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Estou aqui 

  O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a 

minha oração. Salmos 6:9 

 A Música Estou Aqui é uma música do maestro Kleber Augusto e é a penúltima do CD 

Livre Acesso. Ao ler a lera vi que a mesma é um verdadeiro clamor pela presença divina em 

nossas vidas.  

 Não sei com que frequência você ora, não sei se a oração faz parte da sua vida, mas 

creio que todos reconhecemos que as grandes batalhas de nossas vidas sempre foram vencidas 

graças ao poder da oração. Muitas vezes fazemos uma oração apenas por fazer, para cumprir 

um protocolo, algo como uma obrigação que te ensinaram na infância e você ainda faz de forma 

mecânica em sequer prestar a menor atenção. 

 Gostaria de compartilhar seis atitudes para turbinar a sua vida de oração. A 

primeira atitude poderia ser exaltar o nome do Senhor. Comece sua oração dizendo para 

Deus quem Ele é para você. Diga a Ele o quanto você o ama, o admira, o respeita e o adora pelo 

que Ele é. Diga a ele que você está feliz, por Ele ser seu Deus forte, poderoso, pai da eternidade, 

Senhor, pastor, mantenedor, criador, refúgio, fortaleza, conselheiro e tantos outros atributos da 

Divindade. 

 Sua segunda atitude poderia ser agradecer. Agradeça pela vida, pela 

saúde, pela paz, pela família, trabalho, comida, casa, carro, pelos seus bens materiais e 

espirituais. Sua terceira atitude poderia ser interceder. Tenha uma folha com 

o nome de todas os seus familiares e amigos que você quer interceder por eles em oração. Sua 

quarta atitude deveria ser clamar. O clamor é a sua oração banhada com 

lágrimas. Com certeza, dentre tantos amigos e familiares, você deve ter alguém com dramas 

muito complicados como câncer, desemprego, falta de fé, drogas e que merecem um clamor 

especial. Sua quinta atitude poderia ser pedir e aprendemos com nosso líder 

Jesus Cristo: "Pedi e dar-se-vos-a, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede 

recebe, o que busca encontra e a quem bate, abrir-se-lhe-á". Mateus 7: 7 e 8. Sua sexta e 

última atitude poderia ser se submeter: "Seja feita a Sua vontade". Mateus 6:10. 

Veja a letra da música: Estou Aqui  
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     Som da Chuva 

  

 

 “Aqui estamos ó Senhor. Pedimos o Teu Santo Espírito. 

Queremos mais, mais do Teu poder. Vem tocar em nossas vidas. Com 

Tua unção. Preencher todo vazio, do nosso ser. Tua glória. Tua 

presença, queremos ver. O Teu poder, o Teu amor, queremos ver. 

Espírito venha nos encher. Com Tua glória, com Tu poder. Cobre-nos 

com a Tua unção. Faz fluir o Teu amor. Ouça agora em seu coração. 

A voz de Deus dizendo Filho amado: Estou aqui. Com sua voz erga o 

seu louvor. Adore-O, exalte-O, pois Ele está aqui. Ele quer te ouvir. 

Tua glória. Tua presença, queremos ver o Teu poder. o Teu amor, 

queremos ver Espírito, venha nos encher.  Com Tua glória, com teu 

poder. Cobre-nos com a Tua unção. Faz fluir o Teu amor. Espírito 

venha nos encher com Tua glória, com Teu poder. Cobre-nos com a 

Tua unção. Faz fluir o Teu amor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estou aqui 

 

Estou aqui 
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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 Novembro 

A Obra de Cristo 

 Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou 

para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13 

 Alguém já te perguntou quem é Jesus para você? O que Ele fez por você? De que 

forma Ele alterou profundamente o seu estilo de viver? O que Ele representa para você?  

Você consegue a qualquer momento de sua vida dizer e desta forma dar um testemunho 

eloquente, sobre a obra que o Senhor fez e ainda fará na sua vida? Quando pensamos em 

Jesus e o que Ele fez por nós, nos lembramos sempre da cruz e nos vem à mente o quanto 

Ele nos amou a ponto de dar a sua vida para nos salvar de nossos pecados. Entender Jesus 

apenas como nosso salvador é ficarmos estacionados na cruz do Calvário é muito pouco 

por tudo o que Ele representa para nós. Muitos cristãos só enxergam Jesus na cruz, O 

aceitam como seu salvador e param por aí. Mas será que Jesus é apenas seu salvador e nada 

mais? 

 Jesus é o nosso criador. Ele estava presente no momento em que Adão e Eva foram 

criados e quando pensamos na máquina maravilhosa que é o nosso corpo e a forma como 

Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, planejaram cada detalhe e cada função de 

nosso corpo, nos rendemos em gratidão a esse Jesus criador e a essa Trindade criadora. 

Quando olhamos para Jesus no Éden e para Jesus na cruz, parece que o nosso Jesus está 

distante de nós, mas quando lembramos que Jesus também é o nosso mantenedor e 

portanto cada vez que você vai beber um copo de água ou comer qualquer alimento, 

mesmo que seja uma simples fruta, agradeça ao seu mantenedor Jesus. 

 Mas a melhor parte do seu relacionamento com Jesus aconteceu quando você O 

aceitou como seu salvador nas águas batismais, selou sua fé e entregou sua vida ao seu novo 

Senhor, chamado Jesus Cristo. Desse dia em diante você vive de tal forma que mostrará 

claramente ao mundo, que Jesus Cristo é o seu rei e seu Senhor. 

 O apóstolo Paulo nos fala sobre a obra de Cristo: "O qual nos tirou da potestade 

das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor; Em quem temos a 

redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados; O qual é imagem do Deus 

invisível, o primogênito de toda a criação; Porque nele foram criadas todas as coisas que 

há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam 

principados, sejam potestades.  

Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas 

subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o primogênito dentre 

os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda 

a plenitude nele habitasse, E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por 

meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como 

as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, e inimigos no 

entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua 

carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, e irrepreensíveis, e inculpáveis". 

Colossenses 1:13-22. 
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Dois de Novembro 

Duas Profecias, Dois Versos e Duas Verdades 

 Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de 

ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, 

descerá dos céus e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. 

I Tessalonicenses 4:16 

 O apóstolo Paulo nos presenteou com catorze dos vinte e sete livros que compõem 

o Novo Testamento e suas duas cartas aos Tessalonicenses tem preciosas mensagens, 

profecias e conselhos, não só para nossos irmãos da antiga Tessalônica, mas para nós que 

vivemos mais perto da volta de Jesus.  

 Nosso verso de hoje é uma profecia e quem abre a Palavra de Deus seja como 

pregador, como professor de Escola Sabatina ou mesmo como instrutor de estudos bíblicos 

dois versos de I Tessalonicenses nos ensinam como será a ressurreição dos mortos em 

Cristo e o arrebatamento dos salvos.  Nosso verso de hoje fala de forma clara e simples 

como será a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus e isso acontecerá tão logo Jesus venha. 

Veja o verso:  Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do 

arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo, 

ressuscitarão primeiro. I Tessalonicenses 4:16.  

 Este simples verso desmistifica e desmascara de uma vez por todas as doutrinas 

falsas de igrejas, que por não seguirem a Bíblia e sim seus próprios dogmas e tradições, 

alimentam a falsa esperança de que quando você morre e se você for bom, que você vai 

direto para o céu.  Ora, se você morre, se você se considera bom e vai direto para o céu, 

então o que o apóstolo Paulo nos ensinou divinamente inspirado por Deus é uma mentira, 

porém nós cristãos que amamos a Bíblia e o Senhor da Bíblia, preferimos mil vezes 

acreditar na verdade que Paulo nos ensina do que em falsas doutrinas de homens. 

 A segunda profecia está no verso seguinte, em II Tessalonicenses 4:17; "Depois nós 

os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com eles, entre nuvens, para o encontro do 

Senhor nos ares, e assim, estaremos para sempre com Jesus". Duas profecias, dois versos, 

duas doutrinas claras e duas verdades absolutas e incontestáveis da Palavra de Deus. Paulo 

apesar de todo o seu conhecimento teológico, nos apresenta em apenas dois versos a 

verdade sobre a primeira ressurreição e sobre o arrebatamento dos salvos.  

 O verso sobre o arrebatamento é bem claro e, portanto, não existe essa historinha 

de arrebatamento secreto. A segunda vinda de Jesus é real, é corpórea e todos O verão. Os 

mortos em Cristo ressuscitam e os salvos que estiverem vivos sobem junto com eles para 

se encontrarem com Jesus nos ares. Não existe espaço para dúvidas ou teorias de homens 

que querem contradizer um claro "Assim diz o Senhor".  Estes dois versos curtos merecem 

o destaque de estarem marcados em sua Bíblia e você lembrará para sempre dessas duas 

verdades tão claras da Palavra de Deus. 

 As verdades eternas da Palavra de Deus estão à sua disposição. Faça bom uso. 
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Três de Novembro 

Escolhidos Para a Salvação 

 Entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós 

irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o 

princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na 

verdade. II Tessalonicenses 2:13 

 O apóstolo Paulo escreveu duas pequenas cartas aos Filipenses e ele tem motivos 

especiais de gratidão e intercessão por eles. Veja a forma carinhosa como Paulo se dirigiu 

a eles: 

 "Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros como é 

justo, pois a vossa fé, cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros 

vai aumentando a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, a 

vista de vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que 

suportais". II Tessalonicenses 1: 3 e4 

 Vamos ver também outro carinho de Paulo nas seguintes palavras: "Por isso, não 

cessamos de orar por vós para que o nosso Deus, vos torne dignos de sua vocação e cumpra 

com poder todo propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus, 

seja glorificado em vós, e vós Nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus 

Cristo. II Tessalonicenses 1:11 e 12. 

 A continuação de nosso verso de hoje, também é mais uma demonstração clara de 

como Paulo gostava de tratar com nossos irmãos da Tessalônica: "Para que também vos 

chamou, mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus 

Cristo. II Tessalonicenses 2:14. Além dos carinhos, Paulo lhes deixa confortantes 

conselhos que tanto serviram para eles como servem para nós ainda hoje: "Assim, pois, 

irmãos, permaneceis firmes e guardais as tradições que vos forame ensinadas, seja por 

palavra, seja por epístola nossa". II Tessalonicenses 2:15 

 Todos nós cristãos que estamos nessa caminhada rumo a Nova Jerusalém, 

precisamos de palavras sábias e inspiradoras, que nos motivem e nos empurrem para mais 

perto do Senhor. Nosso verso de hoje nos fala de um grupo especial de pessoas. Eles 

existiam na igreja dos tessalonicenses e existem até hoje em todas as igrejas cristãs. Eles são 

os que foram escolhidos por Deus para a salvação. Quer presente melhor para a sua vida, 

do que ter sido escolhido não por homens, mas pelo Espírito Santo de Deus para ser salvo? 

