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A benção 

  O Senhor te abençoe e te guarde. Números 6:24 

  Com certeza, em algum momento de sua vida, você foi abençoado e 

também deve ter abençoado alguém. Quem nunca ouviu de seus pais as seguintes 

palavras: Deus te abençoe, meu filho(a)! e muito provavelmente, Deus ouviu o clamor e o 

desejo de seus pais e a mão do Senhor te abençoou. 

 Uma das formas de avaliarmos as bênçãos de Deus nas nossas vidas é olhando para 

o passado. Você se lembra onde você morava quando estava na casa de seus pais, o que 

comia, como você se locomovia, as roupas que você usava, os colégios que você 

frequentava? A grande maioria da humanidade não teve uma vida abundante e farta, 

enquanto passou a infância, adolescência e início de juventude na casa de seus pais. Agora 

dê uma olhada para você hoje: você cresceu, estudou, se formou, estagiou, conseguiu seu 

primeiro emprego, conseguiu outro melhor, talvez você tenha seu próprio negócio, 

namorou, namorou, noivou, casou, comprou seu carro, sua casa, tira férias incríveis com 

sua família e quando você olha para trás, verás que seus pais, abriram mão de quase tudo 

para te abençoar, vais ver que aquela bênção que veio dos lábios deles - "Deus te abençoe, 

meu filho(a), se cumpriu literalmente na sua vida e você mais do que ninguém, pode se 

sentir um abençoado pelo Deus de Israel. 

 A benção bíblica mais conhecida da Bíblia, está em Números 6:22 a 27 e se essa 

passagem ainda não está marcada em sua Bíblia, hoje é o dia de marcá-la. Vou te relembrar 

do que está escrito lá: 

 "Disse o Senhor a Moisés: 

 Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-

eis: O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha 

misericórdia de ti; o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu 

nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei"  

 O Ministério Chama Coral costuma encerrar suas apresentações com a música A 

Benção.  São momentos maravilhosos onde todos os coralistas erguem suas mãos em 

direção da congregação e a abençoam, enquanto cantam essa música inspiradora. Você 

conhece a música? Se a conhece aproveite para louvar e engrandecer o nome do Senhor. 
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     Som da Chuva 

  

 

 

 Deus está aqui, cuidando de você. Aos Seus anjos 

deu ordens. De cobri-lo com suas asas. Nenhum mal te 

sucederá. Nem praga alguma a ti chegará. Graça e 

paz estejam sobre ti. E caminhos retos sob os teu pés. 

Prossiga sem medo. Teu Deus é fiel. Diante de ti vai 

Deus, Emanuel. Prossiga sem medo. Teu Deus é fiel. 

Diante de ti vai Deus Emanuel. O Deus Emanuel. 

 Está música é um presente de Luciana Valente para sua 

vida, Amém por isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A benção 

 

A benção 

 

https://www.facebook.com/chamacoral/
https://www.instagram.com/chamacoral/?hl=pt-br
http://www.chamacoral.com.br/
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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 Dezembro 

A Missão da Fé I 

 De fato, sem fé, é impossível de agradar a Deus, porquanto 

é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele 

existe e que se torna galardoador dos que O buscam.  Hebreus 

11:6 

 Sabe qual a diferença entre um cristão e um ateu? É a fé. Um tem e o outro não 

tem. A fé faz a diferença na sua vida de cristão? Imagine como seria sua vida sem fé e sem 

Deus. Você não consegue sequer imaginar não é verdade? Nossa fé em Deus abalou e 

alterou para sempre a nossa vida a ponto de não conseguirmos nos enxergar como ateus.  

Poderíamos falar mais sobre fé, mas o capítulo 11 d e Hebreus já foi escrito por   Paulo 

sob inspiração divina e já é suficiente para nos fazer entender a diferença que a fé faz na 

nossa vida. Curta cada um dos versículos de Hebreus 11: 

     A Natureza da Fé 

 "Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não 

veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela 

palavra de Deus foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.  

   Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento - Os Primeiros Heróis 

 Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho 

de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. 

Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara; 

visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é 

impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele 

existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que 

ainda não se viam, temeu e, para salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o 

mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé.  

     Os Patriarcas 

Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança; 

e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando 

em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade 

que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu 

a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade; porquanto teve por fiel aquele que lho tinha 

prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como 

as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na 

fé, sem terem recebido as promessas; mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, 

confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque, os que isto dizem, claramente 

mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, 

teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também 

Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela 

fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado; sim, aquele que recebera as promessas ofereceu 

o seu unigênito" Amanhã continua essa fantástica mensagem! 
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Dois de Dezembro 

A Missão da Fé II 

 De fato, sem fé, é impossível de agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele 

que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que O 

buscam.  Hebreus 11:6 

 Continuando nossa meditação ontem, o apóstolo Paulo conclui: 

 Sendo-lhe dito: Em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus 

era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar; E daí também em figura ele o 

recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, 

próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do 

seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu 

ordem acerca de seus ossos.  

     Moisés 

 Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram 

que era um menino formoso; e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo 

já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, Escolhendo antes ser maltratado 

com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado;  por maiores 

riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito; porque tinha em vista a 

recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei; porque ficou firme, como 

vendo o invisível. Pela fé celebrou a páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor 

dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho, como por terra seca; 

o que intentando os egípcios, se afogaram. 

    Os Israelitas em Canaã 

 Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias. Pela fé Raabe, 

a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? 

Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, 

e de Samuel e dos profetas, Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, 

alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, Apagaram a força do fogo, escaparam 

do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os 

exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos; uns 

foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor 

ressurreição; E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram 

apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada; andaram vestidos de peles de 

ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados (Dos quais o mundo não era 

digno), errantes pelos desertos, e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, 

tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, Provendo Deus alguma coisa 

melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados.  Hebreus 11:1-

40. 

 Conseguiu entender a missão da fé, na sua vida e na minha vida? 
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Três de Dezembro 

Nosso Modelo 

 Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma 

tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, 

e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com 

paciência a carreira que nos está proposta, Olhando para 

Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe 

estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e 

assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:1 e 2 

 Vamos analisar esse verso por partes. Veja o início: "Portanto nós também, pois 

que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas".  Como isso é real em 

nossa vida não é verdade?  Sempre que saímos de casa, Deus espera que sejamos seus 

representantes ou seja suas testemunhas a favor do evangelho, da verdade e do reino de 

Deus. Não temos como esconder nosso cristianismo, pois a forma como nos relacionamos 

com Deus, com nossa família e nosso próximo, irá denunciar ao mundo que somos de 

Jesus. Nosso modo de nos relacionarmos com Deus, família e nosso próximo, é tão 

diferente das pessoas que não conhecem a Jesus, que eles próprios reconhecerão que nós 

somos diferentes e quando eles perguntarem porque somos tão diferentes, então é a nossas 

oportunidades de testemunhar de Jesus. Existe uma multidão de testemunhas querendo 

ver Jesus em nós. 

 Continuando: "Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos 

assedia". Nossa caminhada com Deus é para ser livre, leve e solta e o conselho do apóstolo 

Paulo é para que nos desembaracemos do pecado. Em outras palavras que nos livremos 

do peso do pecado, que o expulsemos de nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Que o 

Senhor nos inspire para expulsar para sempre de nossas vidas, os filmes, os seriados, as 

novelas e as diversões que comprovadamente exaltam a mentira, o adultério, a prostituição, 

a violência, o homossexualismo e tudo o mais que nos separa de Jesus. 

 Continuando: "Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta". Qual 

a carreira que nos está proposta? É a carreira da sua vida toda com Deus, com sua família 

e com seu próximo. Você e eu temos um destino e ele se chama Nova Jerusalém. Não 

percamos o foco de nossa vida e não mudemos o nosso destino. Jesus vem nos levar para 

a Cidade Santa.  

 Continuando: "Olhando para Jesus, autor e consumador da fé". Sabe porque muitos 

ex cristãos não seguem mais a Jesus? Simplesmente porque eles trocaram Jesus por outros 

pecadores iguais a eles. Olhar para pecadores ao invés de olhar para Jesus é a causa de 

perdição de ex cristãos. Olhemos sempre para o único Modelo perfeito - Jesus. 

 Continuando: "O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, 

desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus". Nosso líder suportou a 

cruz.  Os pregos perfuraram suas pés e mãos, uma coroa de espinhos penetrou sua cabeça. 

Ele morreu em nosso lugar. Éramos nós que deveríamos estar lá e Ele pagou o preço da 

nossa salvação. Então pare de reclamar de sua caminhada, das tentações e das provações, 

pois o que passamos por aqui, não se compara ao que Jesus passou. 
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Quatro de Dezembro 

A Missão das Provações 

 Filho meu, não menosprezes a correção que vem do 

Senhor, nem desmaies quando por Ele é reprovado, porque o 

Senhor corrige a quem ama e aceita todo filho a quem recebe. 

Hebreus 12:5 e 6 

 Sempre que lemos a palavra correção, nos veem à mente nossas peraltices de 

infância. Quem não colocou o dedo no pudim de leite condensado que era a sobremesa 

especial do sábado e depois que a nossa mão, veio perguntar que foi, você com a cara mais 

lavada do mundo, não mentiu dizendo que foi a sua irmã ou mesmo o seu gato? Quem 

não brigou com os irmãos e sempre quem começava a briga eram eles e nunca você? Quem 

não comeu biscoitos escondidos e até hoje não confessou seus erros? 

 Sempre que aprontamos ou quase sempre, podíamos ter a certeza de que a 

correção vinha, sob forma de castigo ou chinelada, mas o certo é que ela sempre vinha e 

se ela não viesse no mesmo instante, ela vinha em dobro, quando aprontávamos pela 

segunda vez. Quando vemos a quantidade excessiva de presidiários em cadeias de nosso 

país e de todo o mundo, o primeiro pensamento que nos veem à mente é: Onde e o que 

estavam fazendo os pais que não corrigiram seus filhos na primeira vez que seus filhos 

erraram e precisaram ser corrigidos? Logicamente não podemos creditar aos pais os 

caminhos errados que seus filhos tomaram, mas que a maioria dos pais estava lá com seus 

filhos e não fizeram nada, isso também é verdade. 

