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Ao longo de 2019 e 2020, motivado pelo evento Adole & Pais, comecei e terminei de 

escrever uma meditação específica para famílias, chamada “Família – Presente de Deus”, com 

foco nas famílias da Bíblia e tudo o que pudéssemos aprender com elas e sobre elas. 

No mesmo ano de 2019, através de um amigo de juventude, descobri a Missão Níger (África), 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Níger é um país da África, com o penúltimo índice de 

desenvolvimento humano do planeta, três em cada quatro habitantes do Níger são analfabetos 

e a pobreza é assustadora. 

A Missão Níger com apoio financeiro de amigos tem conseguindo entre outras realizações, 

manter uma escola para 70 alunos com educação particular de qualidade e gratuita e 

fornecendo uma refeição por dia (para a maioria dos alunos a única refeição do dia). 

 

 

 

O mais novo sonho do Ministério Adole Brasil e da Missão Níger é construir uma nova 

escola. Desta vez, desta vez a construção será na capital do país para atender com qualidade, 

mais 150 alunos que merecem e clamam por uma excelente educação cristã. 

Logicamente, será oferecida uma refeição diária com todo carinho e humanidade que 

possamos oferecer. Com base nesse sonho, estamos convocando todos os amigos e 

simpatizantes do Ministério Adole Brasil a construir esse sonho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSÃO NIGER & ADOLE BRASIL 

Uma Escola no níger 

Saiba mais aqui! 
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Família – Presente de Deus 

 Janeiro 2021  

 Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus 

o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27 

 Nada como começar um novo ano, com novas atitudes, novos projetos, novas 

metas e novos desafios. Ao longo dos próximos 365 dias, iremos meditar nas mensagens 
que a Palavra de Deus tem para as famílias. Depois de escrever Valores Eternos, 
Adolescentes de Deus, Nos Caminhos do Senhor e Apaixonados por Jesus, todas para o 
público cristão adolescente e a Vem Louvar, com foco no louvor e missão, está para 
todos os públicos, aceitei o desafio divino em plena madrugada do dia 03 de Janeiro de 
2019, para escrever sobre este presente divino que é a família. 

 É muito bom começar o novo ano, abrindo mais uma vez a Palavra de Deus e 
buscar de lá a inspiração necessária para escrever e compartilhar os preciosos 
ensinamentos que só ela tem para nos motivar. É maravilhoso descobrir que o nosso 
Deus é um Deus que ama presentear e foi exatamente o que Ele fez ao longo dos seis 
dias da criação. Deus nos presenteou com luz e trevas, com céus, terra, mar, relva, ervas 
que dão sementes, árvores frutíferas, com luzeiros no firmamento, com sol para o dia e 
lua para noite, com estrelas, peixes, aves, animais domésticos, répteis e animais 
selváticos e a cada dia da criação, Deus via que isso era bom. 

 Mas chegou o sexto dia e Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, o 

primeiro casal, a primeira família e em Gênesis 1:31 lemos: "Viu Deus tudo quanto fizera eis 

que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia." É simplesmente maravilhoso saber que a 
primeira família foi feita à imagem de Deus, ou seja, eles eram parecidos com Deus! Não 
é fantástico saber que a nossa origem é divina?  Que fomos criados por Deus que nos 
criou e que somos parte de Sua família? Você, sua esposa, seus filhos tem uma origem e 
sua origem é Deus. Nós viemos de Deus e graças ao precioso sangue de Jesus Cristo, 
derramado por nós na cruz do Calvário, um dia voltaremos para Deus, para morar no 
mesmo lugar de onde nossos primeiros pais nunca deveriam ter saído. 

 A grande maioria da humanidade geralmente tem duas famílias. Existe sua 
primeira família, aquela que você não escolheu, mas se você nasceu lá, então agradeça a 
Deus, pois senão você não estaria aqui e aproveite para honrar seus pais, pois isto não é 
um favor que você faz a eles. É mandamento e mandamento se cumpre. Existe a sua 
segunda família, esta que você escolheu, que você orou, que você planejou e que você 
deve ter um orgulho imenso de apresentar para seus amigos.  