 Você tem certeza de sua salvação? Você consegue ver todo o empenho que Deus 

fez para que você esteja salvo hoje? Consegue vislumbrar todo o a carinho e o amor que 

Deus tem com você a ponto de te escolher para ser salvo?  A sua salvação não veio de 

graça.  Ela custou o precioso sangue de Jesus e seria muita imprudência de sua parte, trocar 

a maravilhosa salvação que só existe no nome do Senhor Jesus, por qualquer brinquedo 

ou fantasia desse mundo. Agradeça a Deus hoje pela sua salvação. Amém. 
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Quatro de Novembro 

A Missão da Família 

 Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente 

dos da sua própria casa tem negado a fé e é pior do que o 

descrente. I Timóteo 5:8 

 Nada como acordar mais tarde em pleno domingo, poder olhar o lindo sol que 

brilha lá fora, poder abrir a janela para que um abençoando ar pente em sua casa e ver que 

na sala existe um espaço onde a Palavra de Deus, o Hinário Adventista, um livro do 

Espírito de Profecia, um outro bom livro qualquer e sua lista de amigos de oração, te 

esperam. Depois de orar sem a menor pressa do mundo, você pode também louvar e 

engrandecer o nome do Senhor e também reservar um tempo extra para ler os dois bons 

livros. Depois dessa introdução, sua devoção pessoal fica completa, quando você pode 

abrir a maravilhosa Palavra de Deus e aguardar com expectativa, as lindas mensagens que 

Deus tem para o seu dia. 

 Abri a Palavra de Deus em I Timóteo e encontrei vários presentes para minha vida 

espiritual e creio que você também pode investir parte de seu tempo para fica com, Deus 

e sua Palavra. A primeira bênção que recebi está em I Timóteo 1:15: "Fiel é a palavra e 

digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais 

eu sou o principal". Um dia, um pastor jovem de nossa igreja foi pregar para alunos da rede 

adventista de ensino e ele os saudou dessa forma: Bom dia pecadores!! Imagine o impacto 

na vida desses adolescentes, serem chamados de pecadores por um pastor adventista do 

sétimo dia. Então ele calmamente abriu a Palavra de Deus em I Timóteo 5:8 e explicou 

aos alunos que enquanto não reconhecermos que somos pecadores, nunca seremos salvos 

pela graça do Senhor Jesus. Nosso líder Jesus mesmo falou que os sãos não precisam de 

médico e sim os doentes. Enquanto não nos desfizermos de nosso orgulho e 

reconhecermos que fomos infectados pelo vírus do pecado em nossa vida, não seremos 

salvos, pois Jesus veio buscar e salvar pecadores. 

 Paulo também escreve um pequeno verso que para mim é a essência do 

cristianismo: a verdadeira religião começa em casa e ele nos ensina essa verdade em I 

Timóteo 5:8: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da sua própria 

casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. I Timóteo 5:8. Lembro que aprendi 

essa verdade bíblica com meu pai e carrego esse verso bem decorado em minha mente, 

desde a minha adolescência. Sempre pensei que esse verso fosse uma missão direta para 

os pais, mas não vi nesse verso nem a palavra pai e muito menos a palavra mãe e sim as 

palavras alguém e seus. Ao analisar por este ângulo, descobri que todos os que compõe 

uma família, devem cuidar de todos., senão todos corremos o risco de nos tornarmos 

traidores de nossa fé e sermos considerados piores do que os descrentes ou ímpios., como 

dizem outras versões.  

 Aprendi com Paulo hoje que cuidar da família não é só missão do pai e da mãe. 

Hoje Paulo me ensinou que na família cristã, todos cuidam de todos ou todos correm o 

risco de se tornarem traidores dos verdadeiros e nobres princípios do evangelho de Jesus. 
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 Cinco de Novembro 

 A Missão das Escrituras 

 Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, 

para a repreensão, para a correção, para a educação na 

justiça. II Timóteo 3:16 

 Muito provavelmente esse fantástico verso de II Timóteo 3:16, já esteja sublinhado 

em sua Bíblia e quem sabe você já se referiu a primeira parte do mesmo, para mostrar a 

razão de sua fé, na Bíblia, mas se esqueceu completamente do restante do verso e talvez 

nunca tenha parado para meditar na profundidade do verso por completo. 

 O jovem Timóteo teve uma família que o apoiou e a Palavra de Deus nos informa 

que sua mãe Loide e sua vó Eunice, que com certeza educaram seu menino nos caminhos 

do Senhor. Como faz diferença na vida dos filhos o exemplo de seus pais em primeiro 

plano e os avós em segundo plano. Quantos meninos e meninas que nasceram em lares 

cristãos, hoje são homens e mulheres de Deus, porque seus pais chamaram para si a 

responsabilidade de os educarem nos caminhos do Senhor e qual foi o livro que esses pais 

escolheram para educar e influenciar seus filhos? Pode perguntar a qualquer pai cristão e 

eles lhes dirão, que sem a Bíblia, sem suas histórias reais e fantásticas, seus ensinamentos, 

seus conselhos e sua correção, seria impossível para eles, tornarem seus filhos em homens 

e mulheres educados para serem cidadãos justos e de bem. 

 Vamos analisar nosso verso de hoje por partes: 

 "Toda a Escritura é inspirada por Deus" - Apesar de ser a própria Palavra de Deus 

falando dela mesmo, não  temos como negar que um livro que foi escrito ao longo de 2.000 

anos por mais de quarenta autores e onde nenhum deles entrou em contradição com 

qualquer dos outros escritores não seja um livro inspirado e preservado por Deus.  Para 

mim a grande e maravilhosa certeza de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus é a 

transformação que ela trouxe a minha vida, a sua vida e aos milhões de cristãos. 

 "É útil para o ensino. - Já parou para contabilizar quantas milhares de mensagens e 

sermões são feitos diariamente pregados nas igrejas cristãs, seja na quarta, no sábado e no 

domingo em todo o mundo? E qual o objetivo principal de tantas mensagens? Ensinar.  

Ensinar o povo de Deus a viver de acordo como os sagrados princípios da Palavra de Deus.  

 Repreender - A missão da Palavra não é só ensinar e sim repreender. Quando 

penso em repreensão, lembro do incidente de Pedro com Ananias e Safira. Aquilo foi 

escrito para nos repreender e não fazermos o mês que Ananias e Safira fizeram. 

 Correção - Aqui nos lembramos do povo de Israel sendo corrigido depois de 

adorou um bezerro de ouro e Davi tendo que pagar pelos seus muitos erros. 

 Educar na justiça - E desta forma preparar homens e mulheres para serem 

representantes de Jesus perante a sociedade. Nenhum outro livro fez pela humanidade o 

que a Palavra de Deus tem feito ao longo de sua história. Dedique-se mais à Palavra. 
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Seis de Novembro 

A Missão de Tito 

 Torna-te pessoalmente padrão das boas obras. Tito 2:7 

 Muito provavelmente você já ouviu falar na epístola de Paulo à Tito, mas se te 

perguntarem se ele é um livro fácil de se encontrar no Novo Testamento, com certeza sua 

resposta será não. Tito é uma pequena epístola de Paulo, localizada depois de II Timóteo 

e antes da menor epístola de Paulo, o livro de Filemon. 

 Quando investimos nosso precioso tempo na leitura, meditação e estudo da Palavra 

de Deus, aprendemos muito mais do que possamos imaginar e só temos a ganhar 

conhecimento e bênçãos, com as verdades eternas que aprendemos ali.  

 Mas afinal de contas quem era Tito? Qual sua missão? Que mensagens 

encontramos nessa pequena epístola de Paulo que nos trazem bênçãos e convicções 

importantes parar nossa fé?  Antes mesmo de falar que Tito era um filho, segundo a fé, 

Paulo nos brinda com uma verdade impressionante. Veja o que ele nos escreveu em 

Tito1:2: "Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentiu prometeu antes 

dos tempos eternos". Não é maravilhoso para a sua e a minha fé em Deus, sabermos que 

o nosso Deus não pode mentir? Muito provavelmente devido a nossa natureza 

pecaminosa,  talvez tenhamos mentido por diversas vezes ao longo de nossas vidas e muitas 

dessas vezes sem a menor intenção de fazê-lo. Logicamente o Senhor com o seu sangue 

derramado na cruz do Calvário, já nos perdoou por isso e ao nos arrependermos, seu Santo 

Espírito nos ajuda na tarefa de não mentirmos mais. Mas quão confortador é saber que 

essa hipótese não existe para Deus. Deus não mente. Deus não pode mentir. Por Ele ser 

quem Ele é, temos a garantia eterna de que Ele irá cumprir todas as suas promessas, pela 

simples e maravilhosa verdade de que Deus não pode mentir.  

 Ao longo dessa curta epístola, descobriremos quais as missões que Paulo incumbiu 

Tito de realizar. Veja algumas delas: "Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses 

em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros, 

conforme as prescrevi". Tito 1:5. Como você leu, Tito era um líder em treinar outros 

líderes. Ele era um multiplicador. Ele capacitava os presbíteros, para que eles capacitassem 

os membros de suas igrejas. Mas Tito, recebeu outras missões além de ser um 

multiplicador de líderes. Veja: "Tu porém, fala o que convém, a sã doutrina. Tito 2:1 - 

Falar, exortar, pregar, anunciar. Tito também deveria ser um pregador da Palavra de Deus. 

Paulo tinha muita esperança que seus liderados e jovens filhos na fé, também se 

apaixonassem pala Palavra de Deus e se tornassem pregadores como ele. Um dos 

conselhos que Paulo sempre deixou em suas epístolas era: "Sede meus imitadores, como 

também eu sou de Cristo". 

 Alguns conselhos de Paulo ao jovem Tito: Torna-te pessoalmente, padrão de boas 

obras. Tito 2:7. "Dize estas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade. 

Ninguém te despreze".  Tito 2:15. Tito tinha uma missão e Paulo confiou nele para cumpri-

la. Qual a sua missão? Deus pode confiar em você para cumpri-la? 
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Sete de Novembro 

Imitadores de Deus 

 Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 

5:1 

 A epístola de Paulo aos efésios é uma verdadeiro compendio de sabedoria e um 

manual prático para nos ensinar diversas coisas e entre elas a arte de aprendermos a viver 

em família. São tantos ensinamentos que praticamente minha caneta já sublinhou inúmeros 

versículos e creio que sua Bíblia também deve estar marcada. 