 Mas e com Deus/?  Deus nos prova? Deus nos disciplina? Porque Deus permite 

que coisas inimagináveis façam parte de nossas vidas? Porque você tem que herdar uma 

doença rara de seus pais e morrer até os vinte um ano de idade, como acontece com todas 

as pessoas que tem Síndrome de Wilson? Porque, porque e porque, talvez sejam as 

palavras que mais você tem pronunciado em suas orações, enquanto tenta entender o que 

está acontecendo em sua vida, não é bem verdade? 

 Vamos permitir que a Palavra de Deus através do apóstolo Paulo, nos ajude a 

entender a missão das provações e da disciplina do Senhor nas nossas vidas: 

 "E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos: Filho meu, 

não desprezes a correção do Senhor, E não desmaies quando por ele fores repreendido; 

porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais 

a correção, Deus vos trata como filhos; porque, que filho há a quem o pai não corrija? Mas, 

se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não 

filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os 

reverenciamos; não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, para vivermos? 

Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes 

parecia; mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na 

verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois 

produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela." Hebreus 12:5-11.  
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Cinco de Dezembro 

Passagens Imperdíveis 

 Seja constante o amor fraternal: Hebreus 13:1 

 Se você gosta de viajar e pagar bem barato pelas suas passagens, você deveria se 

cadastrar no site passagensimperdiveis.com.br. Logicamente você deverá ter os recursos 

disponíveis para pagar em apenas uma vez no cartão e ter disponibilidade de tempo para 

viajar no dia e na hora em que a passagem estiver disponível.  Para ter uma ideia de bênção, 

uma colega de trabalho, comprou uma passagem de ida para a Tailândia por R$ 500,00. 

Quando a passagem surgiu, ela pediu férias e viajou com o marido. 

 Mas nossa meditação de hoje não fala de passagens aéreas nacionais ou 

internacionais, mas sim de passagens bíblicas imperdíveis que Paulo nos deixou de 

presente ao encerrar seu precioso livro de Hebreus. São alguns conselhos, algumas 

lembranças e algumas dicas que melhorar nosso relacionamento com Deus e com nosso 

próximo. Vejamos as passagens imperdíveis de Hebreus 13: 

 Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, 

hospedaram anjos.  

 Lembrai-vos dos presos, como se estivésseis presos com eles, e dos maltratados, 

como sendo-o vós mesmos também no corpo.  

 Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula; porém, aos que se 

dão à prostituição, e aos adúlteros, Deus os julgará.  

 Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes; porque 

ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. 

 E assim com confiança ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei 

O que me possa fazer o homem.  

  Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente.  

  Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. 

  Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto 

dos lábios que confessam o seu nome. 

 E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios 

Deus se agrada. 

 Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos 

a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, Vos aperfeiçoe em toda a boa obra, 

para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo 

Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Hebreus 13 - versículos diversos. 
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Seis de Dezembro 

A Sabedoria de Tiago I 

 Sabendo estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, 

pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se 

irar. Tiago 1:19 

 Depois de aprendermos muito com o apóstolo Paulo em seus quatorze livros ou 

epístolas, chegamos junto ao curto, mas não menos poderoso livro de Tiago. São apenas 

cinco capítulos e quem sabem por ser um livro pequeno, talvez você se anime a ler, mas 

tão logo você se disponha a ler, carregue junto sua caneta vermelha e sua régua, pois com 

certeza Deus inspirou Tiago para te abençoar na sua carreira de cristão, que te levará à 

Nova Jerusalém. 

 Quando pensamos em alguém sábio na Bíblia, nos lembramos imediatamente de 

Salomão não é verdade? Mas quando lemos toda a história de Salomão e principalmente 

no fato de ter tido tantas mulheres e até ter se curvado diante dos deuses que elas adoravam, 

passamos a vê-lo com outros olhos, mas ao abrir hoje a Palavra de Deus em Tiago, 

encontrei em seus conselhos, muita sabedoria. Falando em sabedoria, Tiago nos orienta a 

buscar sabedoria com ninguém, nada mais nada menos do que com o próprio Deus. Se 

você está precisando de sabedoria para sua vida, aceite o conselho de Tiago: “Se, porém, 

algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes 

impropera. Peça, porém, com fé, em nada, duvidando, pois tudo o que dúvida é 

semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que 

alcançará do Senhor alguma coisa.” Tiago 1:5-7. 

 Depois de nos ensinar sobre a fonte da sabedoria, Tiago nos ensina algo muito 

importante sobre as provações. Muitos de nós cristãos não entendemos porque cristãos 

precisam ser provados. "Nós já não temos que nos privar de tantos prazeres para nos 

tornarmos cristãos e porque além de tudo ainda temos que ser provados?" Veja a resposta 

de Tiago para sua inquietação: "Bem-aventurado o homem que sofre a tentação; porque, 

quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o 

amam. Ninguém, sendo tentado, diga: De Deus sou tentado; porque Deus não pode ser 

tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado 

pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o 

pecado; e o pecado, sendo consumado, gera a morte". Tiago 1:12-15. 

 Veja mais conselhos sábios de Tiago: "Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. 

Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar". Tiago 

1:19.  Que conselho para todos nós mortais e pecadores não é verdade? Como nossos 

relacionamentos melhorariam se apenas praticássemos este sábio conselho!  

 "Tornai-vos pois praticantes da Palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a 

vós mesmos".  Tiago 1:22. Cristianismo é prática, é atitude. Ouvir é importante, mas agir é 

muito mais importante. Outro conselho: "Se alguém supõe ser religioso, deixando de 

refrear sua língua, sua religião é vã" Tiago 1:26. Conselho perfeito.  Tiago foi claro e direto, 

precisamos somente colocar em prática seus ensinamentos.  

  



 

16 

Seis de Dezembro 

A Sabedoria de Tiago II 

 Pois, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num 

só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2:10 

 Ao abrir a Palavra de Deus no segundo capítulo de Tiago, encontrei um subtítulo 

fantástico e bem moderno: Não se deve fazer acepção de pessoas. Imagine apenas por um 

momento, se isso fosse real na minha vida, na sua vida e na vida de cada brasileiro. Imagine 

duzentos milhões de brasileiros que não fizessem acepção de pessoas pro motivo nenhum 

e nosso país seria outro. 

 Nós, seres humanos falíveis e pecadores, gostamos de todos que são iguais a nós e 

afastamos todos que não são iguais ou como dizem os mais modernos, "as pessoas que não 

tem o nosso perfil", mas Tiago, escreveu uma mensagem sobre um rico e um pobre 

entrando numa mesma sinagoga e cristãos que aceitaram Jesus Cristo como seu salvador 

pessoal estavam dando tratamento diferenciado  ao rico em detrimento de um tratamento 

digno ao pobre e depois de nos informar que são os ricos que oprimem os pobres, são os 

ricos que processam os pobres nos tribunais, Tiago nos abençoa mais uma vez com sua 

sabedoria ao exclamar: "Se todavia, fazeis acepção de pessoas, cometes pecado, sendo 

arguido pela lei como transgressores" e nosso verso de hoje é um complemento desse seu 

entendimento sobre tratamento diferenciado para pecadores diferenciados. Que 

mensagem forte e sobretudo atual:  Quem faz acepção de pessoas, comete pecado e será 

julgado como transgressor da lei de Deus. Simples assim. Ter fé e não viver essa fé é uma 

lástima na vida do cristão. 

 Veja com que sabedoria, Tiago em apenas doze versículos nos ensina sobre a 

verdade de que a fé sem obras é morta: 

 “Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras? 

Porventura a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de 

mantimento quotidiano, E algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos, e fartai-vos; 

e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? 

Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens 

a fé, e eu tenho as obras; mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha 

fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus; fazes bem. Também os demônios o 

creem, e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? 

Porventura o nosso Pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o 

altar o seu filho Isaque? Em vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a 

fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe 

isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem 

é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Árabe, a meretriz, não 

foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários, e os despediu por outro 

caminho? Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem 

obras é morta". Tiago 2:14-26. 
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Sete de Dezembro 

A Sabedoria de Tiago III 

 A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, 

é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago 3:8 

 Continuamos aprendendo a viver e nos relacionar melhor com os ensinos sábios 

de Tiago e ao abrir a Palavra de Deus hoje em Tiago 3, encontrei o seguinte subtítulo: Os 

pecados da língua e os deveres de refreá-la. São apenas mais doze versos, mas Tiago foi 

inspirado por Deus sobre os pecados da língua. Que arma mortal é essa que faz com que 

amizades, relacionamentos e casamentos sólidos acabem de uma hora para outra?  Vamos 

deixar que o próprio Tiago nos ensine com sua sabedoria: 

 "Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais 

duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, 

o tal é perfeito, e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas 

bocas dos cavalos, para que nos obedeçam; e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede 

também as naus que, sendo tão grandes, e levadas de impetuosos ventos, se viram com um 

bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a 

língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um 

pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo; como mundo de iniquidade, a língua 

está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da 

natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como 

de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza 

humana; mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear; 

está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos 

os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. 

Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de uma 

mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira 

produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e 

doce" Tiago 3:1-12. 

 Tiago complementa seus conselhos sobre o uso da língua, com um pedido 

carinhoso: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal, ou julga a seu irmão, 

fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a Lei, não és observador da Lei, mas juiz. Um só 

é Legislador e Juiz, aquele que pode salvar e perecer, tu, porém, quem és que julgas o 

próximo? 

 Como nós precisamos que essa verdade de aprender a dominar a nossa língua, seja 

uma realidade em nossas vidas não é verdade? Precisamos falar menos em casa, na igreja 

e no ambiente de trabalho. Quanto menos falarmos, menos erraremos. Quanto mais 

próximos de Cristo, mais sábios seremos e trataremos melhor nosso próximo. Nossas 

palavras serão justas, sábias e não denegrirão o caráter de ninguém.  Creio que depois de 

tudo o que aprendemos hoje com Tiago, você e eu poderíamos encerrar essa meditação 

com uma oração especial por sabedoria no trato com as palavras. Que tal? 
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Oito de Dezembro 

A Sabedoria de Tiago IV 

Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros.  Tiago 4:8 

 Que verso fantástico para começar nosso dia, não é verdade? Te convido a não 

continuar lendo esta singela meditação, se você não tiver orado. A oração te leva ao trono 

do PAI e junto à ELE, você O exalta, o louva, o engrandece, o reverencia e O adora. Perto 

Dele, você clama, você intercede, você chora, você pede, você agradece, você implora, você 

se arrepende, você pede perdão e ELE ouve a sua prece, ELE ouve o seu clamor e você 

se submete a ELE. O que vai acontecer na sua vida depois das suas orações vai ser da 

vontade DELE e precisamos aprender a nos submeter a vontade DELE e ELE nos livrará 

da ansiedade. Não é uma honra e um alto privilégio, podermos começar o nosso dia 

falando com DEUS Todo Poderoso e se relacionando com o seu criador, o seu 

mantenedor, o seu salvador e o seu Senhor? 

