, alegre por poder 

sair da cama, quando tantos não podem, poder falar com Deus, louvar o Seu nome, abrir 

a sua Palavra e ouvir diretamente Dele o que Ele tem para o nosso dia. Que bênção poder 

olhar para o lado de fora de seu apartamento e saber que choveu a noite toda e com a 

chuva vem as bênçãos divinais, que só a água pode trazer. Que bom ver tudo verde lá fora, 

que não falta água em nossa cidade e os parques e árvores continuarão verdes. 

 Vivemos num mundo movido pelo consumo e toda a economia gira através do 

dinheiro, das posses, das propriedades, dos negócios, das compras e vendas e de consumo. 

Há apenas alguns asnos atrás, as empresas se esmeravam para produzir eletrodomésticos 

que durassem pelo menos vinte anos. Em pleno ano de 2019, as mesmas indústrias estão 

produzindo eletrodomésticos para durarem apenas cinco anos. Vivemos tempos em nossas 

vidas que não compensa mais consertar quase nada, pois os preços das peças antigas aliadas 

a uma gananciosa mão de obra nos empurra para a compra de um novo em detrimento do 

conserto de um usado. A ordem do dia nestes tempos modernos que vivemos é: quebrou, 

joga fora e compre tudo novo. 

 Na ânsia de consumir cada vez mais, muitos acabam se endividando, mas queremos 

sempre ter o melhor carro que pudermos comprar, queremos ostentar o celular mais 

moderno, queremos usar roupas de marca, os melhores móveis e imóveis. As empresas 

precisam vender  mais, funcionários tem dado parte de suas vidas para atingir as metas de 

venda, os governos ficam felizes, pois os impostos entram em seus cofres, sem que os 

governantes se esforcem para isso, mas quem acaba pagando por todo, quem fica anos 

pagando boletos e mais boletos para se manter na crista da onde somos nós.  

 Nesse afã de consumir cada vez mais, acabamos por enveredar no perigoso mundo 

da cobiça e começamos a querer mais e mais coisas que nossos amigos tem, mas que 

simplesmente não podemos e não devemos ter. Mas para não ficarmos para trás, ligamos 

para nosso gerente do banco e ele como um benfeitor ou será um malfeitor, gentilmente 

aumenta nosso limite no cartão de crédito. Quando menos esperamos, não conseguimos 

mais pagar a fatura no prazo e aquele gerente irá te amar mais ainda quanto mais você pagar 

juros para o banco. Essa cena lhe parece comum? Já aconteceu com você ou com algum 

amigo seu? Já tentou sair do buraco e foi extremamente penoso? 

 O apóstolo Paulo nos dá a receita divinamente inspirada para você sair dessa 

neurose que o mundo quer lhe impor e o recado divino é contentamento. Aprender a viver 

contente em toda e qualquer situação irá frear essa onda neurótica do consumismo, de 

dívidas, de ansiedade e estresse. Viva contente com o que tem. Aceite a dica de Paulo. 
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Trinta e Um de Agosto 

Trinta e Um de Outubro 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL 
Minha Caminhada com deus 

 

Minha história com o Chama Coral começou há quase 8 anos. Novembro de 2011. 

Sou de uma cidade pequena, de uma igreja pequena, com uma quantidade pequena 

de jovens. A igreja era animada, porém eu andava sem motivação.  Eu sempre fui envolvida 

na música, nos ministérios de jovens, porém aquilo não estava sendo o suficiente para que 

eu me sentisse útil na causa de Deus.  

Era um sábado de manhã, os jovens da igreja e eu fomos a um congresso de Jovens 

que aconteceria em Curitiba. Lá haveriam várias atrações da música adventista. Eu estava 

animada.  

No programa da tarde, haveria um evento feito pelo Chama Coral. Até então eu 

tinha ouvido falar pouco do Ministério. Tinha algumas amigas que já eram no Coral e que 

eu não falava há algum tempo. 

Chegou o momento do programa. A música começou a tocar, os coristas começam 

a entrar em fila em direção a frente. Uma emoção foi inundando meu coração. Que 

entrada linda, que louvor tocante, que povo simpático e animado. Louvavam com a alma. 

Não vou esquecer nunca do que vi ali.  

O programa acabou. Fui reencontrar as amigas do Chama. Elogiei a apresentação 

e elas prontamente me convidaram a participar do Ministério. Eu já tinha ouvido falar de 

que não precisava fazer teste de voz. Achei incrível. Porém era praticamente impossível eu 

viajar toda sexta e sábado de uma cidade a outra, cerca de uma hora e meia de viagem, para 

um ensaio de uma hora. O tempo passou, orei a Deus e ele falou a mim: vai lá pelo menos 

ver como é.  

Fui. Foi paixão ao primeiro ensaio. Rsrs. Que incrível, um coral que louva e faz 

trabalhos comunitários. Era disso que eu estava precisando naquele momento. Ir e fazer 

um pouquinho a mais pelo próximo!! Minha primeira missão, Inácio Martins, foi 

inesquecível! A partir daquele final de semana, decidi que aquilo faria parte da minha vida. 

Foram quase 6 anos indo e vindo de uma cidade a outra para participar desse Ministério! 

Ministério que nasceu no coração de Deus. Ali fiz uma família. Amigos para a vida toda. 

Foi ali que passei alguns dos melhores momentos e viagens da minha vida!!!  

Foi ali que eu descobri o que é o verdadeiro Ministério e o que é que Deus espera 

de nós. Ali escrevi um belo capítulo do livro da minha caminhada com Deus.  

 
 

 Caroline Brito 
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