 Todos nós que somos pais e mesmo os que ainda são filhos, sabemos do poder da 

imitação. Quando os filhos ainda estão bem novos, eles olharão para seus pais e mães e os 

imitarão em tudo, pois se os heróis deles fazem, cantam, comem ou agem de determinada 

forma ou jeito, é muito comum que seus filhos os imitem atém mesmo numa tentativa de 

agradá-los. Quando os filhos crescem e chegam os turbulentos anos da adolescência, os 

pais já não são mais os heróis preferidos deles e é comum mesmo nas famílias cristãs, 

vermos nossos filhos imitando cantores, atores, atrizes, jogadores de futebol, jornalistas, 

políticos, apresentadores de programas de televisão e quando você vê aquela cena, você 

como pais, costuma se perguntar, aonde foi que você errou. A bem da verdade, se você fez 

bem feito o seu papel de pai ou mãe, você não errou, foi o mundo que entrou na vida de 

seu filho adolescente e com tanta informação desprezível dentro de um celular, seu filho 

ainda novo, e portanto imaturo, ainda não soube fazer as escolhas corretas. 

 Até o domingo passado, este nosso verso de hoje, não estava sublinhado em minha 

Bíblia e foi num culto de domingo, quando abri a Palavra de Deus e o li, não resisti ao fato 

de que ele era um verso extremamente relevante demais para não ser sublinhado. Você já 

parou para pensar que um mortal e pecador como você e eu podemos ser imitadores de 

Deus e como isso pode impactar o nosso dia? Como nosso dia a dia pode ser alterado 

profundamente se Deus fosse nosso principal modelo de imitação?  Imagine por um 

momento que se Deus andasse fisicamente conosco, dia após dia e quando você e Deus 

saíssem do elevador de seu prédio e Deus visse o porteiro, o zelador e a faxineira de seu 

prédio, o que Deus faria? Com certeza lhes daria um bom dia, quem sabe um abraço ou 

mesmo um forte cumprimento de mão. Talvez Deus os abençoasse, talvez fizesse um 

carinho em seus rostos ou mesmo lhes desejaria um ótimo dia e a pergunta que não quer 

calar é: Porque não O imitamos e não fazemos o mesmo? Fico imaginando Deus andando 

comigo até o tubo de ônibus onde pegaríamos juntos o mesmo ônibus para o trabalho e 

qual seria atitude de Deus vendo tantas pessoas pedindo dinheiro ou tentando vender balas 

apenas para levar comida para seus filhos? Como Deus reagiria ao ver seus filhos drogados, 

mendigos e até prostituas clamando por uma moeda para poder comer pelo menos uma 

vez por dia? 

 Nosso verso de hoje continua: ""E andai em amor, como também Cristo nos amou 

e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios 

5:18. Que desafio para nossos novos dias! Sermos imitadores de Deus! 

 

 



 

17 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 
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Oito de Novembro 

A Missão de Filemom 

 Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações estando 

ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todo os santos. Filemom 

1:4 e 5. 

 Ao abrir a Palavra de Deus no menor livro da Bíblia e por conseguinte a menor 

epístola de Paulo, me deparei com algo que nunca tinha visto. A epístola de Paulo não está 

dividida em capítulos, ou seja, não existe aquele número grande que identifica o capítulo, 

mas existem apenas vinte e cinco versículos. 

 Paulo escreve uma carta com vinte e cinco versos que no fundo se resume a um 

pedido de intercessão a favor de um escravo, chamado Onésimo que havia fugido da casa 

de seu senhor Filemom.  Em essência, a curta carta de Paulo a Filemom, é um clamor em 

prol de um escravo que agora já havia aceito a Jesus Cristo, como seu salvador e Senhor. 

 Escravos no tempo do apóstolo Paulo não eram considerados pessoas e sim 

objetos,  mercadorias ou patrimônio e portanto o dono da mercadoria Onésimo era o 

cristão Filemom, porém a verdade é que Onésimo fugiu da casa de seu dono e Paulo o 

acolheu, no sentido de levá-lo aos pés de Cristo, e agora Paulo encarecidamente com muito 

amor, com muito tato e muito carinho clama ao coração de Filemom, para que aceite seu 

escravo de volta, mas que o aceite não mais como escravo e  sim como seu mais novo irmão 

em Cristo Jesus. 

 Algumas lições podemos aprender nessa pequena epístola e a primeira delas é que 

enquanto formos seres humanos e pecadores, nós estaremos sujeitos a erros e Onésimo 

errou ao fugir de seu dono, porém ao fugir de seu dono, Deus o encaminhou a Paulo e 

Paulo o conduziu a Cristo. Deus tinha um plano para a salvação do escravo Onésimo. A 

segunda lição que no vocabulário divino não existe a palavra perdidos. No coração de Deus 

sempre haverá espaço para ao pior dos pecadores e geralmente o pior dos pecadores, 

somos eu e você que conhecemos a Cristo e mesmo assim, amamos viver em pecado, 

mesmo depois que o Espírito Santo de Deus já falou ao nosso coração. 

 A terceira lição que aprendi ao ler os vinte e cinco versículos de Filemom é que 

sempre existirá um Paulo para um Onésimo, ou seja, alguém do Senhor, sempre estará 

disposto a abraçar e interceder em prol de alguém que errou. Mas qual seria a verdadeira 

missão de Filemom? O que caberia a ele fazer depois de abrir a carta que Paulo escreveu 

para ele e ver o clamor do apóstolo Paulo em favor de um escravo fugitivo? A resposta é 

perdoar. A carta termina sem contar o final dessa história e não sabemos se Filemom  

perdoou ou não a Onésimo.  Se Onésimo voltou ou não para ao seu dono, mas se errar é 

humano, lembre-nos de que perdoar é divino. 

 Que tal sermos Paulo para nossos Onésimos? Que tal aprendermos a interceder 

por pessoas que o mundo não se interessa por elas? Que tal aprendermos a perdoar? 
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Nove de Novembro 

O Perigo da Negligência 

 Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais 

firmeza, às verdades ouvidas, para que dela jamais nos 

desviemos. Hebreus 2:1 

 Depois de escrever aos cristãos romanos, coríntios, gálatas, efésios, aos filipenses, 

aos colossenses, aos tessalonicenses, a Timóteo, a Tito e a Filemom, Paulo se esmera ao 

longo de treze capítulos para escrever para o seu povo hebreu. Ele começa explicando a 

esse povo que havia sido acostumado a ouvir a voz de Deus pelos profetas, que agora, neste 

tempo em que eles estavam vivendo, Deus havia mudado a sua estratégia e enviado o seu 

próprio Filho e que eles deveriam dar ouvidos à Ele. Veja nas palavras de Paulo: " Havendo 

Deus outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes 

últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual 

também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de Seu ser, 

sustentando todas as coisas pela palavra do Seu poder, depois de ter feito a purificação dos 

pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Hebreus 1:1-3 

 Não é maravilhoso saber que Deus não poupou o seu próprio Filho, para nos 

ensinar como viver, como chegar aos céus, como aceita-lo como Salvador e Senhor? Não 

é fantástico ouvir das palavras do próprio Jesus que Ele é o caminho, a verdade e a vida? 

Não é incrível saber que nenhum outro líder de qualquer religião mundial, não pode falar 

isso de si mesmo, pois eles não eram nem o caminho, nem a verdade e muito menos a 

vida/ Não maravilhoso servir a um Deus que nos amou a ponto de enviar Seu Filho para 

morrer por nós? Quantos bilhões de pessoas, passados dois mil anos que Jesus esteve 

conosco que nunca ouviram falar Dele e muito menos da salvação que há no nome Dele?  

Quantos que já ouviram, não deram a menor importância para Ele e para o seu presente 

gratuito que é a salvação? 

 Paulo continua seu conselho nos alertando do perigo de negligenciarmos a tão 

maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Veja: "Se pois tornou-se firme a palavra falada por 

meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como 

escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:2 e 3. 

 Negligenciarmos os conselhos e orientações divinas encontradas em sua Palavra e 

no Espírito de Profecia é oi caminho mais rápido e mais fácil para negligenciarmos Jesus e 

sua maravilhosa salvação. Quanto mais perto estivermos de Jesus mais perto estaremos de 

sua Palavra. Quanto mais perto estivermos de Jesus, mais perto estaremos da oração, do 

louvor que tanto O exalta e o glorifica. Quanto mais perto estivermos de Jesus, mas longe 

estaremos de nosso inimigo, pois os dois não dividem o mesmo espaço.  

 Apesar de muitos dizerem que a vida cristã é difícil e complicada, no fundo a vida 

cristã é uma questão de escolha.  Ou você anda diariamente com Jesus ou andará com o 

nosso inimigo. Você escolhe começar o dia com Deus ou sem Ele e onde Deus não está, 

Satanás se apresenta para ocupar o lugar que só é devido a Ele. Vamos negligenciá-Lo? 
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Dez de Novembro 

A Missão da Palavra 

 Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante 

do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto 

de dividir alma e espírito, juntas e medulas e é apta para 

discernir pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12 

 Ao longo de seus escritos, Paulo sempre exaltou e enalteceu a maravilhosa Palavra 

de Deus e ele mesmo foi um instrumento humano, inspirado por Deus para abençoar a 

humanidade, com quatorze livros dos vinte e sete que compõe o Novo Testamento.  

 Durante os mil e duzentos e sessenta anos da supremacia papal nesta terra ou seja 

do ano 538 DC até 1978, a Palavra de Deus foi suprimida do povo e somente os líderes 

religiosos tinham alguns exemplares que sequer liam, pois as verdades ali  escritas estavam 

em total contradição com suas crenças e doutrinas de homens, que não eram inspiradas 

por Deus.  Fico imaginando quantas gerações de filhos de Deus passaram nesta terra, que 

nunca puderam ouvir ou ler nada sobre a Palavra de Deus. Famílias inteiras nasceram e 

morreram ao longo desses 1.260 anos, sem nunca ter acesso a Palavra de Deus. Deus com 

certeza irá fazer o justo julgamento desses líderes religiosos. 

 Fico pensando quão comum ficaria nossa vida sem o conhecimento de Deus e de 

Sua Palavra. Não consigo sequer entender como a imensa maioria da humanidade ainda 

hoje sequer ouviu falar no nome de Jesus. Como eles nascem, crescem, estudam, namoram 

e se casam sem nunca abrirem a Palavra de Deus e ouvido seus conselhos. A verdade que 

a profecia de Daniel sobre os 1.260 anos da supremacia papal acabou em 1798, quando 

um dos generais de Napoleão tirou o papa do trono e de lá para cá, com o surgimento das 

sociedades bíblicas,  Deus inspirou e abençoou homens para espalhar sua Palavra em todo 

o mundo e desde então,  Deus tem honrado seus filhos e desta forma a Bíblia é o livro 

mais vendido no mundo. 