 Terminamos hoje nossas meditações com o sábio Tiago. Nosso verso de hoje está 

no contexto de outros quatro versos. Veja o que mais Tiago quer trazer ao seu coração 

ainda hoje: “Sujeitai-vos, portanto, a DEUS, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós.  Chegai-

vos a DEUS e ELE se chegará a vós. Purificai as mãos pecadores e vós que sois de animo 

dobre, limai o coração. Afligi-vos, levantai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e 

a vossas alegrias em tristeza. Humilhai-vos na presença do SENHOR e ELE vos exaltará" 

Tiago 4:7-10 

 Mais algumas pérolas de sabedoria da sabedoria de Tiago para as nossas vidas:  

Alguns versos são fortes e outros bem fáceis de digerir.  Vamos começar pelo verso mais 

forte: 

 "Portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso está pecando" 

Tiago 4:17.  Quem de nós não tinha esse conceito do que era o pecado não é verdade?  

Que o nosso Deus tenha misericórdia pelo nosso tempo de ignorância, mas agora que já 

sabemos mais essa verdade, que Deus nos dê sabedoria para fazer o bem. 

 ""Sede, pois irmãos, pacientes até a volta do SENHOR. Eis que o lavrador aguarda 

com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede, 

vos também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do SENHOR está próxima" 

Tiago 5:7 e 8. Quem mensagem moderna, atual e apropriada para os dias em que vivemos!  

Se você estava pensando em desistir, estes dois versos de Tiago 5, serviram para acalmar o 

seu coração. Marque-os em sua Bíblia.  

 E para encerrar e já agradecendo a Tiago, seguem os versos: 

 "Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está 

alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o 

com azeite em nome do Senhor; E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; 

e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados". Tiago 5:13-15. Amém" 
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Nove de Dezembro 

Mensagens de Pedro I 

 Bendito o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que 

segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma 

viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre 

os mortos. I Pedro 1:3 

 Estamos chegando nos últimos livros da Palavra de Deus e quando vemos que 

pescadores como Pedro também escreveram mensagens poderosas, nos rendemos a 

maravilhosa salvação e a transformação que somente Jesus Cristo e sua Palavra pode trazer 

à nossa vida.  

 Pedro escreve para um grupo específico de cristãos: "Aos eleitos que são forasteiros 

da Dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia". I Pedro 1:1, mas você verá que 

suas mensagens servem para nós hoje como serviu para todos aqueles cristãos daquelas 

cidades do passado. Pedro aborda assuntos diversos e começa sua primeira epístola com 

ações de graça, santidade na vida, santidade no amor , os crentes como a casa espiritual 

edificada em Cristo, vida cristã exemplar, a prática do bem, a morte para o pecado, pureza 

de vida, deveres dos crentes uns para com os outros , o privilégio de sofrermos por Cristo, 

os deveres do ministério, vários conselhos e saudações finais.  

 A primeira epístola de Pedro é sua maior carta, porém ela só tem cinco pequenos 

capítulos e se você preferir escolher um sábado à tarde, para meditar sobre ela, te aconselho 

a manter sua caneta vermelha e sua régua perto de sua Bíblia, pois com certeza você irás 

encontrar mensagens preciosas como estas: 

 "Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes 

resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, Mas 

com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, O 

qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas 

manifestado nestes últimos tempos por amor de vós; E por ele credes em Deus, que o 

ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem 

em Deus;” - I  Pedro 1:18-21. 

 Veja se não parece o apóstolo Paulo escrevendo, mas esse verso é de Pedro: 

 "Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, 

para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa 

luz; Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus; que não tínheis 

alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia". I Pedro 2:9 e 10. 

 Quantas vezes vasculhamos a Palavra de Deus por todos os quatorze livros de 

Paulo, para no fim descobrimos que foi Pedro que nos brindou com esse verso fantástico 

que nos dá a certeza, de que mesmo como gentios, Deus nos aceitou, graças ao sangue de 

seu filho Jesus na cruz do calvário e nos garantiu o privilégio de sermos seu povo. Amém! 
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Nove de Dezembro 

Mensagens de Pedro II 

 Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, 

de vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra 

a alma. I Pedro 2:11 

 Pedro, aquele pescador impetuoso, aquele discípulo de Jesus Cristo que andou 

sobre as águas, que negou seu Mestre por três vezes, mas que se arrependeu 

profundamente e teve sua vida transformada pelo sangue de Jesus, continua a nos abençoar 

com os seus ensinos e suas mensagens. Nosso verso de hoje nos fala sobre uma qualidade 

que deveria fazer parte de nosso caráter cristão, que é a consciência de que somos 

peregrinos e forasteiros e que, portanto, nosso lar não é aqui. Estamos aqui apenas de 

passagem para a Nova Jerusalém. Se vivêssemos como peregrinos, talvez não estivéssemos 

tão preocupados em acumular mais móveis, imóveis e automóveis.  

 O apóstolo Pedro continua no verso doze, nos ensinando a nos portar como 

cristãos no meio de não cristãos: Veja sua mensagem: "Tendo o vosso viver honesto entre 

os gentios; para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem 

a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem". I Pedro 2:12. Quando 

Pedro quis nos ensinar sobre relacionamento, ele foi curto, direto e ao ponto: "Tratai todos 

com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. I Pedro 2:17. 

 Pedro deixa dois conselhos para a esposa cristã que tem marido não cristão:  

"Mulheres, sede vós, igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda 

não obedece a Palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua 

esposa".  I Pedro 3:1 e para os maridos, Pedro também deixa seu recado: "Maridos, vós, 

igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com 

vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a como dignidade, porque sois, juntamente 

herdeiros, da mesma graça de vida, para que não se interrompam as suas orações". I Pedro 

3:7 

 Mais algumas pérolas escritas por Pedro: 

 "Porque os olhos do Senhor, repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão 

abertos às suas suplicas, mas o rosto do Senhor, está contra aqueles que praticam males." I 

Pedro 3:12. Sobre a forma de lidarmos com nossos novos irmãos na fé, Pedro escreveu: 

"Acima de tudo, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma 

multidão de pecados". I Pedro 4:8 Para os que estão sofrendo ou ainda irão sofrer por 

conta do nome do Senhor Jesus, Pedro nos deixou o seguinte recado: "Amados, não 

estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos 

acontecesse; Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que 

também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois 

vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de 

Deus; quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado" I Pedro 4:12-

14. 
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Dez de Dezembro 

Mensagens de Pedro III 

 Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que 

vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Dia de Deus, 

por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se 

desfarão. II Pedro 3:11 e 12. 

 Não sei se você já se questionou qual a sua parte na missão? Não sei se você sabe 

qual é a missão? Nos últimos tempos, muito se tem falado em missão, em missionário, em 

janela 10/40, em plantio de igrejas, mas a essência de tudo o que fazemos para o Senhor, 

ou seja, a nossa missão, deveria ser trazer almas para o reino de Deus. Talvez estejamos 

tão envolvidos com ministérios, com projetos, com eventos, com relatórios e com 

burocracia que estejamos perdendo o foco na verdadeira missão de trazer almas para o 

reino de Deus e estamos também preparados para a volta de Jesus.   

 Pedro nos deixou um presente sobre a volta de Jesus. Curta cada letra. 

 "Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando 

segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? 

porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio 

da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a 

antiguidade existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. 

Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, 

Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, e 

se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. 

Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil 

anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por 

tardia; mas é longânime para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que 

todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; no qual 

os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e 

as obras que nela há, se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que 

pessoas vos convém ser em santo trato, e piedade, aguardando, e apressando-vos para a 

vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se 

fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que 

habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados 

imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso 

Senhor; como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que 

lhe foi dada; Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos 

difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras 

Escrituras, para sua própria perdição. Vos, portanto, amados, sabendo isto de antemão, 

guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, 

e descaiais da vossa firmeza; antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e 

Salvador, Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. 

Amém."  II Pedro 3:3-13 

 

 



 

23 

Onze de Dezembro 

Mensagens de João - I 

 Ora, a mensagem que da parte dele, temos ouvido e vos 

anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva 

nenhuma. I João 1:5 

 O discípulo amado João escreveu três pequenas epístolas antes de ter sido o 

escolhido do Senhor para escrever o incrível livro do Apocalipse.  João nos brinda com 

mensagens incríveis e somente curtiremos cada uma delas, se resolvemos investir nosso 

precioso tempo para ler e meditar em Sua Palavra. 

 João começa sua primeira epístola com a autoridade de quem conheceu e conviveu 

com Jesus. Veja suas próprias palavras: “O que era desde o princípio, o que temos ouvido, 

o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos 

apalparam, com respeito ao verbo da vida e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela 

damos testemunho e vê-lo anunciamos, a vida eterna, o qual estava com o Pai e nos foi 

manifestada, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós 

igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com 

seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo, para que a vossa alegria seja completa.” I 

João 1:1-4 

 Que privilégio e que bênção poder ouvir ler as palavras e mensagens de quem 

conviveu diariamente com Jesus Cristo por breves três anos e meio de sua vida. O mesmo 

privilégio que João teve nesta terra, os salvos também terão quando Jesus voltar. Poderemos 

andar com Jesus, ouvi-lo pregar, podemos adorá-lo, poderemos passear e comer com Jesus 

Cristo da mesma forma como João conviveu com nosso líder Jesus. 

 O apóstolo João conviveu com Jesus e nós só podemos fazer o mesmo, graças ao 

dom da fé. A quantas anda a sua comunhão com Jesus Cristo. A oração, o louvou, a Palavra 

de Deus e a leitura dos livros inspirados do Espírito de Profecia ainda fazem parte da sua 

vida.  Seu relacionamento com Deus pessoalmente e em família é algo rotineiro e diário 

ou você só se relaciona com Ele no sábado dele? Ele precisa fazer parte da sua vida hoje, 

pois essa será o seu estilo de vida na eternidade.  