 Ambas as famílias são um presente de Deus na sua vida. Cabe a cada um de nós 
fazer o nosso melhor com a benção de Deus para vivermos em harmonia com a primeira 
e a segunda família. Como você está cuidando dos dois presentes que Deus te deu? 
Como líder de sua família, o que você tem feito para abençoá-los e ampará-los?  

Carinhosamente.: 

De 
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Primeiro de Janeiro 

Deus cria os pais I 

 Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 

conforme a nossa semelhança.  Gênesis 1:26 

 Quanto o assunto é a origem da família, ficamos entre o criacionismo e o 

evolucionismo. Os cristãos são essencialmente criacionistas, acreditam piamente que 

Deus criou Adão do pó da terra e Eva de uma costela de Adão. Cristãos creem num Deus 

criador como Ele Se mostra em sua Palavra. Nem você e muito menos eu, estávamos 

presentes quando Deus criou Adão e Eva e, portanto, ser um criacionista é antes de mais 

nada um ato de fé e "Sem fé é impossível agradar a Deus". Quem não é cristão, acredita 

em outro ato de fé que é a teoria da evolução de Charles Darwin. Nem Charles Darwin 

e nenhum de seus seguidores, viu um macaco virar ser humano e, portanto, acreditar 

no evolucionismo também é um ato de extrema fé.  

 A grande diferença entre o criacionismo e o evolucionismo, é que o criacionismo 

exalta o Criador e o evolucionismo exalta a criatura. Enquanto o nosso Deus Criador, 

sempre existiu, sempre existirá e está bem vivo entre nós, o criador do evolucionismo 

está morto. Deus te fez livre para escolher a sua origem e nós cristãos sabemos que a 

nossa origem é divina. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isso. Acordar 

diariamente e poder se ajoelhar diante do seu Criador e agradecer por Ele ter nos criado, 

isso já é muito melhor do que sequer ter a certeza de qual chimpanzé você veio. 

 Sabemos como Deus criou nossos pais. Sua família conhece a Palavra de Deus e 

Gênesis é bem claro a esse respeito, mas que tal trazermos para nosso conhecimento as 

palavras da profetiza Ellen G. White, sobre a criação de nossos primeiros pais? Deixemos 

que ela nos abençoe com seus escritos sobre a criação de Adão e Eva: 

 "Depois que a terra com sua abundante vida animal e vegetal fora suscitada à 

existência, o homem, a obra coroadora do Criador, e aquele para quem a linda Terra fora 

preparada, foi trazido em cena. A ele foi dado domínio sobre todo que seus olhos 

poderiam contemplar; pois "Disse Deus: Façamos o homem à Nossa imagem, conforme 

a Nossa semelhança e domine. sobre toda a Terra". "Criou Deus, pois o homem à Sua 

imagem...homem e mulher os criaram” Gênesis 1:27 e 28. Aqui está claramente 

estabelecida a origem da raça humana; e o relato divino refere tão compreensivelmente 

que não há lugar para conclusões errôneas.  Deus criou o homem à Sua própria imagem. 

Não há aqui mistério. Não há lugar para a suposição de que o homem evoluiu, por meio 

de morosos graus de desenvolvimento, das formas inferiores da vida animal ou vegetal. 

Tal ensino rebaixa a grande obra do Criador ao nível das concepções estreitas e terrenas 

dos homens". Patriarcas e Profetas páginas 44 e 45.  Continua amanhã... 
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Dois de Janeiro 

Deus cria os pais II 

 Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de 

Deus o criou; homem e mulher os criou. Gênesis 1:27 

 "Os homens são tão persistentes em excluir a Deus da soberania do Universo, que 

degradam ao homem e o despojam da dignidade de sua origem. O que estabeleceu os 

mundos estelares nos altos céus, e com delicada perícia coloriu as flores do campo, 

Aquele que encheu a Terra e os céus com as maravilhas de Seu poder, vindo a coroar Sua 

obra gloriosa a fim de pôr em seu meio, alguém para ser o governador da linda Terra, 

não deixou de criar um ser digno das mãos que lhe deram vida. A genealogia de nossa 

raça, conforme é dada pela inspiração, remonta sua origem não a uma linhagem de 

germes, moluscos e quadrúpedes a se desenvolverem, mas ao grande Criador. Posto que 

formado do pó, Adão era filho "de Deus". Lucas 3:38. 

 Ele foi posto como representante de Deus, sobre as ordens inferiores de seres. 