 Como cristãos nos orgulhamos em saber que o livro mais vendido do mundo é a 

Bíblia, mas ser o mais vendido, não significa necessariamente ser o mais lido. O apóstolo 

Paulo nos diz que a Palavra de Deus tem algumas características e alguns poderes exclusivos 

dela. Ela é viva e eficaz, ou seja, ela não é um livro morto, que só serviu a humanidade no 

passado, mas sim um livro vivo e atual e além disso é um livro eficaz, ou seja, ela produz 

resultados práticos na vida das pessoas ainda hoje. 

 Quanto aos seus poderes, Paulo nos diz que ela é mais cortante do que uma espada 

de dois gumes, ela tem o poder de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e 

medulas e também tem o poder de ser apta para discernir os pensamentos e propósitos do 

coração. Você conhece alguma obra literária que tenha esse poder? Você já ouviu falar que 

algum bêbado ou um drogado tenha tido sua vida transformada por ter lido algum romance 

ou mesmo um livro de história da humanidade? Nenhum livro tem os poderes que a 

Palavra de Deus tem porque ela simplesmente não é livro de homens.  Ela é Palavra de 

Deus.  É Deus falando com você e comigo.  Ela faz parte da sua vida? 
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Onze de Novembro 

Perigos na Caminhada 

 Por isso, pondo de parte os princípios elementares da 

doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, 

não lançando de novo, a base do arrependimento de obras 

mortas e da fé em Cristo. Hebreus 6:1 

 A vida cristã é uma longa caminhada e apear de muitos cristãos terem nascido em 

lares cristãos e terem tido o privilégio de participarem desde pequenos na igreja do Senhor 

Jesus, para muitos o marco zero de seus relacionamentos com Cristo, ainda continua sendo 

o dia de seu batismo.  Se você estudou as vinte e sete doutrinas bíblicas fundamentais para 

se tornar um adventista do sétimo dia e se te orientaram corretamente nenhum estudo 

supera aquele que fala da importância de Jesus na sua vida. Aceitar Jesus Cristo como seu 

criador, seu salvador, seu redentor e seu Senhor é o melhor estudo e nossa melhor escolha.  

 Quando entendemos tudo o que Jesus é para nós, tudo o que Ele representa na 

nossa vida, podermos permitir que o passo mais difícil possa ser dado, que é aceitar Jesus 

como o Senhor de nossa vida. Aceitar Jesus como criador é fácil. Basta crer no relato da 

criação.  Aceitar Jesus como mantenedor também está na criação, pois Deus nos proveu 

com todos os alimentos que precisamos para manter nossa vida. Aceitar Jesus Cristo como 

salvador, basta crer nos ensinamentos do livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. 

 Agora, aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e se submeter ao estilo de vida que 

o Senhor te ordenou viver, dependerá de você acreditar que o Senhor será o seu Senhor 

para o resto de sua vida, de que a sua tão preciosa vida não é mais sua, porque você 

entregou sua vida nas mãos Dele, quando se batizou e o aceitou como o Senhor de sua 

vida até o dia de sua morte ou o dia de Sua vinda. Aceitar Jesus como Senhor é para os 

fortes, mas um tipo diferente de fortes, os fortes que confiam no Senhor e desconfiam 

constantemente de sua força. 

 Não nos iludamos com a ideia de que a caminhada com o Senhor será fácil, pois 

ela não será.  As vezes seremos levados para o deserto e por vezes seremos levados para as 

montanhas. As vezes a doença, o desemprego ou a falência, precisarão entrar na nossa vida 

para nos alertar de que estávamos indo para o caminho errado e para a perdição eterna.  

 O apóstolo Paulo nos alerta para o pior perigo de nossa caminhada com Deus e 

não vou sequer comentar o que ele escreveu, pois eles seriam totalmente desnecessários. 

Não sei a quantas anda a sua caminhada com Deus, mas eu prestaria toda a atenção do 

mundo em suas palavras: "Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e 

provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa 

palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para 

arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o 

expõem ao vitupério". Hebreus 6:4-6. 
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Doze de Novembro 

Deus Não Pode Mentir 

 Para que mediante duas coisas imutáveis, mas quais é 

impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já 

corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança 

proposta.  Hebreus 6:18 

 Muitas vezes ouvimos a máxima que Deus pode todas as coisas, pois afinal de 

contas, Ele é Deus. Existe até uma música muito apreciada nos meio evangélico que diz  

que: "Se Deus fizer, Ele é Deus,  se não fizer, Ele é Deus" e continua com outras atribuições 

de Deus, mas Paulo nos surpreende com uma afirmação fantástica de que o nosso Deus 

não pode mentir e conforme nosso verso de hoje é impossível  que Deus minta.  

 Não é maravilhoso poder saber que o nosso Deus irá cumprir cada promessa que 

nos fez pelo simples fato de que é impossível que Deus minta?  Como cristãos vivendo 

num mundo extremamente pecaminosos, nos sentimos mal quando vemos o quanto se 

mente em nossa sociedade e também ficamos impressionados como as pessoas são tão 

imaturas e acreditam em qualquer mentira. Estou escrevendo esta meditação em plena 

semana que antecede as eleições em nosso país e vejo quantos cristãos acreditam fielmente 

em seus candidatos, quantos estão colocando toda a sua confiança em seres humanos 

falíveis, pecadores e muito, mais muito mentirosos. Em troca de ficar no cargo, políticos 

fazem qualquer negócio e mentir é a parte mais fácil do processo. 

 Gostaria de compartilhar com você um texto fantástico de Paulo aos Hebreus que 

fala da imutabilidade das promessas de Deus e no meio desse contexto é que encontramos 

a frase fantástica de Paulo de que é impossível que Deus minta. Veja: 

A Imutabilidade das Promessas de Deus 

 Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por 

quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente, abençoando te abençoarei, e 

multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. 

Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para 

confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais 

abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs 

com juramento; Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, 

tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança 

proposta; A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior 

do véu, Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, 

segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6:13-20. 

 No meio de todo esse contexto de podridão e de mentiras que todos vivemos, quão 

bom é abrir a Palavra de Deus e se confortar na promessa de que é impossível que Deus 

minta. A Palavra de Deus também nos diz que "Maldito é o homem que confia em outro 

homem". Então nos resta agradecer por Deus não poder mentir. Amém por isso. 
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Treze de Novembro 

O Lar Cristão 

 Maridos, amais vossa mulher, como também Cristo amou 

a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25 

 O apóstolo Paulo reserva vinte versículos em sua epístola de Efésios para falar sobre 

o lar cristão e as respectivas missões que cada membro da família deve cumprir para que 

tudo dê certo no ambiente familiar. Ele definiu o papel da esposa, do marido dos filhos e 

dos servos.  

 Por incrível que possa parecer, a primeira vitória de Satanás, na Terra, aconteceu 

no ambiente sagrado do Jardim do Éden, influenciando o apetite de nossa primeira mãe 

por um fruto que nem ela e seu esposo deveriam comer e desta forma a família de Adão 

foi abalada pela entrada do pecado. De Adão e Eva até nossos dias, Satanás sempre atacou 

a família e o motivo é bem simples: como ele não tem família, ele quer destruir a sua. Ele 

sabe muito bem o poder que emana de uma família cristã, que representa bem o caráter 

de Deus ao mundo. 

 Ellen White, a profetiza dos adventistas do sétimo dia, fala aos jovens sobre a 

importância do lar aos jovens que querem constituir família, fala dos lares adventistas do 

sétimo dia, das funções de cada um no lar e nenhum jovem adventista do sétimo dia deveria 

se casar sem ter lido com sua pretendente o livro Lar Adventista. Este livro marcou tanto 

a minha vida, que comecei a lê-lo, logo no meu segundo encontro com minha namorada 

que depois se tornou minha noiva e minha esposa. Ao longo de três anos e meio de namoro 

até chegarmos ao casamento, lemos todo o livro e também alguns outros sobre lar, mas 

nenhum teve o peso da influência do Lar Adventista.  

 Existe uma frase muito conhecida sobre o lar, que provavelmente você já ouviu:  

Nada compensa o fracasso do lar e da sua família. Geralmente os homens se consideram 

vitoriosos quando se entregam ao seu trabalho, ao estudo, aos negócios, aos automóveis e 

ao seu clube de futebol.  Se ele está tendo sucesso nestas áreas, ele se acha um vencedor, 

não importando se sua família e seus filhos estão no mesmo patamar de suas realizações. 

Muitas mulheres modernas foram pelo mesmo caminho dos homens e estão focando sua 

felicidade em suas carreiras profissionais, atém mesmo para provarem para os homens, 

mas principalmente para elas mesmas que podem chegar perto deles ou até mesmo irem 

bem mais longe. 

 Muitos lares dito cristãos, estão falidos, porque perderam o foco em Deus e vivem 

a vida familiar apenas para obterem bens materiais. Aquelas máximas de culto individual, 

culto familiar e culto do casal feitos diariamente não fazem mais parte da vida de nenhum 

dos componentes da família ou nunca fizeram. Apenas para manterem as aparências, essas 

famílias vão á igreja no sábado de manhã, não se envolvem em nenhum ministério da igreja 

e muito menos participam da missão de pregar o evangelho. Eles acham que a vida deles 

está ótima, mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não fazem mais parte de suas 

vidas porque eles os afastaram de lá. A quantas anda o seu lar? 
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Quatorze de Novembro 

Nosso Mediador Jesus Cristo 

 Ora, o essencial de todas as coisas que temos dito é que 

possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou á destra do trono 

da Majestade nos céus, como ministro do Santuário e do 

verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. 

Hebreus 8:1 e 2. 

 Quando você lê a palavra missionário, de quem você se lembra? Qual o missionário 

que mais impactou a sua vida? Você conhece bem o seu missionário favorito só de ouvir 

falar ou você seu trabalho e seu empenho em favor dos perdidos? A palavra missionário, 

quer dizer enviado e creio que você irá concordar comigo, que ninguém chega aos pés de 

Jesus Cristo, quando o assunto é ser um missionário. 

 Essa história de missão, de missionário, de enviado, de Jesus Cristo, remonta ao 

início da eternidade e no momento quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo 

idealizaram o plano de nossa redenção. Os três reunidos chegaram a um acordo, que se 

caso a humanidade que ainda seria criada se rebelasse e precisasse ser resgatada, o preço 

que seria pago pela nossa redenção seria a morte de um dos três. Neste pé da conversa, 

nosso líder Jesus Cristo, se oferece para ser enviado à esta terra e pagar o preço de nossa 

redenção. Essa decisão implicaria em abandonar a sua divindade por algum tempo, se 

revestir da humanidade, conviver com pecadores e depois oferecer a sua vida numa cruz 

para redimir todos os seres humanos. Isso é missão. Isso é ser um missionário. Isso é se 

despojar de honra, glória e majestade para nos dar a sua maravilhosa salvação. Nenhum 

anjo poderia vir ser o missionário ideal, pois somente o sangue do Criador, pagaria o preço 

do pecado das criaturas. 