 Depois de nos mostrar sua autoridade, de quem, conviveu com Jesus Cristo, João 

nos abençoa com algumas mensagens fantásticas, que dispensam quaisquer comentários 

de qualquer escritor humano, pois são verdades que falam por si mesmo: 

 "E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e não 

há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em 

trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz 

está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica 

de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e 

não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 

perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, 

fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós". I João 1:5-10 
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Doze de Dezembro 

Mensagens de João - II 

 Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. 

Se, todavia, alguém pecar, temos um Advogado, junto ao Pai, 

Jesus Cristo, o justo. João 2:1 

 Que benção poder abrir a Palavra de Deus em mais uma manhã e ver o discípulo 

que Jesus amava, o famoso discípulo amado, chamando os cristãos de filhinhos. Como o 

amor tem o poder de transformar vidas não é verdade? Como o amor de Deus ao enviar 

Jesus Cristo para nos salvar, abalou e mudou para sempre a história de nossas vidas. Como 

o amor faz toda a diferença em nossas famílias. Quando você começa o seu dia com Deus 

e com sua família, quando você se despede de sua esposa e dos seus filhos e diz que os 

ama e prova por suas atitudes que você os ama, como isso faz toda a diferença não é 

verdade? 

 O amor é atitude. Falar de amor é muito fácil. Milhões de pastores e sacerdotes 

falam de amor em suas mensagens e seus sermões, mas somente Deus, sua esposa e seus 

filhos podem afirmar se eles vivem ou não o que estão pregando para os outros. Falar de 

amor é fácil, viver o amor é para aos cristãos salvos pela graça maravilhosa do Senhor Jesus 

Cristo.  João nos mostra através de uns simples passos, se amamos ou não ao Senhor Jesus 

e ao nosso próximo: Vejamos suas palavras: 

 "Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; e, se alguém pecar, 

temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos 

nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto 

sabemos que o conhecemos: se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: Eu 

conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 

Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente 

aperfeiçoado; nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também 

deve andar como ele andou" I João 2:1-6 e veja também mais estes versos: 

 "Aquele que diz que está na luz, e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. 

Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. 

Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde 

deva ir; porque as trevas lhe cegaram os olhos.” I João 2:9-11. O discípulo amado nos 

abençoa com mais recados para os filhos e os pais: 

 “Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 

Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, 

porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. 

Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, 

jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno.” I 

João 2:12 a 14. 

 Quando o assunto é amor, nada como ouvir conselhos do discípulo amado! 
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Treze de Dezembro 

Filhos de Deus 

 Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto 

de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de 

Deus. Por essas razões, o mundo não nos conhece, porquanto 

não o conhecia ele mesmo. I João 3:1 

 A mensagem central das três epistolas de João é o amor e nosso verso de hoje fala 

do privilégio que é poder ser filho de um Deus que é amor. Muitas vezes ao longo de 

nossas atribuladas vidas, nós nos esquecemos de Deus, começamos e terminamos nossos 

dias sem Ele, longe dele, das bênçãos dele, esquecendo-nos de que somos filhos amados e 

queridos dele.  Ao invés de procurarmos suas companhias, seu abraço, seu carinho, seu 

amor, sua misericórdia e seu perdão, nós nos afastamos, pois na maioria das vezes, nos 

achamos suficientemente fortes, para vivermos a nossa vida, do nosso jeito e sem Ele. 

 Vivemos nos dias finais da história deste mundo e eu sempre tenho a plena certeza 

dessa verdade, quando veja os noticiários, mostrando mães, recém saindo dos hospitais e 

colocando seu bebe recém-nascido num saco plástico preto e colocando-o numa lixeira em 

frente do hospital. Ao ver essa cena mais comum em nossos dias, aquela máxima de que o 

amor mais parecido com o amor de mãe, para mim já não tem o mesmo peso e a mesma 

importância.  

 Em alguns congressos de adolescentes que costumo participar nesse nosso país, 

costumo pedir para os adolescentes pegarem suas carteiras de identidade e ver se o nome 

de seus pais e mães estão lá e não são poucos que se emocionam ao ver que o nome de 

seu pai não está lá, simplesmente porque o pai nunca fez parte da vida deles e nem sequer 

se dignou de ir ao cartório para registrá-los como filhos.  

 No meio de todo este contexto, no meio deste mundo em que mães descartam seus 

filhos em sacos de lixo, num mundo em que os homens que deveriam ser os pais que seus 

filhos sempre sonharam, simplesmente somem, neste mundo, neste contexto, vem o 

apóstolo João e te diz hoje que você é filho de Deus. Se você não tem um pai presente, se 

ele não consta de sua identidade e muito menos de sua certidão de nascimento, se ele 

nunca fez a menor diferença na sua vida, porque nunca esteve nela, abrace-se com a ideia 

maravilhosa que DEUS é o seu PAI, de que Ele te amou a ponto de dar o seu filho Jesus 

Cristo para te salvar. Seu PAI vai enviar Seu Filho novamente ao mundo para te buscar e 

dessa forma garantir uma vida eterna ao lado Dele.  

 Acostume-se com a ideia de ter seu PAI eterno sempre ao seu lado todos os dias, 

por toda a eternidade na nova Jerusalém. Se na Nova Jerusalém tivesse um cartório, todas 

as certidões de nascimento e todas as carteiras de identidade, sairiam com o nome de 

DEUS, como o seu PAI. Quando vemos crianças e adolescentes jogados na rua, lutando 

por sobrevivência, implorando por uma moeda, por um prato de comida ou por uma 

roupa, ficam sempre as perguntas: Onde estão seus pais? Porque seus pais as trataram 

dessa forma? Porque seus pais as expulsaram de casa ou porque motivo elas fugiram da 

casa de seus pais tão novas? Você é um filho de DEUS! Agradeça por isso!!! 
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Quatorze de Dezembro 

Amor Fraternal 

 Nós sabemos que já passamos da morte para vida, porque 

amamos os irmãos; aquele que não ama permanece na morte. 

I João 3:4 

 O discípulo amado não poderia deixar de falar de amor e não só falar como 

também ele próprio, viver o amor.  

 Estamos nas horas finais da história desse mundo, o pecado se multiplicou de tal 

forma que o amor se esfriou no coração das pessoas. Isso é uma profecia bíblica, está se 

cumprindo em nossos dias, mas como cristãos, não podemos concordar em sermos iguais 

ao mundo. Não é porque a imensa maioria da humanidade não ama ao seu próximo, que 

nós cristãos, não os amaremos. Não é porque a imensa maioria da humanidade é egoísta 

que devermos ser egoístas.  

 “Jesus Cristo nos tirou das trevas do pecado e nos deu algumas ordens: sejam a luz 

do mundo e sejam o sal da terra. Vejam as ordens bem claras de Jesus: Seja a luz do mundo 

e sejam o sal da terra. Decididamente Jesus não estava nos dizendo:  Esforcem-se para ser 

a luz do mundo e esforcem-se para ser o sal da terra. Não se trata de se esforçar. Trata-se 

de ser. Jesus não te dá espaço para escolha. Ele nos diz:  Sejam e nossa missão é fazer o 

que Ele nos ordenou. A marca que difere os cristãos dos não cristãos é o amor a Deus e o 

amor ao próximo. Jesus foi bem claro quando quis identificar seus discípulos: "Novo 

mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também 

ameis uns aos outros. Nisto conhecereis todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor 

uns aos outros".  João 13:34 

 João nos dá uma aula sobre o amor aos irmãos e quero crer que ele falava sobre os 

irmãos em Cristo, ou seja, aqueles pecadores iguais a você e eu que um dia, Deus trouxe 

do mundo e os colocou no reino de Deus. Vejam as palavras de João sobre amor fraternal: 

 "Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos amemos uns 

aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o 

matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos 

maravilheis, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, 

porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer 

que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna 

permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós 

devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão 

necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? 

Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.” 

I  João 3:11-18 

 Que aula não é verdade?  Precisamos orar e pedir forças para pôr em prática. 
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Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 
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Segunda Semana 

MEDITAÇÃO 
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Quinze de Dezembro 

Deus é Amor 

 Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é 

amor. I João 4:8 

 Passei muitos anos de minha vida evangelizando juvenis e adolescentes em suas 

respectivas classes de juvenis e adolescentes e também em Clubes de Desbravadores. Neste 

tempo em que fiquei por lá, existiam músicas curtinhas, fáceis de aprender e de memorizar 

que chamávamos carinhosamente de corinhos e foi exatamente num corinho que pensei 

quando li esse verso de hoje. Se você conhece e se lembrar da melodia, aproveite para 

louvar e engrandecer o nome do Senhor:   

     DEUS É AMOR 

 Aquele que não ama, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Não conhece a 

Deus.  Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. I João 4:8 

 Quando abri a Palavra de Deus nesta manhã e li o subtítulo Deus é amor e li todos 

os versículos de I João 4, principalmente entre os versos 7 a 21, me lembrei imediatamente 

da versão de Paulo sobre o amor em I Coríntios 13. Ao ler cada verso de I João 4:7-21, vi 

que João também tem sua versão de I Coríntios 13 e essa mensagem poderosa de João 

será a nossa meditação para o dia de hoje. Quando você terminar de ler, vais ver que não 

será preciso comentar absolutamente nada, pois João conseguiu resumir tudo. Veja o 

presente que João nos dá para hoje: 

 "Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de Deus; e qualquer que 

ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus; 

porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: que Deus enviou 

seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que 

nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para 

propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós 

devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus; se nos amamos uns aos outros, 

Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e 

ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos, e testificamos que o Pai enviou seu 

Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus 

está nele, e ele em Deus. 

 E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem 

está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que 

no dia do juízo tenhamos confiança; porque, qual ele é, somos nós também neste mundo. 

No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor; porque o temor tem 

consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos 

amou primeiro. Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois 

quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele 

temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão". I João 4:7-21 

 

 



 

29 

Dezesseis de Dezembro 

Quem tem o Filho 

 Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o 

Filho de Deus não tem a vida. I João 4:12 

 Já participou de uma semana de oração que marcou para sempre o resto de sua 

vida?  Você se lembra do pregador, do louvor ou das mensagens? Você se lembra da 

recepção, da decoração, dos sorteios de brindes, dos momentos fantásticos em que você 

se ajoelhava e clamava a Deus por uma benção especial para você, para todos os seus 

familiares ou quem sabe por um amigo ou amiga que ainda não havia aceitado Jesus como 

seu salvador e Senhor? Você se lembra do verso principal da semana de oração? Aquele 

verso central que o pastor lia toda noite e nos fazia repetir para que nunca mais o 

esquecêssemos?  