Estes não podem compreender ou reconhecer a soberania de Deus, todavia foram feitos 

com capacidade de amar e servir ao homem.  O homem deveria ter a imagem de Deus, 

tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a "expressa imagem" do 

Pai (Hebreus 1:3), mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava 

em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas 

divinas. As afeições eram puras; os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. 

Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à Sua 

vontade.  

 Ao sair o homem das mãos do Criador era de elevada estatura e perfeita simetria. 

O rosto trazia a rubra coloração da saúde, e resplendia com a luz da vida e com alegria. 

A altura de Adão era muito maior que o a dos homens que hoje habitam a Terra. Eva era 

algo menor em estatura, contudo suas formas eram nobres e cheias de beleza. Esse casal 

que não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais; estavam revestidos de uma 

cobertura de luz e glória, tal como a usam os anjos. Enquanto viveram em obediência a 

Deus, esta veste de luz continuou a envolvê-los.  Depois da criação de Adão, toda criatura 

vivente foi trazida diante dele para receber seu nome; ele viu que a cada um fora dada 

uma companheira, mas que entre eles, "não se achava uma adjutora que estivesse como 

diante dele" Gênesis 2:20.  

Entre todas as criaturas que Deus fez sobre a Terra, não havia uma igual ao homem. E 

disse Deus: Não é bom que o homem esteja só: far-lhe-ei uma adjutora que esteja como 

diante dele" Verso 18. O homem não foi feito para habitar na solidão; ele deveria ser um 

ente social. Sem companhia, as belas cenas e deleitosas ocupações do Éden teriam 

deixado de proporcionar perfeita felicidade". Patriarcas e Profetas pág. 45 e 46. 

Continua amanhã... 
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Três de Janeiro 

Deus cria os Pais III 

 Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, 

e este adormeceu; tomou uma parte de suas costelas e fechou o 

lugar com carne. Gênesis 2:21 

 Continuando com as considerações de Ellen G. White, lemos: 

 "Mesmo a comunhão com os anjos, não poderia satisfazer o seu desejo de 

simpatia e companhia. Ninguém havia da mesma natureza para amar e ser amado. O 

próprio Deus deu a Adão uma companheira. Proveu-lhe uma "adjutora" - ajudadora esta 

que lhe correspondesse - a qual estava em condições de ser sua companheira e que 

poderia ser um com ele, em amor e simpatia. Eva foi criada de uma costela tirada do 

lado de Adão, significando que não o deveria dominar, como a cabeça, nem ser pisada 

sob os pés como se fosse inferior, mas estar a seu lado como sua igual e ser amada e 

protegida por ele. Como parte do homem, como de ossos de seus ossos e carne de sua 

carne, era ela o seu segundo eu, mostrando isto a íntima união e apego afetivo que deve 

existir nesta relação. "Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a 

alimenta e sustenta." "Portanto deixará o varão a seu pai e sua mãe, e apegar-se-á, à 

sua mulher, e serão ambos uma só carne." Efésios 5:29 e Gênesis 2:24 

 Deus celebrou o primeiro casamento. Assim esta instituição tem como seu 

originador o Criador do Universo. "Venerado ... seja o matrimônio" Hebreus 13:4.; foi 

esta uma das primeiras dádivas de Deus ao homem, e é uma das duas instituições que, 

depois da queda, Adão trouxe consigo de além das portas do Paraíso. Quando os 

princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma 

bênção; preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais 

do homem, eleva a natureza, física, intelectual e moral". Patriarcas e Profetas página 46. 

 Deus em sua sabedoria, sabia que o homem precisaria de companhia e está 

companhia era feminina e por isso ele criou uma mulher. Esse sempre foi e sempre será 

o princípio básico de uma família segundo o coração de Deus. Família segundo o coração 

de Deus é composta por um homem e uma mulher. Com a entrada do pecado no mundo, 

mesmo nos tempos do Velho Testamento, a Palavra de Deus nos mostra, homens 

casando com mais de uma mulher, ou seja, poligamia, mas esta prática nunca teve o 

sinete da aprovação divina.  