 As demais missões de Jesus Cristo as acompanharam em seu ministério terrestre e 

segundo os estudiosos das Escrituras, o que Jesus mais fazia como missionário era curar e 

depois de curá-las, ensiná-las a andarem nos caminhos do reino de Deus. Se você estudar 

a Palavra de Deus de forma bem detalhada nos quatro evangelhos, verás Jesus curando e 

ensinando, mas também por compaixão com a humanidade sofredora, Ele também fazia 

milagres de multiplicação de alimentos para abençoar os famintos.  

 Ao ler e estudar os quatro evangelhos, fica bem claro, quais as missões de Jesus e 

como Ele se empenhou para cumpri-las.  Mas o que Jesus está fazendo depois de seu 

retorno para os céus, poucos sabem e muitíssimos poucos acreditam nessa verdade bíblica. 

Paulo  nos deixou os  versos de Hebreus 8:1-13 para nos falar dessa missão e o nosso verso 

de hoje consegue  resumir de forma bem clara a missão de nosso Senhor, depois que foi 

aos céus: "Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está 

assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário, e do verdadeiro 

tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem". 

 Até onde sei, somos a única igreja cristã em todo o mundo a acreditar no ministério 

celestial de Jesus Cristo. A Palavra de Deus é bem clara e Hebreus 8:1+13, está ali para 

não deixar dúvidas dessa missão de nosso Jesus.  Já leu Hebreus 8:-1-13? 
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Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 

______________________________

______________________________

______________________________
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Segunda Semana 

MEDITAÇÃO 
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Quinze de Novembro 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL 

Não Temas 

Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te 

ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10 

Sempre gostei muito de música, cresci ouvindo meu pai tocando violão e cantando nas horas de 

folga. Pertencia à uma outra denominação por vinte anos. Tinha muita sede de conhecer mais do 

Senhor. Eu era muito parada e ficava questionando Deus se Ele não tinha mais coisas a me revelar, 

pois me sentia frustrada, egoísta e sem amor pelo próximo. Minha rotina era ir para o culto, assistir 

as pregações, voltar para casa e seguir minha vida.  

Um dia eu falei com Deus que não queria mais aquela vida. Saí da igreja e falei que Deus ia me 

mostrar onde Ele me queria. Fazia faculdade e já havia um ano e meio que buscava um estágio e 

nada. Então, faltando três meses para me formar, uma pessoa me liga, me chamando para 

conversar. Eu lhe disse que não valia mais a pena, pelo tempo que restava para acabar a faculdade. 

Ela me pediu por favor que fosse, que estava precisando muito e que não se importava que o 

tempo era curto. Fui contratada e no condomínio que ficava o escritório, havia uma costureira que 

era adventista do sétimo dia. Ela deixava em cima do balcão, várias revistas e panfletos. 

Tive curiosidade e perguntei como era a igreja, pois o que conhecia era o que falavam (se tratava 

de uma seita). Naquele momento, pedi para Deus que iria conhecer a igreja, sem nenhum 

preconceito. Ela me falou da rádio Novo Tempo e ao retornar para casa já coloquei no carro e me 

apaixonei. 

Na mesma semana, na minha rua, tinham jovens entregando uma revista. Eu não vi, mas meu 

esposo pegou e levou para mim, porque sabia que gostava de ler principalmente livros 

evangelísticos. Pouco tempo depois, conheci outras pessoas da igreja adventista do sétimo dia, 

todas em locais diferentes. Parece que Deus ia me encaminhando para elas. Recebi o convite para 

ir no evento de Semana Santa no Colégio Adventista do Portão, feito pelo Ministério Chama Coral. 

Foram três dias, não perdi nenhum. Cada louvor cantado eu me arrepiava. Lembro do último, 

JERUSALEM.  Meu Deus! Sem palavras, porque naquele momento o Espírito Santo já tomava conta 

do meu ser.  

Recebemos o convite para ir à igreja. Ali procurei o maestro para saber como fazia para entrar no 

grupo. A resposta dele foi muito interessante: “Basta vir e ensaiar”. Deste então faço parte deste 

ministério. Tive certeza que Deus tinha escolhido aquele lugar para eu estar. 

Me senti útil, não me sinto mais egoísta, porque aprendi com este ministério a me doar pelo 

próximo e viver o verdadeiro evangelho do amor. A missão faz parte da minha vida! 

 Meu verso favorito é: Não temas, porque eu sou contigo; não te 

assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te 

sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10                     

                                                             

 
 

 Elizabeth Costa 
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Dezesseis de Novembro 

Quatro Mensagens Fantásticas 

 Esta é aliança que farei com eles, depois daqueles dias, 

diz o Senhor: Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua 

mente as inscreverei. Hebreus 10:16 

 A Palavra de Deus é um presente de Deus para toda a humanidade, mas em 

especial para nós que somos seguidores de Jesus Cristo. Ao abrir a Palavra de Deus nesta 

manhã, encontrei quatro mensagens fantásticas, todas em Hebreus 10 e gostaria de 

compartilhá-las.  

 Nosso verso de hoje nos fala de uma aliança que Deus faria com seu povo.  Gosto 

da palavra aliança, pois ela tudo a ver com compromisso. Fico impressionado pois vejo que 

muitas pessoas casadas entre os cristãos, que um dia se empenharam tanto em namorar, 

noivar e casar, que compraram a duras penas a melhor aliança que encontraram, para selar 

o compromisso com o amor de sua vida e hoje não fazem a menor questão de usá-la. 

Aquela aliança, aquele sonho, aquela paixão, aquele amor, que foram as marcas de sua 

juventude, já não fazem mais parte de sua vida. O casamento até continua, somente Deus 

e o casal sabe como, mas muitas mãos casadas continuam circulando nas igrejas sem 

aliança.  A primeira mensagem que vem do nosso verso é que Deus tem um sonho de fazer 

uma aliança com o seu povo. A lei de pedra do velho testamento agora está em nossa mente 

e em nosso coração. Depois que aceitamos a Jesus Cristo, guardar a lei ficou bem mais 

fácil. Não é um fardo. É um prazer obedecê-la por amor a Cristo. 

 Veja a segunda mensagem fantástica para o seu dia de hoje: Acrescenta: "Também 

de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre" 

Hebreus 10:17. Veja que incrível: Se Deus nos perdoa, se Deus de nenhum modo se 

lembra de nossos pecados e iniquidades, para sempre, porque estamos sempre vivendo 

em nosso passado e muitas vezes pedimos perdão, mais de dez vezes pelo mesmo pecado? 

Precisamos nos acostumar com a maravilhosa verdade de que o sangue de Jesus tem poder 

para nos perdoar de uma vez por todas dos pecados que nos arrependemos e confessamos 

ao Senhor.   

 A terceira mensagem fantástica é: Não deixemos de congregar-nos como é costume 

de alguns; antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. 

Hebreus 10:25. Só Deus sabe o quanto nós estamos distantes de sua presença nos cultos 

de quarta e de domingo. Uma legião de membros adventistas do sétimo dia tem trocado 

culto e escola sabatina por uma prolongada manhã de sono com a família. Se já era comum 

no tempo de Paulo, está virando epidemia no nosso tempo. 

 A quarta mensagem fantástica é: " Porque se vivemos deliberadamente em pecado, 

depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos 

pecados, pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a 

consumir os adversários". Hebreus 10:26 e 27.  A mensagem fala por si mesma. 
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Dezessete de Novembro 

Músicas Chama Coral - Nome 

 Pelo que também Deus O exaltou sobremaneira e lhe deu 

o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de 

Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra 

e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória 

de Deus Pai. Filipenses 2:9-11 

 Antes de pensar em Filipenses 2:9-11, me lembrei de Provérbios 22:1 que diz: "Vale 

mais ter um bom nome do que muitas riquezas; e o ser estimado é melhor do que a riqueza 

e o ouro". Vivemos num mundo em que as riquezas exercem uma influência muito grande 

sobre as pessoas e não importa muito em que condições você as tenha adquirido. Parece 

que ter riquezas neste mundo materialista é significado de sucesso e uma parte significativa 

da humanidade não se incomoda se as riquezas vêm como resultado de fraude, suborno 

ou corrupção e muito menos se seu nome estiver sujo por isso.  

 Quando pensamos num nome, imediatamente vinculamos esse nome ao seu 

caráter. Pense num homem mau, que estava disposto a matar milhões de pessoas por não 

terem a mesma nacionalidade dele e você sempre se lembrará de Hitler. Quando você 

pensa em outro homem mau que se divertia vendo os cristãos serem devorados por leões 

e você se lembrará de Nero, o imperador romano. Por outro lado, quando você pensa em 

mulheres boas, preocupadas em ajudar a humanidade, você lembrará de Dorcas, Madre 

Tereza de Calcutá, entre tantas outras. 

 Quando você pensa num Nome acima de todo nome, quando você pensa num 

Nome incomparável, quando você pensa no rei mais poderoso de todo o Universo, quando 

você pensa num Nome maravilhoso, num Conselheiro, num Príncipe da Paz, quando você 

pensa no Nome de um Deus que se fez homem para nos amar e dar sua vida por nós, não 

tem como não pensar no Nome de JESUS. Leia de novo nosso verso de hoje e deixe-o 

marcado para sempre em sua Bíblia. 

 Nome é uma das novíssimas músicas do Ministério Chama Coral e ela está fazendo 

parte do também novíssimo CD: Ele é Deus. Com vocês, a letra na integra: 

     NOME 

Cristo Teu nome, seja exaltado, pra sempre e sempre. Deus 

Poderoso, Rei Majestoso, pra sempre e sempre. Não há outro 

nome igual, não há! Ele é Santo! Santo! Santo! 

Nome sobre todo nome é o nome de Jesus! Poderoso, eterno 

nome, Cristo! Cristo! Toda língua então dirá, todo joelho 

confessar! Poderoso eterno nome Cristo! Cristo! 

Seja exaltado, para sempre! 
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Dezoito de Novembro 

Músicas Chama Coral - Portas 

 Levantai ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos ó portais 

eternos, para que entre o Rei da Glória.  Salmos 24:9 

 A música Portas é mais uma das novíssimas músicas cantadas pelo Ministério 

Chama Coral e posso quase que afirmar que a inspiração do compositor veio da leitura do 

Salmo 24, mas antes de chegarmos no Salmo, a Palavra de Deus nos fala de algumas portas 

e seria bom que nos lembrássemos delas.  