 Se existe algo de maravilhoso na vida dos cristãos é poder ir à casa do Pai e se 

esbaldar como todas as bênçãos que só recebemos por lá. Nas casa do Pai, recebemos as 

bênçãos do louvor, das mensagens maravilhosas vinda diretamente da Palavra de Deus, as 

bênçãos da mordomia cristã, ao devolvermos os dízimos e ofertas que pertencem ao 

Senhor, as bênçãos do serviço voluntário em prol do Senhor e do nosso próximo, as 

bênçãos da amizade cristã, pura e verdadeira entre pessoas que nunca teriam se conhecido 

se não fosse pelo sangue e sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. 

 É simplesmente incrível como o sangue de Jesus tem o poder de ajuntar pessoas, 

de transformar suas mentes e seu caráter, de unir pessoas em prol da salvação de outras 

pessoas que ainda não O conhecem, de abençoar como as bênçãos materiais e espirituais 

a vida de outras pessoas e também de seus filhos.  

 Eu não sei aquela mensagem daquela semana de oração que marcou a sua vida. Eu 

não sei aquele verso proferido naquela abertura de semana de oração e que era repetido 

pelo pastor todos os sete dias e que você nunca mais esqueceu.  Eu sequer sei o tema da 

semana de oração que deixou uma marca profunda no seu relacionamento com Deus, mas 

ao abrir a Palavra de Deus hoje em I João 4:12 eu me deparei com o verso bíblico que 

marcou a semana de oração da minha vida. Foi lá trás no tempo da minha juventude e o 

tema da semana foi: Quem tem o Filho, tem a vida.  Este verso deixou bem claro para mim 

em minha juventude, que somente o Senhor pode me dar a vida e eu estou falando da vida 

eterna. Nada, absolutamente nada do que eu faça, por melhor que sejam as minhas 

melhores intenções, irão me dar a vida eterna, se eu não tiver Jesus em mim. Sem Jesus, 

sem vida. Nenhuma virtude de caráter, nenhum estilo de vidas cristã, nenhum 

comportamento eticamente correto, nenhuma tentativa de ser ou parecer melhor, irá me 

dar a vida, pois, só "Quem tem o Filho, tem a vida e quem não tem o Filho não tem a vida". 

É simples assim. É fácil de entender.  Vida eterna é só para quem tem o Filho.  

 Creio sinceramente que você e eu sonhamos com o dia em que Jesus irá voltar, nós 

iremos subir com Ele e entenderemos plenamente:  Quem tem o Filho, tem a vida.  
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Dezessete de Dezembro 

A Missão do Apocalipse 

 Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar 

aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer e que 

Ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu 

servo João. Apocalipse 1:1 

 Estamos chegando no final de mais um ano e daqui há apenas alguns dias, milhões 

de brasileiros estarão tirando uma semana inteira útil de folga para curtir a família e as festas 

de Natal e virada de mais um ano. As famílias se reúnem, se confraternizam, trocam 

presentes, comem e bebem juntas e parece que todo esse clima ao invés de se perpetuar 

por todo o ano, tem data para começar e data para terminar. Passou o Natal e o Ano Novo, 

tudo volta a rotina e os indesejáveis boletos de IPVA, IPTU e dos conselhos de 

profissionais, estarão na sua mesa para te mostrar que tudo volta a ser como era antes.  

 O que lhe veio à mente quando você leu o tema de nossa meditação de hoje? 

Sentimentos de pânico, medo, de perda de todos os bens materiais que já conseguiu 

acumular e que com certeza irá queimar? Tragédias, pragas, fogo, cinza, destruição, morte. 

redenção, volta de Jesus, libertação, transformação, vitória e glorificação? Você pensou em 

sete igrejas, sete selos, quatro cavaleiros, o trono do Deus de Israel, o presente da vida 

eterna? 

 Quantos temas, quantos assuntos, quantas profecias já cumpridas e as que ainda 

irão se cumprir, quanta história comprovando tudo o que já aconteceu. Se eu te 

perguntasse, qual seu livro preferido da Palavra de Deus, você em sã consciência, diria que 

é o livro do Apocalipse ou prefere os maravilhosos ensinamentos de Jesus nos evangelhos 

ou os Salmos de Davi e os demais compositores? 

 Qual o propósito do livro do Apocalipse? O que significa a palavra Apocalipse?  

Quem é o autor do livro e seu assunto principal? Existe um verso na Palavra de Deus, que 

nos diz que Ele não fará nada sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas e logo 

no primeiro verso, descobrimos o porque do livro de Apocalipse existir. Vamos analisar 

nosso verso de hoje: "Revelação de Jesus Cristo” e, portanto, o autor do livro é Jesus Cristo, 

pois é uma revelação dele. João escreveu o que Jesus Cristo revelou para ele. Foi Jesus 

Cristo quem revelou todo o futuro para um anjo do Senhor, que por sua vez revelou tudo 

para João. Então não precisamos ficar com medo das profecias, e muito menos do futuro, 

pois o mesmo Jesus que inspirou os evangelhos é o mesmo Jesus que revelou as verdades 

do Apocalipse para João. 

 "Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem 

acontecer". Conseguiu ver a parceria? Deus deu a revelação a Jesus Cristo, através de um 

anjo e finalmente chegou a João. A missão desta revelação de Jesus Cristo é te mostrar as 

coisas que irão acontecer, para não te pegar desprevenido. Se você se recusar a ler, a estudar 

e saber o futuro, de quem será a culpa se você se perder? Vamos juntos mergulhar nas 

revelações de Jesus Cristo e aguardar as bênçãos que vem da Palavra.  

 



 

31 

Dezoito de Dezembro 

Ler, Ouvir e Guardar 

 Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem 

as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois 

o tempo está próximo.  Apocalipse 1:3 

 Você se lembra qual foi a mensagem inicial do ministério de Jesus? Se recorda de 

suas primeiras palavras no Sermão do Monte? Que assunto seria o objeto principal da 

primeira mensagem do esperado Messias de Israel? Jesus falou de felicidade, pois as bem-

aventuranças são pequenas receitas de felicidade ou se preferir o segredo de diferentes 

tipos de pessoas felizes. 

 Você é feliz? O que te faz feliz? Você consegue ser feliz e por suas atitudes, ainda 

consegue fazer outras pessoas felizes? Muitos colocam a felicidade onde eles nunca estão 

e você conhecerá ao longo de sua caminhada nesta vida, muitas pessoas que serão felizes 

quando terminarem a faculdade, quando terminarem o mestrado, quando terminarem o 

doutorado, quando arranjarem um namorado, quando se casarem, quando tiverem filhos, 

quanto comprarem um carro e  como você viu, elas só serão felizes quando. Elas sempre 

condicionam suas felicidades aos seus sonhos e suas realizações futuras e nunca estão 

felizes hoje. Outro grupo de pessoas sempre vincula sua felicidade a bens materiais apenas 

para descobrir sua total frustração quando elas têm em mãos o seu tão sonhado bem 

material. 

 Da mesma forma que o amor, a felicidade é uma escolha. O amor e a felicidade 

não são princípios ou valores condicionais, muito pelo contrário, você escolhe amar e você 

escolhe ser feliz.  Quem é casado não precisa do amor da esposa para ser feliz, pois um 

marido do Senhor sempre amará sua esposa do Senhor, de forma incondicional e ao amá-

la dessa forma, ele será feliz. Da mesma forma, pais e mães não precisam de serem amados 

pelos seus filhos para serem felizes, pois pais e mães do Senhor, sempre amarão 

incondicionalmente seus filhos que também são do Senhor. O amor e a felicidade são 

incondicionais. Você escolhe amar e escolhe ser feliz. 

 O discípulo amado, a exemplo de seu líder Jesus, nos ensina que felizes são os que 

leem, os que ouvem e guardam as palavras da profecia. Não são três grupos de pessoas 

felizes. Não são felizes só os que leem, nem são felizes só os que ouvem e muito menos 

são felizes só os que guardam. Felizes são os que decidiram ler, ouvir e guardar. Mais uma 

vez, felicidade é atitude. Felicidade é uma escolha e ela não é condicional. 

 Além da felicidade, os que se empenham em ler e estudar a Palavra de Deus tem 

uma plena convicção de que Deus irá cumprir tudo aquilo que prometeu, tem uma 

esperança viva em seu coração e tem um conhecimento e sabedoria que ninguém poderá 

tirá-lo. 

 Esse verso de Apocalipse também se tornou uma conhecida música 

denominacional e graças aos seus autores, só veio reforçar nossa felicidade de fazer parte 

do grupo seleto de cristãos, que leem, que ouvem e guardam as palavras da profecia. 
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Dezenove de Dezembro 

Promessas para Vencedores 

 Quem, tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: 

Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida 

que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7 

 Os capítulos dois e três de Apocalipse nos contam a história das sete igrejas da Ásia, onde 

tinha sido valorosa em prol da verdade, onde tinham caído, os elogios e as repreensões que 

receberam do Senhor e diversas promessas para todos os que fossem vencedores. Vejam como 

essas cartas começam. Vejam como Jesus se apresenta à cada igreja!  

 Em Éfeso: “Estas coisas dizem aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que 

anda no meio dos sete candeeiros de ouro". A promessa para os vencedores é: "Ao vencedor, dar-

lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7 

 Em Esmirna: "Estas coisas diz o primeiro e o último, que estive morto e tornou a viver". 

Apocalipse 2:8 e as promessas para os vencedores são: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da 

vida". Apocalipse 2:10 e "O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte". 

Apocalipse 2:11 

 Em Pérgamo: “Estas coisas dizem aquele que tem a espada afiada de dois gumes". 

Apocalipse 2:12 e a promessa para os vencedores é:"Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, 

bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual 

ninguém conhece, exceto aquele que o recebe". Apocalipse 2:17 

 Em Tiatira: "Estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os 

pés semelhantes ao bronze polido. Apocalipse 2:18 e a promessa para os vencedores é: " Ao 

vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e como 

cetro de ferra as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como recebi 

de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Apocalipse 2:26. 

 Em Sardes: “Estas coisas dizem aquele que tem os Sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. 

conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto". Apocalipse 3:1 e a promessa 

para os vencedores é: "O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum 

apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e 

diante dos seus anjos". Apocalipse 3:5. 