 Vivemos há mais de seis mil anos da história do primeiro casamento e hoje 

vemos famílias sendo constituídas das mais diferentes formas tais como a união de 

duplas de homens, duplas de mulheres, duplas de mulheres e um homem, o que muitos 

conhecem como trisal ("um casal de três"), duplas de homens e uma mulher (a segunda 

variação do trisal), mas nenhuma delas se parece com o ideal de Deus.  
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Quatro de Janeiro 

O Presente do Sábado 

 E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou; porque nele 

descansou de toda a obra, que, como Criador fizera. Gênesis 2:3 

 O verso dois de Gênesis 2, nos diz: "E havendo Deus terminado no dia sétimo a 

sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito".  Depois de 

seis dias de muita atividade criadora, Deus descansa, abençoa e santifica o dia de 

sábado. Desta forma, depois de criar a família, depois de unir Adão e Eva, pelos laços 

sagrados do matrimônio, Deus lhes dá um presente, o segundo presente que Deus 

concede a humanidade, que é o privilégio de parar todas as atividades seculares para 

descansar e adorar ao Senhor na beleza de Sua santidade.  

 Quando você vê a mão criadora de Deus ao longo de seis dias em nenhum deles, 

Deus deu o destaque que Ele concedeu ao sábado. Nosso verso de hoje mostra que Deus 

descansou, abençoou e santificou do dia de sábado. Estes três diferenciais só existem 

para o sábado. A sexta feira não recebeu esse destaque e muito menos o domingo. 

Abençoar, santificar e descansar, Deus só dedicou ao sábado e por isso ele é o sinal de 

Deus. Todos nós sabemos que Deus não precisava descansar, mas Ele o fez, para nos dar 

um excelente exemplo. O descanso sabático é entendido como mudança de atividades 

e isso inclui substituição do trabalho secular por adoração e glorificação do nome do 

Senhor, seja em nossa casa ou seja na casa de nosso Pai celestial, seja em momentos 

prazerosos quando as famílias de Deus na Terra, se preparam para receber e convidar o 

Senhor, para mais um sábado em suas vidas.  

 Como é fantástico podermos louvar e engrandecer o nome do Senhor em família 

a cada pôr do sol. Como é maravilhoso abrir a Palavra de Deus com nossos filhos a cada 

por de sol da sexta feira e depois juntos, de mãos dadas, poder ajoelhar e agradecer 

porque mais um sábado chegou em nossas vidas. Depois destes momentos únicos de 

relacionamento com Deus e nossa família, a família compartilha as bênçãos recebidas 

do Senhor, degustando uma refeição simples e agradecendo as maravilhosas provisões 

que Deus tem feito em nossa família.  

 Depois destes momentos fantásticos, as famílias podem recapitular as lições da 

escola sabatina, pais e filhos se tornam disponíveis para ouvir uma boa música, 

participar de algum jogo bíblico e todos podem participar da última oração, antes de 

uma fantástica noite de repouso. Na sexta feira o lanche é totalmente diferente de tudo 

o que foi comido durante a semana. A toalha da mesa é especial e está sempre limpa. 

Louça e os talheres também são diferenciados. Desta forma os pais plantam no coração 

dos filhos, a ideia, de que realmente o sábado foi separado para um propósito especial 

e este propósito é honrar, exaltar e glorificar o maravilhoso nome do Senhor. O sábado 

tem sido um oásis na vida de sua família? Pense nisso com carinho. 
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Cinco de Janeiro 

O Presente do Trabalho 

 Tomou, pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no 

Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2:15 

 Nosso maravilhoso Criador, mais do que ninguém sabe o que é melhor para suas 

criaturas e as três bênçãos que as famílias receberam no Jardim do Éden foram: o 

casamento de um homem com uma mulher, um dia para descansar e adorar o seu Deus 

e o trabalho. 

 Os filhos de Deus não foram feitos para a solidão e por isso o casamento. Os 

filhos de Deus não foram feitos para a idolatria e por isso o sábado é dia de adorar ao 

Criador. Os filhos de Deus não foram feitos para a ociosidade e por isso Deus criou o 

trabalho. Conforme divulgado amplamente na mídia de nosso país, hoje no Brasil 

existem algo em torno de doze milhões de desempregados. Se apenas metade desses 

forem chefes de família e se eles tivessem esposa e dois filhos que dependessem 

financeiramente da renda do pai para sobreviver, então já temos vinte e quatro milhões 

de pessoas em condições dramáticas de sobrevivência em nosso país.  