 Em Mateus 7:13 e 14, nosso líder Jesus Cristo nos ensinou:  Entrai pela porta 

estreita (larga é a porta e espaçoso, o caminho que conduza para a perdição e são muitos 

os que entram por ela),porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a 

vida e são poucos os que acertam com ela. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos 

quem eles achavam quem Ele era, Pedro acertou em cheio quando disse: " Tu és o Cristo, 

o Filho do Deus vivo" Mateus 16:16. E Jesus então lhe disse: "Também eu te digo que tu 

és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, não 

prevalecerão contra ela." Mateus 16:18. Que mensagem forte não é verdade? A portas do 

inferno não prevalecerão contra a igreja. Nosso Deu nos torna vencedores até sobre a 

morte e tudo isso acontece graças ao maravilhoso sangue de nosso Senhor e salvador Jesus 

Cristo. 

 Mas o verso mais significativo sobre porta que encontrei na Palavra de Deus está 

no evangelho de João 10:9 e mais uma vez Jesus nos fala sobre porta:  Ele diz: Eu sou a 

porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem". Jesus Cristo 

é o Pão da Vida, é o Caminho, é a Verdade, é a Vida, é a Luz do mundo, é Lírio do Vale, 

é o Bom Pastor, mas Ele também é a Porta.   Ninguém entrará no reino de Deus sem 

entrar pela Porta que é Jesus. Ninguém pisará na Nova Jerusalém, ninguém herdará a vida 

eterna, sem aceitar Jesus Cristo, como seu salvador e Senhor, pois somente Ele é a porta.  

 Davi nos fala de portas e portais e tenho quase certeza que a inspiração para esta 

música veio destes versos de Salmos 24:7-10: Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-

vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor 

forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, 

levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O 

Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmos 24:7-10.  

 Com vocês, a letra Portas, mais uma música cantada pelo Ministério Chama 

Coral 

 Abram as portas, para que entre o Rei da glória, o Rei da 

glória. 

 Grande Senhor, Rei vencedor. Cristo é o Seu nome, nome igual 

não há. 

 Emanuel, Deus conosco, Ele É. Adonai, nosso Senhor. El Shaday, 

Deus todo poderoso Cristo! Aleluia, Aleluia ao Cordeiro! Santo! 
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Dezenove de Novembro 

Músicas Chama Coral - Ele é Deus 

 O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa á 

sombra do Onipotente diz ao Senhor: Meu refúgio, e meu 

baluarte. Deus meu, em quem confio. Salmo 91:1 e 2. 

 Se existe um Salmo, amado e querido por toda a cristandade é o Salmo 91. Muitos 

cristãos nominais, aqueles que se dizem cristãos apenas para calarem suas consciências, 

acham que este Salmo tem um poder extraordinário a ponto de deixarem suas Bíblias, 

abertas por anos a fio em suas estantes, exatamente no Salmo 91 e este Salmo acaba sendo 

a única porção das Escrituras que eles conseguem se lembrar uma ou duas vezes no ano. 

 Quem é Deus para você? Quando você pensa em Deus Pai, que virtudes, que 

atributos, que imagem vem a sua mente quando você ouve o nome de Deus Pai? É 

importante que saibamos falar de Deus, conhecê-lo e amá-lo, desde a nossa infância, 

passando pela adolescência, juventude e pelo resto de nossas vidas. Na fase da juventude 

casamos e a partir do momento em que nossos filhos nascem, com eles vêm a 

responsabilidade de mostrar Deus para eles.  

 Se você quer saber quem é Deus e desta forma passar uma boa imagem Dele para 

seus filhos no futuro, você terá que investir tempo hoje para louvá-lo e engrandecer o Seu 

nome. O salmista Davi, para mim é um especialista em dizer quem é Deus e te convido a 

nos acompanhar nesses versos fantásticos de Salmos: 

 "O Senhor é o meu pastor. Salmos 23:1 - "Porém, tu, Senhor, é o meu escudo, és a 

minha glória, e o que exaltas a minha cabeça"  Salmos 3:3 - "Deito-me e pego no somo, 

acordo, porque o  Senhor me sustenta" Salmos 3:5 - "Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu 

coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu Nome, ó 

Altíssimo, eu cantarei louvores". Salmo 9:1 e 2 - "O Senhor é também alto refúgio para o 

oprimido, refúgio nas horas de tribulação" Salmos 9:9 - "Digo ao Senhor: Tu és o meu 

Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente". Salmo 16:2 - "O Senhor é a minha luz 

e a minha salvação, de quem terei medo". Salmo 27:1 - "Ó provai e vede, que o Senhor é 

bom; bem-aventurado-aventurado o homem que Nele se refugia". Salmo 34:8 

 Apresento-lhe a músicas, Ele é Deus, do novo CD do Ministério Chama Coral 

     ELE É DEUS 

 Não tememos nem um mal. Praga alguma ao redor. Há 

um guarda em Israel. Que jamais dormitará.  Sopra forte o 

vendaval. Sobre nossa embarcação. Há um Deus em Israel.  Sua 

mão me guiará.  

 Pelo fogo, pelas águas, ELE É DEUS, nos sustentará! No 

deserto, pelo vale, ELE É DEUS nos sustentará! 
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Vinte de Novembro 

Músicas Chama Coral - O Céu é o meu lugar 

 Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se assim não 

fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. João 14:2 

 Fazer parte do Ministério Chama Coral é um privilégio de todos que um dia 

aceitaram o chamado divino para fazer parte na obra de levar pessoas para o reino de Deus 

através do louvor.  O Senhor tem diversas formas para trazer pessoas sinceras para o seu 

reino e poder estar fielmente nos ensaios nas sextas feiras e nos sábados à tarde é um 

privilégio único. São nesses momentos de treinamento, capacitação, ensaio e educação de 

nossas vozes que Deus molda cada componente do Ministério para sair de lá e cumprir 

sua missão. 

 Desde que nascemos, convivemos com a ideia de lugar. Que lugar você nasceu? 

Em que lugar você cresceu?  Em que lugar você mora? Sua escola fica em que lugar? Em 

que lugar você trabalha?   Que lugar nossos filhos vão estudar? Essas são apenas das muitas 

perguntas que temos de responder quando o assunto é lugar.  

 Que lugar sagrado para pais e mães deveria ser o lar, mas muitos homens e 

mulheres nunca saberão ser pais e mães de verdade e por conta disso seus filhos ficarão 

com eles até a adolescência para depois fugirem e nunca mais aparecerem. Muitas pessoas 

veem as igrejas como um bom lugar para seus filhos até descobrirem que seus sacerdotes 

abusaram deles e não restou a esses pais outra alternativa de nunca mais pisar nessa igreja 

e processar seus líderes. 

 Como pais cristãos, temos a responsabilidade de tornarmos o nosso lar num lugar 

de refúgio para nossa família. Nosso lar precisar ser uma bênção para nós e nossos filhos. 

É no lar que a família come, dorme, trabalha, estuda, adora, convive, estuda e se ama. É 

no lar que os pais falam de Deus para seus filhos e aprendem de Deus com os seus filhos. 

Nossos lares cristãos devem ser tão bons que nossos filhos amem estar e amem cada 

membro da família que também está lá. 

 Estava voltado de meu trabalho de ônibus, quando um morador de rua, entrou 

clamando por alimento. Ele disse que era morador de rua e que ele não tinha família.  Ele 

não tinha um lar. Uma casa para morar e tudo o que ele queria era comida. Imagine o 

drama dele: Ele não tinha família, não tinha filhos, não tinha esposa para abraçar e amar. 

Jesus prometeu voltar para nos levar para um maravilhoso lugar. Como vocês mais uma 

música do Ministério Chama Coral:  O Céu é meu lugar 

 Eu tenho uma Deus preparando um lugar.  Pra que juntos 

possamos ficar. 

 Lá não haverá dor com o meu Salvador. Nunca mais 

vamos nos separar!  

 Para sempre viverei, com Jesus, o Rei dos reis! E com ele 

vou morar, porque o Céu é meu lugar! 
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Vinte e Um de Novembro 

Músicas Chama Coral:  Todo o meu viver 

 Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, 

mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás 

ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo 

para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em 

Cristo Jesus. Filipenses 3:13 e 14. 

 A vida cristã é uma longa caminhada, mas apesar de longa, por incrível que pareça, 

ela pode ser veloz pois quando abrimos nossos olhos já fizemos mais coisas nessa vida do 

que pensamos.  Quem é pai ou mãe, sabe melhor do que ninguém de que a vida passa 

muito rápido quando percebemos, nossos filhos estão namorando, noivando e casando. 

 Já notou que nossa vida é marcada por fases e a primeira infância é um presente do 

Senhor para todo os pais jovens que amam andar com seus bebês no colo e apertar e beijar 

suas bochechas fofas. Mas alguns filhotes não esperam nem o primeiro aniversário e já 

estão andando e a partir de seus primeiros passos, você pode esquecer o bebe de colo. 

Depois dessa primeira fase vem o dia em que você o levará para a escola, de comemorar 

cada um de seus primeiros doze anos, até chegarem os turbulentos ou não anos da 

puberdade e da adolescência. Na terceira fase, seus filhos estarão fazendo vestibular, 

encarando quatro ou seis anos de faculdade, estágio, trabalho e independência financeira 

dos pais.  

 Dos dezoito aos trinas anos acontecem as maiores revoluções em nossas vidas e de 

nossos filhos: Entramos na universidade, namoramos, noivamos, casamos compramos ou 

alugamos nossas próprias moradias, compramos nossos primeiros carros, fazemos ou não 

alguma pós-graduação e muitos de nós seremos pais até os trinta anos. São os doze anos 

mais importantes de nossas vidas.  O resto é basicamente colher o que você plantou nesses 

doze anos. Depois virão a maturidade e a famosa melhor idade. Consegue ver toda essa 

trajetória sem Deus na sua vida?  Bilhões de pessoas nesse mundo não querem Deus na 

sua trajetória de vida., mas nós cristãos, tem uma vida, um viver abençoado pela sua graça, 

que nada mais é do que o seu amor para conosco. E é exatamente por isso que você dever 

erguer as suas mãos e cantar glorias ao Senhor, porque sabemos que uma gota de sua graça, 

faz transbordar todo o nosso ser e todo o nosso viver. Com vocês, Todo O Meu Viver, 

mais uma música do Ministério Chama Coral: 

     Todo o Meu Viver 

 Conheces o meu coração. Não há como me esconder. Teu 

amor me constrangeu.  Pois eu percebi que Seu olhar, me 

desmonta e me refaz.  