 Em Filadélfia: "Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que 

abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7 e a promessa é: Ao vencedor, 

fá-lo-ei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. gravarei também sobre ele o nome do 

meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu 

Deus e o meu novo nome. Apocalipse 3:12 

 E para todos nós que somos de Laodicéia, Jesus se apresenta: “Estas coisas diz o 

Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3:14. A 

última promessa é: "Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como 

também venci e me sentei como meu Pai no meu trono". Apocalipse 3:21 

 Reparou que não existem promessas para perdedores/ Só os vencedores herdarão 

cada uma dessas promessas que Deus nos confiou em sua palavra. Sejamos um deles!  
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Vinte de Dezembro 

A Visão do Trono de Deus 

 Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta 

no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao 

falar comigo, dizendo: sobe, pois, aqui e te mostrarei o que deve 

acontecer depois destas coisas. Apocalipse 4:1 

 O penúltimo verso de Apocalipse 3:21 tem a bênção da vitória para todos os 

Laodiceanos que saírem vencedores no grande conflito entre Cristo e Satanás. Vamos 

relembrar essa promessa de vitória: Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu 

trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono.  

 Depois de falar para João essa promessa maravilhosa, João viu o trono de Deus e 

vamos compartilhar a visão que João teve do trono de Deus, conforme está escrito em 

Apocalipse 4:2-11 

 "E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um 

assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra 

jaspe e sardônica; e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à 

esmeralda. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos; e vi assentados sobre os tronos 

vinte e quatro anciãos vestidos de vestes brancas; e tinham sobre suas cabeças coroas de 

ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes; e diante do trono ardiam sete 

lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus. E havia diante do trono um como 

mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, quatro 

animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um 

leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como 

de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais 

tinham, cada um de per si, seis asas, e ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos; e 

não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo, é o Senhor Deus, 

o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E, quando os animais davam glória, e 

honra, e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o 

sempre,  Os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o 

trono, e adoravam o que vive para todo o sempre; e lançavam as suas coroas diante do 

trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder; porque tu criaste 

todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas". Apocalipse 4:2-11 

 Depois de ter lido todos estes versos, me vi cantarolando a música Santo, do 

primeiro CD do Ministério Chama Coral. Não pude deixar de me lembrar dela, quando li 

o último verso de Apocalipse 4:11: Tu és digno, Senhor e Deus nosso de receber a glória, 

a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa de tua vontade vieram 

a existir e foram criadas. 

 Gostou da visão do trono? Ele está reservado somente para os vencedores. Você 

fará parte deste time seleto de servos de Deus que um dia estará na Nova Jerusalém? 
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Vinte e Um de Dezembro 

Novos Louvores no Reino dos Céus 

 Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, 

sabedoria e força e honra e glória e louvor. Apocalipse 5:12 

 Muitos de nós cristãos jamais leu ou jamais estudou o livro do Apocalipse.  Seja por 

desinteresse ou mesmo medo do futuro e dos terríveis juízos divinos que com certeza 

absoluta ainda serão derramados sobre esta terra, mas não precisamos temer o que virá a 

menos que tenhamos entregue diariamente nossas vidas inteiramente ao Senhor Jesus. 

Enquanto você e eu amarmos nossas vidas mais do que ao Senhor, não somos dignos do 

Senhor. Essas são palavra do próprio Jesus Cristo e você as encontrará nos evangelhos. 

 Eu preciso que você leia a maravilhosa visão que João teve do livro selado com os 

sete selos e a visão do Cordeiro, abrindo esse livro. Se você nunca leu nenhum capítulo 

inteiro do Apocalipse, os próximos quatorze versículos são todos os versos de Apocalipse 

5: 

 E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e 

por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é 

digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem 

debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque 

ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-

me um dos anciãos: Não chores; eis aqui o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que 

venceu, para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do 

trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um Cordeiro, como havendo sido 

morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a 

terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E, havendo 

tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do 

Cordeiro, tendo todos eles harpam e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações 

dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os 

seus selos; porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a 

tribo, e língua, e povo, e nação; E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes; e 

reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos 

animais, e dos anciãos; e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, 

Que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e 

riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura 

que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que 

neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de 

graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os quatro animais diziam: Amém. 

E os vinte e quatro anciãos prostraram-se, e adoraram ao que vive para todo o sempre. 

Apocalipse 5:1-14 

 As duas músicas novas estão no verso nove e no verso 12. Abra sua Bíblia e as ache. 

O céu é um lugar de adoração e louvor.  É para lá que você está indo? 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 
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Terceira Semana 

MEDITAÇÃO 
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Vinte e Dois de Dezembro 

Venha o Teu Reino - Música Chama Coral 

 Venha o teu reino.  Mateus 6:10 

 Quando  Jesus iniciou seu ministério entre os seres humanos, Ele fez questão de 

ensiná-los a orar e longo no início da famosa oração do Pai Nosso, vemos um pedido de 

Jesus para todos nós:  Venha o teu reino e no fim da oração, Jesus fala de novo do reino: 

Porque teu é o reino, o poder e a glória.  

 Se existe um assunto que foi o mais falado, o supremo objeto da pregação de Jesus 

Cristo nessa terra foi o reino de Deus. Não sei se você se lembra do famoso sermão do 

monte, aquela obra de arte que Jesus pregou e cuja essência eram os princípios do reino 

de Deus que Ele, Jesus, precisava implantar no coração de seus seguidores. 

 Quando você abre sua Bíblia em Mateus 5, logo no verso 3, você lê: Bem-

aventurados os humildes de Espírito, porque deles é o reino dos céus, e novamente aparece 

o reino dos céus quando Jesus ensina: Bem-aventurados os perseguidos por causa da 

justiça, porque deles é o reino dos céus. 

 Quando Jesus precisava destacar os princípios do reino dos céus, Ele utilizou as 

parábolas de forma muito eficiente.  A primeira parábola mencionada por Jesus está em 

Mateus 13 e Ele nos fala sobre o semeador e tão logo Jesus começou a explicar sobre o 

significado da mesma, lá estava o reino dos céus: Porque a vós outros é dado conhecer os 

mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. O reino dos céus é 

mencionado na parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, 

da pérola de grande preço, da rede, das coisas nova e coisas velhas.  

 O reino de Deus tem seus princípios e seus valores e somente aquele que aceita 

Jesus Cristo, como seu salvador pessoal e principalmente como Senhor de sua vida, 

conseguirá entender e viver em sua essência o reino de Deus. O músico Fernando Rochael 

nos deixou um presente ao escrever a música Venha o Teu Reino. Se você sabe a música, 

aproveite para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus: 

     Venha o Teu Reino 

 Venha teu reino, que seja feita tua vontade como no céu. Venha Teu reino, que 

seja feita tua vontade em mim. Por mim, como no céu. Eu reconheço que Tu és o soberano 

Deus. Eu reconheço que Tu és o soberano em mim. O que Tu queres sei que acontecerá. 

E Tu me amas o melhor então virá. Por isso, peço oh Pai. Que Tu me dês teu sonho para 

mim, que seja assim. Por isso, peço oh Pai/ Eu quero ser o que Tu queres que eu venha a 

ser. Que eu queira agora o Teu querer.  E em mim se cumpra tua vontade e Teu agir. 

(BIS) Venha teu reino, que seja feita Tua vontade como no céu. Venha Teu reino, que seja 

feita tua vontade em mim. (BIS). Por mim, como no céu. Venha Teu reino, que seja feita 

tua vontade, como no céu. Venha Teu reino, que seja feita tua vontade em mim. (BIS) 

 

 

 



 

37 

Vinte e Três de Dezembro 

O Selamento do Povo de Deus 

 Não danifiqueis nem a terra e nem o mar, nem as árvores, 

até selarmos nas frontes os servos de nosso Deus. Apocalipse 7:3 

 Antes de João ter a visão do sétimo e último selo, que fala das sete trombetas, ele 

teve uma visão e ambas estão escritas em Apocalipse 7. A primeira visão fala sobre os cento 

e quarenta e quatro mil selados de Israel e a visão dos glorificados. Veja o que João viu na 

primeira visão: "E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos 

da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, 

nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, 

e que tinha o selo do Deus vivo; e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora 

dado o poder de danificar a terra e o mar, Dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, 

nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o 

número dos selados, e eram cento e quarenta e quatro mil selados, de todas as tribos dos 

filhos de Israel. Da tribo de Judá, havia doze mil selados; da tribo de Rúbem, doze mil 

selados; da tribo de Gade, doze mil selados; Da tribo de Aser, doze mil selados; da tribo 

de Naftali, doze mil selados; da tribo de Manassés, doze mil selados; Da tribo de Simeão, 

doze mil selados; da tribo de Levi, doze mil selados; da tribo de Issacar, doze mil selados; 

Da tribo de Zebulom, doze mil selados; da tribo de José, doze mil selados; da tribo de 

Benjamim, doze mil selados". Apocalipse 7:1-8 

 Segundo Dr. Ranko Stefanovic: No Novo Testamento, os ventos representam 

forças destrutivas pelas quais Deus executa juízos sobre os ímpios. (Jeremias 23:19 e Daniel 

7:22). "Ao cessarem os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os 

elementos de contenda" Ellen G White - Grande Conflito página 614: "Estas forças 

destrutivas estão sendo retiradas pela intervenção divina enquanto ocorre o selamento do 

povo de Deus. Nos tempos antigos, o principal significado do selamento era propriedade. 

O significado do selamento simbólico no Novo Testamento é "que o Senhor conhece os 

que lhe pertencem" II Timóteo 2:19. Deus conhece o seu povo e o sela com o Espírito 

Santo (Efésios 1:13,14 e 4:30) 

 No tempo do fim, a sela na testa é concedida ao povo fiel de Deus, que guarda seus 

mandamentos (Apocalipse 14:1 e 12). O selo de Deus não é uma marca visível colocada 

na testa, como afirma Ellen G White, significa "a consolidação na verdade tanto intelectual 

como espiritualmente, de modo que (o povo de Deus) não possa ser abalado! Eventos 

finais página 220. Por outro lado, os que se posicionarem do lado da besta, receberão sua 

marca. (Apocalipse 13:16 e 17. 

 "A fidelidade do povo selado de Deus foi provada em todas as gerações. No entanto, 

a prova de fidelidade na crise final será a guarda dos mandamentos de Deus (Veja Ap. 