 E assim eu ergo as minhas mãos e rendo gloria! Sei que 

uma gota de sua graça., faz transbordar todo meu ser. Todo o 

meu viver.  
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Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

 

 

Terceira Semana 

MEDITAÇÃO 
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Vinte e Dois de Novembro 

Músicas Chama Coral - Teu Reino 

 Venha o teu reino. Mateus 6:10 

 Quando no início da eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo 

idealizaram o maravilhoso plano da redenção, eles sabiam que os princípios e valores 

celestiais deveriam ser levados do céu para a terra e o membro da Trindade que traria esses 

princípios seria Jesus Cristo.  Muito mais do que apenas trazer os princípios, Ele viveria 

esses princípios e o mundo poderia testificar do amor de Deus. 

 Se existe uma coisa fácil é falar e se existe uma coisa difícil é viver. Pregar é algo 

fácil para os pregadores da Palavra, pois o Senhor lhes dá inspiração para abrir Sua Palavra 

e eles compartilham os princípios de Seu reino. Existem milhares e milhares de mensagens 

que são pregadas em todas as igrejas cristãs em todo o mundo, seja nas quartas, nos sábados 

e nos domingos. Essa é a parte fácil do reino de Deus. O pregador fala, a igreja ouve, mas 

a parte difícil é viver, é colocar em prática na vida diária, os princípios do reino de Deus. 

 Eu não sei o motivo ou os motivos que te levaram a aceitar Jesus Cristo como seu 

salvador e Senhor, mas para mim, os dois motivos mais importantes foram o Seu amor e 

a Sua coerência. Nunca ninguém amou como Jesus Cristo me amou e nunca encontrei 

alguém que vivesse na íntegra o que pregava, como Jesus Cristo.  

 Por viver dia a dia os princípios do seu reino, Jesus ao começar seu ministério, nos 

ensina a lendária oração do Pai Nosso e lá estão escritos em letras garrafais: "Venha o teu 

reino" e "pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, amém". Logo no seu primeiro 

sermão, o não menos conhecido, Sermão da Montanha, Ele nos ensinou os princípios de 

seu reino. Veja apenas alguns deles: "Eu, porém, vos digo: Não resistais ao perverso, mas a 

qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra".  Mateus 5:39 - (Como reagir 

a quem nos fere). "Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos 

perseguem".  Mateus 5:44 (Como amar de verdade todos os nossos próximos). "Tu, porém, 

quando deres a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita". Mateus 6:3 

(Como ajudar sem precisar ser louvado por isso). "Quando jejuardes, não vos mostreis 

contristados como os hipócritas" Mateus 6:18 (Como fazer o jejum perfeito). O reino de 

Deus, seus princípios e valores foram a maior parte de todas as mensagens de Jesus Cristo 

e posso quase afirmar, que esses princípios do reino de Deus, ensinados por Jesus Cristo, 

que serviram de motivação para o nascimento da música Teu Reino.  Curta a letra e se já 

sabe a melodia, aproveite para louvar ao Senhor. 

 "Nada sou, Tu És o Rei do Universo. Eu sou ó, Tu És o Deus criador. Os Teus 

domínios, vão muito além. Do que eu posso ver. Mesmo assim, vem fazer morada em 

mim. Meu coração, aberto está para receber. Teu reino em mim. Teu reino em mim. Vem 

construir, vem erguer. Faz de mim. Teu reino aqui.  Teu reino em mim. Grande Deus, 

Majestoso! Vivendo em mim, entronizado em mim." 
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Vinte e Três de Novembro 

Músicas do Chama: Hosana 

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

Salmos 33:1 

 Como nós adventistas do sétimo dia, que acreditamos na segunda vinda de Jesus a 

esta terra, gostaríamos de estar o céu e poder estar usufruindo da companhia de Deus Pai, 

Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já parou em algum momento dessa sua vida corrida 

para pensar no céu, pensar na eternidade, pensar na primeira escola sabatina e no primeiro 

culto divino na nova Jerusalém? 

 Você consegue vislumbrar com os olhos da fé, a entrada da plataforma e ver apenas 

três pessoas entrando e você se encanta ao ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 

ocupando os três tronos que são exclusivos deles? Já imaginou eles entrando e nós os salvos 

olhando extasiados o coral angelical tomando posição para louvar e engrandecer o nome 

do Senhor e ao sinal do novo maestro do coro celestial, eles cantarão a mais maravilhosas 

músicas que nossos ouvidos jamais ouviram. Todos eles estarão louvando e engrandecendo 

o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e nós estaremos naquele templo, 

naquele santuário, não construído por mãos humanas, adorando e glorificando a Trindade 

Santa. 

 Já imaginou quem vai te dar as boas vindas neste momento único de um culto 

realmente divino? Fico sonhando com esses momentos em que estaremos com nossa 

família, nossa esposa, nossos filhos, nossos netos, nossos pais, nossos amigos, nossos 

irmãos em Cristo e poderemos contemplar face a face, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus 

Espírito Santo. Imagine apenas por um momento que Deus Pai concede a honra e o 

privilégio a Jesus Cristo, da primeira mensagem que ouviremos na Nova Jerusalém e 

imagino que Ele irá nos agradecer por acreditarmos nele, sem nunca o ter visto. Imagino 

Ele mostrando as suas mãos, com as marcas dos pregos nelas e quem sabe, Jesus nos falará 

da maravilhosa história do plano de redenção. Imagine-se no meio da multidão!! 

 Depois que a mensagem acaba, mais uma vez o coro celestial canta e eles nos 

ensinam o cântico do Cordeiro, a música dos salvos.  Agora imagina a fila dos salvos 

querendo cumprimentar e agradecer pessoalmente a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito 

Santo na saída do Tabernáculo celestial. Antes de entrarmos na Nova Jerusalém, iremos 

ver Jesus voltar com poder e grande glória. A música Hosana foi escrita para não te deixar 

esquecer que a volta de Jesus é o nosso maior sonho e nosso maior desejo. Não sabemos 

quanto Ele virá, mas enquanto ele não vem, lhe convido a cantar: Hosana 

 "Eu vejo o Rei da Glória, vindo com o Seu Poder, a Terra vai estremecer.  Eu vejo 

a Sua graça, os pecados perdoar, a Terra vai então cantar. Hosana! Hosana! Hosana nas 

alturas! Eu vejo um povo eleito, assumindo o seu lugar, pra sua fé compartilhar.  Eu vejo o 

avivamento, quanto o Teu povo orar e Te buscar e Te buscar! Limpa o meu coração! Abre 

os meus olhos pra que eu possa ver, o amor que tens por mim., ó meu Deus! Quero ser 

igual a Ti! Tudo do que sou é pra Teu louvor, pois contigo vou viver para sempre! 
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Vinte e Quatro de Novembro 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL 

Reencontrando-se com Deus – Parte I 

 

 De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te 

abandonarei" – Hebreus 13:5 

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

especial, a qual eu me emociono toda vez que escuto. A música é: Não há o que temer. Mas 

antes de explicar o porquê preciso contar como Deus me encontrou.  

Eu sofri de depressão por alguns anos por conta do trabalho. Eu me dediquei ao 

máximo como a maioria de nós. Abri mão de muitas coisas para dar conta de horas extras e 

um horário sem feriado e sem fim de semana. Depois de dois anos e meio comecei a sofrer os 

efeitos e os resultados foram: perda de sono, tremor incontrolável nas mãos, irritabilidade 

total e apetite desenfreado. Apesar de não trabalhar aos sábados, eu acabei me afastando de 

Deus e então a depressão me encontrou.  

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

e pensei em me matar muitas e muitas vezes. Engordei trinta quilos em 3 meses de 

afastamento do trabalho e só o fato de passar na frente da empresa, me fazia chorar como 

criança. Eu me isolei, sentia vergonha do peso, do quanto eu estava desmotivada e me cansava 

de ouvir constantemente: “Você não pensa na sua filha? “Não ama seu marido? “Você não 

tem fé? 

Mas apesar de tudo isso, depois de um tempo fui me recuperando, desisti de 

trabalhar no ramo de telefonia e resolvi usar o meu dom de desenho e maquiagem. Comecei a 

atender em festas de crianças e fazer maquiagem artísticas para festas a fantasia. Trabalhei 

até há pouco tempo com isso. Maquiei demônios, zumbis e várias coisas referentes. Eu estava 

fazendo o que gostava, estava ganhando dinheiro, mas não estava feliz, ainda faltava algo.  

Eu não estava guardando o sábado há muito tempo. Então um dia depois de um 

tempo, achando que tinha melhorado, uma decepção me mostrou o quanto eu estava 

vulnerável, o quanto eu não podia andar sozinha. Eu senti um vazio tão grande, naquela 

ocasião, que fez comigo me sentisse tão pequena. Foi desesperador! 

Depois de uns dias sofrendo com aquilo, eu lembro de correr para o banheiro e pensei 

em algum jeito de me matar naquele momento, porque a solidão e a dor que senti foi 

sufocante. Entrei no banho de roupa e tudo e chorei com tudo o que eu podia e meus pulmões 

doíam. Eu levei uma faca grande de cozinha para o banho, coloquei no pescoço e a única coisa 

que eu conseguia pensar era na paz que aquilo me traria.  

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

força, que parecia que eu estava revivendo os fracassos da minha vida adulta. Tudo o que 

ainda não tinha conseguido gritavam na minha cabeça, eu queria mais que tudo que aquilo 

tudo parasse. 

  

 Gisele Pasquale 
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Vinte e Cinco de Novembro 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL 

Reencontrando-se com Deus – Parte II 

 

 De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te 

abandonarei" – Hebreus 13:5 

 

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

sabia que tinha: A música Não há o que temer e eu nem senti a faca cair das minhas mãos, mas 

eu pude sentir uma força tão grande, que não posso explicar. Chorei como uma criança sendo 

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

daquele banho, eu renasci. Deus levou minhas angustias e medos, Ele cantou para mim só para 

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

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

fomos na igreja do Portão. Foi maravilhosa desde o primeiro momento e no dia em que 

fomos o Chama cantou e eu senti algo tão forte, lembrei do dia em que Deus cantou para 

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

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

mim. 

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

dias de me batizar e ainda não era adventista. Eu queria cantar, eu acho maravilhoso e se 

vocês pudessem ver a força que tem quando cantam, mas não me senti digna para fazer parte. 

Bom, ainda não me sinto, mas meu esposo disse que não posso negar um convite de Deus.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

           Gisele Pasquale 
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Vinte e Seis de Novembro 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL 

Reinício da Minha História 

 

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

atingido." Salmos 91:7. 

  

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

história de resgate! 

 

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

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

sábado as 8:00 horas. Na época, o consultório do dentista ficava localizado na rua lateral 

da Igreja do Portão e quando sai da revisão, resolvi ir no culto e naquela manhã o Ministério 

Chama Coral estava se apresentando. Foi paixão à primeira vista!!! Tinham anjos cantando 

no meio daqueles coristas, os hinos e louvores penetraram na minha alma e fui para casa 

tocada e decidida a entrar naquele coral.  