1217 e 14:12). De maneira especial. o quarto mandamento se tornará a prova de 

obediência ao Senhor. Assim como o sábado foi o sinal do povo de Deus nos templos 

bíblicos, também será o sinal de lealdade na crise final." Ranko Stefanovic. 
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Vinte e Quatro de Dezembro 

A Visão dos Glorificados 

 Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que 

ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e 

línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido 

de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Apocalipse 7:9 

 A segunda visão de João em Apocalipse 7 é a visão dos glorificados e se você nunca 

tinha tido a curiosidade de ler Apocalipse 7, veja o que João viu: 

 Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, 

de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o 

Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos; E clamavam com grande 

voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos 

os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais; e prostraram-se 

diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, Dizendo: Amém. Louvor, e glória, 

e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. 

Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, 

quem são, e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os 

que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do 

Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu 

templo; e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca 

mais terão fome, nunca mais terão sede; nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. 

Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apascentará, e lhes servirá de guia para 

as fontes vivas das águas; e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 7:9-17 

 Como cristãos genuínos que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, todos temos 

nossos sonhos, mas geralmente eles são materiais. Como diria o lendário Pastor Enoch de 

Oliveira, os "homens gostas de móveis, imóveis e automóveis". Porém muitos de nós temos 

sonhos espirituais e dentre estes destacamos uma família segundo o coração de Deus, saúde 

espiritual para permanecer sempre nos caminhos do Senhor, saúde física para ser o 

provedor da família, a benção de ser fiel nos dízimos e ofertas, a benção da paz, da 

harmonia, do equilíbrio e de ser uma fiel testemunha do Senhor no dia a dia.  

 Ao ler a visão dos glorificados, conseguiu enxergar a bênção que é poder fazer parte 

do grupo que lavou suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Conseguiu ver que bênção será 

fazer parte de um grupo de pessoas que "jamais terão fome, nunca mais terão sede, não 

cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono 

os apascentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos 

toda lágrima." Apocalipse 7:16 e 17. 

 Feche os olhos por um momento e como os olhos da fé, contemple a visão dos 

glorificados e a pergunta que te faço é: Conseguiu se ver no meio dos salvos? Sua esposa, 

seus filhos, sua família estava lá? Consegue fazer dessa visão o melhor sonho de sua vida? 

Conhece algo melhor do que estar com o Senhor e sua família por toda a eternidade? 
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Vinte e Cinco de Dezembro 

A Missão dos Três Anjos 

 Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de 

seu juízo e adorai aquele que fez o céu, e a terra e o mar e as 

fontes das águas. Apocalipse 14:7 

 O capítulo 14 de Apocalipse é bem conhecido dos adventistas do sétimo dia, pois 

sabemos que aqueles anjos são símbolos dos mensageiros do povo de Deus que nos 

últimos dias anunciarão as mensagens finais da Palavra de Deus, a todo povo, nação e 

língua. 

 Vamos relembrar as três mensagens angélicas e descobrir qual a nossa missão. A 

primeira mensagem é : Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um  evangelho 

eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, 

dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo 

e adorai aquele que fez o céu, e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14:6 e 7 

 A missão desse primeiro anjo é pregar o evangelho 

eterno. Para quem?  Para todos. Qual o foco de sua mensagem: Temer a Deus e dar-

lhe glória, pois o dia do juízo, ou seja, a justiça divina virá e adorar um Deus criador.  Nossa 

missão é pregar, é falar, seja em casa, no trabalho, no condomínio ou na comunidade, seja 

no avião ou no ônibus, Agora, se as pessoas aceitarão o convite e virão para o reino de 

Deus, isso não é responsabilidade nossa. Aceitar o não aceitar, se salvar ou não se salvar, é 

uma questão de escolha. Se a nossa missão é plantar, a missão de Deus é colher e Ele com 

certeza, trará os seus para o seu rebanho. 

 A segunda mensagem é: "Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, 

caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, do vinho da fúria 

de sua prostituição". Apocalipse 14:8. Como sabemos Babilônia representa todos os falsos 

sistemas religiosos que não seguem o claro e distinto Assim diz o Senhor, como está escrito 

na Palavra de Deus. Para que você tenha ideia de quantas denominações cristãs existem 

no mundo, elas passam de trinta mil e a Palavra de Deus é uma só. Como mensageiros de 

Deus nestes últimos dias, temos que proclamar Jesus e somente Ele como único Salvador 

e Senhor e sua Palavra como única regra de fé. 

 A terceira mensagem é: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo, 

em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou 

sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do 

cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na 

presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não 

tem descanso algum nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem 

e quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que 

guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:9-12. Os dois poderes 

dessa mensagem são Roma papal e o protestantismo apostatado. O mundo precisa saber 

dessa advertência e Deus nos chamou para difundi-la.  
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Vinte e Seis de Dezembro 

O Júbilo no Céu 

 Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao 

nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os 

grandes.  Apocalipse 19:5 

 Alguma vez você já parou para pensar no privilégio, que será para todos os salvos 

poder adorara a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de forma física e presencial, 

ao invés de continuar lhes adorando somente pela fé? Hoje adoramos a Trindade sem vê-

los. Toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, todas as nossas orações, todo o tempo 

que elevamos à Deus os nossos pensamentos em forma de meditação, tudo é feito pela fé, 

mas chegará um dia em que todos nós estaremos face a face com Jesus, com Deus Pai e 

com Deus Espírito Santos. Eles estarão conosco e nós estaremos com eles. 

 No céu não precisaremos evangelizar, não precisaremos de projetos para levar 

feiras de saúde, não precisaremos treinar e preparar missionários para pregar além mar, 

não precisaremos nunca mais preparar sermões, nunca mais devolveremos dízimos e 

ofertas, nunca mais participaremos de semanas do Calvário, de semanas de oração ou de 

qualquer projeto evangelístico, mas qual parte de nossa adoração hoje continuará por toda 

a eternidade? 

 Acertou a resposta se você respondeu que o louvor continuará por toda a 

eternidade. As provas dessa verdade estão em alguns versos de Apocalipse. Veja o que João 

viu: Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua 

imagem e do número de seu nome, que se achava em pé no mar de vidro, tendo harpas 

de Deus e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus e o cântico do Cordeiro, dizendo: 

Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo Poderoso! Justos e verdadeiros 

são os seus caminhos, ó Rei das nações! Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó 

Senhor. Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque 

os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15:2-4 

 Como você acabou de ler, existem dois cânticos bem claros e definidos que serão 

cantados no céu e eles são o cântico de Moisés, servo de Deus e o cântico do Cordeiro e 

nosso verso de hoje é mais um para confirmar que o louvor sempre será uma parte 

importante em nossa adoração no lar celestial e por toda a eternidade na Nova Terra que 

um dia Deus implantará em definitivo, quando Jesus vier pela terceira vez a esta terra, 

trazendo consigo os salvos de todas as eras, para fixarem morada definitiva nesta Nova 

Terra renovada. 

 Quem de nós não já sonhou com o coro angelical cantando e exaltando o nome do 

Senhor? Que cristão já não se imaginou cantando junto com o coral de anjos, louvando e 

engrandecendo com sua voz, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? O livro de 

Apocalipse é bem claro em dizer que sempre haverá júbilo e louvor no céu e por toda a 

eternidade.  Algumas perguntas: Como anda seu louvor aqui nesta terra? Você louva o 

Senhor ou apenas balbucia as palavras dos hinos que são cantados na igreja? Quanto de 

seus momentos diários com Deus são louvores ao nome do Senhor? 
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Vinte e Sete de Dezembro 

A Missão da Justiça Divina 

 Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, 

de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar 

para eles. Apocalipse 20:11 

 Se existe um clamor no coração de cada filho de Deus nestes últimos dias da 

história desse mundo, com certeza esse clamor é por justiça. Vivemos num pais onde a 

justiça tem tentado conter a onda avassaladora da corrupção que tomou conta de nossa 

sociedade, mas como cristãos sabemos que a Palavra de Deus nos orienta ao dizer: Maldito 

o homem que confia em outro homem" e por esta causa, não devemos nos iludir com 

promessas e a falha justiça humana. 

 A primeira mensagem angélica é bem clara e é um chamado para temermos a Deus, 

pois é chegada a hora de seu juízo. Como adventistas do sétimo dia acreditamos que o juízo 

investigativo começou em outubro de 1844, quando Jesus saiu do lugar santo do santuário 

celestial e entrou no lugar santíssimo e deste então cada caso de cada habitante do planeta 

Terra estará sendo julgado pelo Rei dos reis, o Senhor dos senhores e o Juiz dos juízes e 

somente quanto Ele disser está concluído, aí sim poderemos acreditar finalmente que a 

justiça foi feita. 

 Em Apocalipse 20:7-15, encontramos a nossa garantia de que Deus irá ouvir e 

atender o clamor de todos os seus filhos, em todas as eras, por justiça.  Quando lemos "que 

o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre em Apocalipse 

20:19, nosso coração se alegra como a profecia e a promessa de que a justiça divina pode 

até tardar, mas ela não irá falhar.  

 Para todos os filhos de Deus que estão cansados da ridícula e imperfeita justiça 

humana, veja as promessas da justiça divina escritas em Apocalipse 20:7-15 

"E, acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, E sairá a enganar as nações que 

estão sobre os quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, cujo número é como a areia do mar, 

para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos 

e a cidade amada; e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, 

foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta; e de dia e de noite 

serão atormentados para todo o sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado 

sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu; e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, 

grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, 

que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, 

segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram os 

mortos que neles havia; e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno 

foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito 

no livro da vida foi lançado no lago de fogo". Apocalipse 20:7-15. 
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Vinte e Oito de Dezembro 

O Último Salmo 

 Todo ser que respire, louve ao Senhor. Salmo 150:6 

 O Ministério Chama Coral em seus treze anos de existência tem deixado marcas 

no coração de todos os seus admiradores que ouviram suas músicas maravilhosas, mas com 

certeza os maiores abençoados são exatamente os membros que efetivamente fazem parte 

do Ministério. O senso de missão que cada componente tem, a certeza de que eles estão 

fazendo parte de algo muito maior do que eles mesmos, a alegria de cantar em cada batismo 

seja de membros do ministério ou não, a benção de ser aceito sem precisar passar pelo 

excludente teste de voz e o privilégio de ver que novas almas estão entrando para o reino 

de Deus por influência direta do Espírito de Deus em suas vidas, realmente não tem preço. 

 O Ministério Chama Coral incorporou o Coral de Crianças da Igreja do Portão, o 

abençoado Gotas de Louvor e o repaginou com o nome de Chama Kids e toda as crianças 

que fazem parte da igreja do Portão, tem oportunidade de fazer parte desse coral. 

Infelizmente muitos pais não querem fazer um sacrifício espiritual pelos seus filhos aos 

ensaios de sábado à tarde. Mal sabem eles que crianças que crescem em ambientes de 

igreja sem nenhum vínculo com qualquer ministério criados para abençoar seus filhos, 

chegarão à adolescência sem o menor interesse pelas coisas celestiais e depois estes 

mesmos pais, estarão, nas quartas feiras de oração, clamando pelos retorno de seus filhos 

adolescentes que saíram da Igreja e o que é pior, abandonaram seu relacionamento com 

Jesus, para nunca mais voltar.  

 Estava lendo o último Salmo do livro de Salmos e vislumbrei o dia em que todos 

os componentes desse Ministério poderão estar lado a lado como o coro celestial, cantando 

o Cântico de Moisés é o Cântico do Cordeiro, na primeira escola sabatina e no primeiro 

culto de sábado na Nova Jerusalém. O Salmo 150 é um convite para louvarmos 

diariamente ao Senhor, seja com instrumentos, com nossa voz, mas principalmente como 

todo o nosso coração.  

 Relembre as palavras inspiradas do Salmista!! 

 "Louvai ao SENHOR. Louvai a Deus no seu santuário; louvai-o no firmamento do 

seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos; louvai-o conforme a excelência da sua 

grandeza. Louvai-o com o som de trombeta; louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o 

com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o 

com os címbalos sonoros; louvai-o com címbalos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego 

louve.” Salmos 15:1-6 

 Que todo o ser que respire louve ao Senhor. Obrigado a cada componente do 

Ministério Chama Coral, por tudo que fizeram, pelo que fazem e ainda farão, nessa 

maravilhosa e abençoada causa de trazer discípulos de Jesus para o reino de Deus, através 

do ministério da música e da missão. Louvado seja o nome do Senhor!!! 
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Vinte e Nove de Dezembro 

Descreva Aqui a Sua  

Semana com Jesus 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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Quarta Semana 

MEDITAÇÃO 
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Vinte e Nove de Dezembro 

Nosso Maior Sonho 

 Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a 

primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21:1 

 Nossa vida precisa de sonhos, principalmente dos "sonhos de nata, de doce de leite 

e de goiabada", como diz a mais famosa propaganda popular de Curitiba. Brincadeiras a 

parte, são nossos sonhos que nos empurram para frente e nos motivam para prosseguir. 

As pessoas que não sonham, elas simplesmente morreram, elas apenas esqueceram de cair.  

 Quando falamos em sonhos, o que lhe vêm à mente? Seus sonhos são só materiais? 

Tem uma música muito conhecida em nosso meio adventista do sétimo dia, que nas suas 

linhas nos diz: Sonhamos com casas que tenham conforto, paredes e pisos, com vistas para 

o mar e etc. Sonhar com bens materiais, com a casa e o carro dos sonhos, nunca foi e 

nunca será pecado, desde que Deus seja sempre o primeiro e o soberano em nossas vidas. 

A vida nesta terra é uma só e faz bem para o nosso ego, poder lutar, trabalhar, economizar 

e finalmente conquistar os sonhos tão almejados. Se um dia você tiver a oportunidade falar 

sobre sonhos para uma plateia e se você perguntar para eles, quais são os seus sonhos, vais 

ver que nove em cada dez pessoas, sonha com móveis, imóveis e automóveis. Até mesmo 

os cristãos sonham com muitos bens materiais!! 

 Já sonhou com sonhos espirituais? Já sonhou com paz, com harmonia, com 

equilíbrio, com domínio próprio, com temperança, com bondade, com misericórdia, com 

paciência, com mais amor entre você e os membros de sua família, por exemplo? Nosso 

líder Jesus Cristo, está diariamente à nossa disposição, para nos abençoar com todas essas 

virtudes e nossa mente materialista não para de pensar em dinheiro, poder, roupas, viagens 

e etc.  

 Que tal aprendermos a arte de sonhar com sonhos espirituais? João viu o que para 

mim deveria ser o maior sonho da vida dos cristãos. Vejamos: 

 "E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra 

passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de 

Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. 

E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, 

pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o 

seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem 

pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas. 

E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-

me: Escreve; porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. 

Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe 

darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, 

e ele será meu filho". Apocalipse 21:1-7. 
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Trinta de Dezembro 

Música Chama Coral - Volte Agora 

 Então, ouvi grande voz, vinda do trono dizendo: Eis o 

tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. 

Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. 

Apocalipse 21:3 

 Como adventistas do sétimo dia, como um pequeno povo de apenas vinte milhões 

de pessoas em todo este mundo de oito bilhões de seres humanos, somos movidos por 

esperança. O que nos move, o que nos motiva, o que nos faz levantar cedo para trabalhar, 

o que faz ir à igreja a cada sábado, domingo e quarta feira é a palavra esperança. Mas não 

é uma esperança qualquer. Não uma esperança de troca de governo. Uma esperança de 

mudança nas finanças e na política de nosso país. Essas coisas são efêmeras, passageiras, 

duram quatro anos e depois tudo voltam a ser como era antes.  

 Nossa esperança não é um mundo melhor nessa terra, não é continuar vivendo em 

nosso país, na vã esperança de que seremos uma potência que nunca fomos. Nossa 

esperança é uma pessoa e ela tem nome: JESUS e sobrenome: CRISTO. Mas, será que 

todos nós, que acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos de verdade na sua volta? Quantos 

de nós ainda queremos fazer tantas coisas nessa terra, que a volta de Jesus não faz mais 

vibrar nosso coração? Porque a imensa maioria de nós adventistas do sétimo dia, ainda não 

abriu as portas de sua casa para ministrar um único estudo bíblico, mesmo depois de ter 

estudado a lição da escola sabatina por anos a fio? 

 Sinceramente creio que estamos amando demais o Egito, enquanto Deus nos 

espera em Canaâ. Amamos as carnes, as cebolas, os pepinos e os melões do Egito, 

enquanto Deus quer nos dar o fruto da árvore da vida, para nos alimentar por toda a 

eternidade. Nossa última música do ano, é de autoria do inspirado Fernando Rochael e 

além da música, ela é um clamor? Volta Agora. 

 "Senhor, não quero mais viver aqui. Jesus a terra está ruim, sim. Há muita guerra 

sem porquê? Porque está faltando amor. A dor abraça o coração. Que roga a Ti. Volte já. 

Jesus, eu quero outra vez querer. Em paz sem nada pra temer. Eu quero sorrir mais uma 

vez. E para sempre ser assim. Mas para ser assim preciso estar aí.  Junto à Ti.  Jesus volte 

agora. Eu não suporto mais. Vem logo me buscar.  Não dá mais pra esperar. Volte agora e 

vem secar as lágrimas. Matar a morte de uma vez. Vem para me salvar. Vem me eternizar. 

Depressa vem. Estou esperando aqui. Uh, Jesus, por que demoras tanto assim? Desejo 

logo Te encontrar enfim. Breve virá ouvir falar. Mas já não posso aguardar. Oh, vem 

correndo estou aqui a Te chamar. Jesus volte agora Eu não suporto mais. Vem logo me 

buscar.  Não dá mais pra esperar. Volte agora e vem secar as lágrimas. Matar a morte de 

uma vez. Vem para me salvar. Vem me eternizar. Depressa vem. Estou esperando aqui. 

Servos de Deus a trombeta tocai. Breve Jesus voltará. Aleluia. Jesus volte agora. Eu não 

suporto mais. Vem logo me buscar.  Não dá mais pra esperar. Volte agora e vem secar as 

lágrimas. Matar a morte de uma vez. Vem para me salvar. Vem me eternizar. Depressa 

vem. Estou esperando aqui. Volte agora. 
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Trinta e Um de Dezembro 

A Bênção 

 O Senhor te abençoe e te guarde. Números 6:24 

 Com certeza, em algum momento de sua vida, você foi abençoado e também deve 

ter abençoado alguém. Quem nunca ouviu de seus pais as seguintes palavras: Deus te 

abençoe, meu filho(a)! e muito provavelmente, Deus ouviu o clamor e o desejo de seus 

pais e a mão do Senhor te abençoou. 

 Uma das formas de avaliarmos as bênçãos de Deus nas nossas vidas é olhando para 

o passado. Você se lembra onde você morava quando estava na casa de seus pais, o que 

comia, como você se locomovia, as roupas que você usava, os colégios que você 

frequentava? A grande maioria da humanidade não teve uma vida abundante e farta, 

enquanto passou a infância, adolescência e início de juventude na casa de seus pais. Agora 

dê uma olhada para você hoje: você cresceu, estudou, se formou, estagiou, conseguiu seu 

primeiro emprego, conseguiu outro melhor, talvez você tenha seu próprio negócio, 

namorou, namorou, noivou, casou, comprou seu carro, sua casa, tira férias incríveis com 

sua família e quando você olha para trás, verás que seus pais, abriram mão de quase tudo 

para te abençoar, vais ver que aquela bênção que veio dos lábios deles - "Deus te abençoe, 

meu filho(a), se cumpriu literalmente na sua vida e você mais do que ninguém, pode se 

sentir um abençoado pelo Deus de Israel. 

 A benção bíblica mais conhecida da Bíblia, está em Números 6:22 a 27 e se essa 

passagem ainda não está marcada em sua Bíblia, hoje é o dia de marcá-la. Vou te relembrar 

do que está escrito lá: 

 "Disse o Senhor a Moisés: 

 Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-

eis: O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha 

misericórdia de ti; o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu 

nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei” O Ministério Chama Coral costuma 

encerrar suas apresentações com a música A Benção.  São momentos maravilhosos onde 

todos os coralistas erguem suas mãos em direção da congregação e a abençoam, enquanto 

cantam essa música inspiradora. Você conhece a música? Se a conhece aproveite para 

louvar e engrandecer o nome do Senhor. 

     A BÊNÇÃO 

 Deus está aqui, cuidando de você. Aos Seus anjos deu ordens. De cobri-lo com 

suas asas. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguns a ti chegará. Graça e paz estejam 

sobre ti. E caminhos retos sob os teus pés. Prossiga sem medo. Teu Deus é fiel. Diante de 

te vai Deus, Emanuel. Prossiga sem medo. Teu Deus é fiel. Diante de te vai Deus Emanuel. 

O Deus Emanuel. 

 Está música é um presente de Luciana Valente para sua vida, Amém por isso. 

 

  a Maria Wandziu 

https://www.youtube.com/watch?v=LO4cHU9Wyt4
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