 

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

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

fazer parte daquele coral e comecei a ensaiar algumas músicas! 

 

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

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

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

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

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

Kleber, que me deu todas as informações. 

 

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

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

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

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

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

da minha mãe para que eu voltasse para a igreja! 

 

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

 

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

céu. 

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

da minha salvação! 

 

Meu verso favorito” Mil cairá ao teu lado, dez mil à tua 

direita e tu não serás atingido." Salmos 91:7. 

 

 Crizziane Mello 
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Vinte e Sete de Novembro 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL 

Uma Pessoa Melhor 

 

  O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na 

sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento 

nem sabedoria. Eclesiastes 9:10 

 Meu nome é Wellington Viana, entrei no Chama Coral praticamente no início deste 

ministério. Muitos dos meus amigos como Ronie e Pr Wellington participaram do projeto 

inicial e já na sequencia comecei a cantar também.  

São muitos momentos bons que lembro, desde quando me chamaram para descer 

ao litoral com o coral, mesmo quando eu ainda não fazia parte, onde até apareci na foto final 

da apresentação, por convite dos amigos. Foi neste coral que aprendi a ter comprometimento 

com as coisas de Deus, onde tiveram momentos em que o coral contou com poucas pessoas, e 

fiz questão de perseverar nesta obra. 

Mas o momento mais marcante com certeza foi o primeiro retiro espiritual que o 

Ministério Chama Coral fez na época em que o maestro Kleber entrou no coral. Foi um retiro 

que não tinha nada, a não ser uma salinha de madeira velha, violão e piano, e com a presença 

de pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, tive ali um encontro com Deus.  

Ao entender que o reino de Deus acontece dentro de mim e através de mim, meu 

foco que muitas vezes era em mim mesmo, passou a ser no que Deus queria de mim, onde 

mudei minha maneira de atuar dentro da igreja e até mesmo fora dela. Mudei a maneira de 

lidar com as pessoas e amigos e isso me tornou uma pessoa muito melhor (ouvi isso de amigos 

meus). 

Hoje senti o chamado de Deus para auxiliar o coral de outra forma do que fazia 

usualmente, mas continuo com imenso carinho e gratidão ao que Deus fez por mim e através 

de mim, por meio do Ministério Chama Coral. 

Meu verso favorito: O que as suas mãos tiverem que fazer, que 

o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você 

vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento 

nem sabedoria. Eclesiastes 9:10 

 

 

 

 

                                                                                                                               

  

 

 Wellington Viana 



 

40 

Vinte e Oito de Novembro 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL 

Amo Esse Ministério! 

 

 Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o 

protejam em todos os seus caminhos. Salmos 91:11 

 

Conheci o Ministério Chama Coral há alguns anos atrás. Alguns conhecidos que faziam 

parte do coral da nossa igreja foram para o Ministério Chama Coral, convidaram, mas não 

sentimos vontade de ir. 

Algumas vezes o Álvaro nos convidou para a celebração e apresentações. Falava do 

ministério e o que faziam, mas não nos atraia. Em 2016 mandei uma mensagem para o Álvaro 

perguntando quando teria ensaio, pois queria conhecer. Ele convidou para a celebração fomos 

na sexta-feira, chegando lá fomos bem recebidos pelo pastor Pablo e nos sentimos acolhidos. 

Confesso que estranhei um pouco o ambiente (fumaça, luzes, bater palmas), pois não 

estava acostumada com esse estilo. 

Comecei a ir aos ensaios, sentar no fundo, ver, cantarolar e logo acostumei. Amo esse 

ministério. 

Verso favorito: Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, 

para que o protejam em todos os seus caminhos. Salmos 91:11 

          

 

 

"Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam 

também em mim”. João 14:1 

Comecei a participar do Chama porque minha esposa queria mudar de igreja e cantar 

no coral. Fui na celebração com ela. E ela me pediu para acompanhá-la nos ensaios porque 

falei que não iria participar. 

Passou alguns ensaios comecei a conhecer as pessoas e a gostar desse ministério. 

Gosto muito desse ministério. 

Verso favorito: "Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em 

Deus; creiam também em mim”. João 14:1 

 

  Jorge Luiz Corniski 

 Giane Esmaniotto Corniski 
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Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

 

 

Quarta Semana 

MEDITAÇÃO 
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Vinte e Nove de Novembro 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL 

Esse Coral é um Casamento 

 

 Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita; e 

te digo: Não temas, eu te ajudo. Isaías 41:13 

Conheci o Ministério Chama Coral através do Kleber, quando fizemos o CD Livre 

Acesso. Fomos ao lançamento e foi amor à primeira vista, as músicas, a simpatia dos coristas e 

a comunhão. Em dois dias, eu já sabia cantar todas as músicas do coral. Até que um dia o 

Jefferson foi na nossa casa para fechar um pedido de CDS e fez o convite para irmos visitar o 

Chama Coral, fomos visitar e nunca mais saímos.  

Nesse coral me senti amada e abraçada, aqui a comunhão com o Espírito Santo, com o 

coral e com a igreja se aprofundaram. Esse coral é um casamento, onde prometemos 

fidelidade na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na fartura e na pobreza. Estamos 

vivendo momentos de profunda dor nesse momento no coral, mas também de muita união 

onde a certeza de ver Jesus voltar na nossa geração só cresce. 

Verso Favorito: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita; e te digo: 

Não temas, eu te ajudo. Isaías 41:1                

 

Milagres 

Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua 

tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te 

guardarem em todos os teus caminhos." Salmos 91:10-11 

Foi em 2006 que resolveram fazer o Chama Coral, eu me lembro de ter recebido um e-mail 

convidando para o primeiro ensaio. O único coral da igreja só tinha pessoas mais velhas, a Igreja do 

Portão não tinha diretoria jovem e a única atividade para jovens era o Clube de Desbravadores. Eu 

não fui no primeiro ensaio, mas vi a primeira apresentação do coral. Eles estavam cantando "Você 

é a coisa mais linda de Deus". Achei lindo! Nunca tinha visto algo do tipo ali no Portão.  

Entrei e não saí mais. O coral se tornou ministério e eu acompanhei todo esse processo. Fui 

privilegiada por ter vivido grandes testemunhos! Histórias que ouvi, viagens com o coral, pessoas 

convertidas, pessoas que descansaram no Senhor, serenata para doentes, amigos afastados, 

homenagens... acho que o momento que mais me marcou foi o seguinte. Eu já estava no coral há 

quatro anos, haveria o segundo retiro do coral e eu não pude ir porque tinha acabado de descobrir 

que minha mãe estava com câncer, e na época a expectativa é que ela viveria apenas mais alguns 

meses. 

 Estávamos em casa, quando o telefone tocou. Era minha cunhada Amanda, ela estava no 

retiro. E pelo telefone o coral cantou a música "Milagres" para minha mãe. Choramos juntas do 

outro lado da linha e oramos. Foi um presente. É essa imagem que tenho gravada no seu coração 

do Ministério Chama Coral. Pessoas dispostas a servir a Deus, ajudar e apoiar as pessoas em seus 

momentos de luta. 

 Carol Beloto 

 Carol Beloto 
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Trinta de Novembro 

HISTÓRIAS CHAMA CORAL 

Sou Ministério, Sou Chama Coral 

 

 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu 

Filho único, para que todo aquele que nele crer, não pereça 

mais tenha a vida eterna. João 3:16 

Quando foi fundado o Ministério Chama Coral ficamos muito felizes, em saber que 

teríamos em nossa associação, mais um coral para difundir a mensagem de Deus.  

Na época pertencíamos uma igreja da região metropolitana onde frequentemente fazíamos 

encontros musicais (de solistas, duetos, trios quartetos e grupos), e vimos a possibilidade de mais 

uma opção agora de Coral para convidarmos. Nesta época nem imaginávamos que entraríamos um 

dia neste ministério. 

Sempre tivemos um grande carinho pela Igreja do Portão, uma vez que meu pai foi um 

dos pioneiros nela, e desde criança ouvi muitas histórias de como começou o trabalho não só dela, 

mas de Santa Quitéria, da Cordeirinha (hoje Cotolengo) e outras igrejas da região. Já quando o 

trabalho foi feito na Vila Guaíra e Vila Lindóia, já era criança e pude não apenas ouvir, mas 

participar destes momentos. 

 

O tempo passou, e fomos convidados diversas vezes a participar do Chama Coral, por 

amigos e por primos que fazem parte, mas com diversas atividades em nossa igreja local ficava 

inviável, mas um dia com os reveses que a vida dá, e mudança de endereço, apesar da distância 

senti o desejo de participar dos ensaios do Chama Coral, e uma coisa que facilitou foi não haver 

teste de voz, decidi participar, não ativamente, mas a princípio dos ensaios. Coincidentemente após 

esta decisão, a primeira apresentação foi na igreja em que eu frequentava antes (18/06/2015). Ali 

somente assisti, mas fui literalmente abraçada pelo Chama e por este ministério, e como não podia 

ser diferente meu coração pediu para ficar. 

 

Chama Coral é ministério, é família, é o amor de Deus demonstrado na prática, amo cada 

atividade e todas elas têm um espaço especial a serem guardados em minha mente e em meu 

coração. Momentos que levarei para a eternidade e amizades que não tem preço, quanto amor 

envolvido, em missões (de perto e de longe), arrecadações de roupas e alimentos; quantas serenatas: 

dia das mães, dos pais, evangelísticas (para aniversariantes adventistas e não, para pessoas enfermas 

e convalescendo); quantas entregas... e não apenas de coisas materiais como alimentos, roupas, 

calçados, móveis, remédios, casas), entregamos também nosso tempo, nosso amor, nosso abraço, 

nosso sorriso, nosso coração (em ruas, escolas, praças, parques, arena, estádios, hospitais, 

comunidades, cemitérios e igrejas)... 

 

Sim, muito mais que um coral. UM MINISTÉRIO, que os frutos repercutirão pela 

eternidade. E tudo isso se resume em duas palavras AMOR e GRATIDÃO... 

Em João 3:16, vemos que tudo que temos e somos vem Dele, e por isso demonstrando 

nossa gratidão, aceitamos o chamado daquele que "chama" e é a própria Chama maior, em nos 

conceder vida para que sejamos extensão Dele, compartilhando o que recebemos, e sendo chama 

para iluminar, aquecer, guiar e no caminho até a eternidade. Sou Ministério, Sou Chama Coral! 

Verso Favorito:  Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que 

todo aquele que nele crer, não pereça mais tenha a vida eterna. João 3:16 

 

 

  Gidionéia P L santos 
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  a Maria Wandziuk 

 