 Comentando nosso verso de hoje, a profetiza Ellen White em seu livro Patriarcas 

e Profetas às páginas 50, nos fala: "Aos moradores do Éden foi confiado o cuidado do 

jardim, "para o lavrar e o guardar".  Sua ocupação não era cansativa, antes agradável e 

revigoradora. Deus indicou o trabalho como uma bênção para o homem, a fim de ocupar 

lhe o espírito, fortalecer o corpo e desenvolver as faculdades. Na atividade mental e 

física, Adão encontrava um dos mais elevados prazeres de sua santa existência. E 

quando, como resultado de sua desobediência, foi ele expulso de seu belo lar, aquele 

mesmo trabalho, se bem que grandemente diverso de sua deleitável ocupação no jardim, 

foi uma salvaguarda conta a tentação e fonte de felicidade. Aqueles que consideram o 

trabalho como maldição, acompanhado embora de cansaço e dor, estão acalentando 

um erro. Os ricos frequentemente olham com desdém para as classes trabalhadoras, 

mas isto está inteiramente em desacordo com o propósito de Deus ao criar o homem. O 

que são as posses do mais abastado mesmo, em comparação com a herança 

proporcionada ao nobre Adão? Contudo, Adão não devia ficar ocioso. Nosso Criador, que 

compreende o que é necessário para a felicidade do homem, designou a Adão o seu 

trabalho. A verdadeira alegria da vida é encontrada apenas por homens e mulheres de 

trabalho. Os anjos são diligentes obreiros; são ministros de Deus para os filhos dos 

homens. O Criador não preparou lugar algum para a prática estagnante da indolência". 

 Se você, esposa e filhos têm trabalho, agradeçam, pois milhões de pessoas no 

mundo, talvez queiram apenas, ser igual a vocês. Não reclamar do trabalho também faz 

parte de uma família que aprendeu que trabalho é bênção e não maldição.  
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Seis de Janeiro 

O Cardápio Divino Para As Famílias 

 E disse Deus, ainda:  Eis que vos tenho dado todas as ervas 

que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e 

todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será 

por mantimento. Gênesis 1:29 

 Nosso Deus criou nossos primeiros pais e Ele, mais do que ninguém, sabia quais 

os alimentos necessários para manter nosso corpo, nossa máquina viva com saúde. É 

impressionante como às vezes, lemos a Palavra de Deus de forma tão rápida e 

descuidada que nem percebemos as mensagens claras que foram escritas para nosso 

aprendizado. Nosso verso de hoje, diz que Deus separou ervas que dão sementes e 

árvores frutíferas para os seres humanos e qual seria o cardápio divino para os animais? 

Deixemos que o próprio Deus nos diga a sua dieta original para os animais: "E a todos 

os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e as todos os répteis da terra, em que há 

fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim fez". Gênesis 1:30 A 

dieta do Éden era, portanto, frutas, verduras, legumes e grãos. Uma alimentação, pura, 

saudável, não maculada pelo pecado, por inseticidas, por remédios e por pragas.  

 Ellen White comenta em Conselhos Sobre o Regime Alimentar à página 8: "A fim 

de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus 

para o regime do homem. Aquele que criou o homem e lhe compreende as necessidades, 

designou a Adão o que devia comer: "Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão 

semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que 

dê semente. Isso vos será por mantimento". Ao deixar o Éden para ganhar a subsistência, 

lavrando a terra sob a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão para 

comer a erva do campo". 

 "Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por 

nosso Criador. Estes alimentos preparados de maneira simples e natural possível, são os 

mais saudáveis e nutritivos. Proporciona uma força, uma resistência que não são 

promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante". (Ellen White - 1864 - 

Spiritual Gifts IV, 120). 

 Como pais e chefes de nossas famílias, temos a responsabilidade solene diante 

de Deus e de nossas famílias de lhes proporcionar alimentos de qualidade que lhes 

deem, todos os nutrientes que seus corpos precisam. Na próxima vez que sua família 

estiver se alimentando, perguntem-se a si mesmos, se vocês estão se alimentando de 

acordo com a dieta original e se não tiverem, aceitem a sugestão de estudarem juntos 

os conselhos inspirados do livro Conselho Sobre o Regime Alimentar e tomem juntos a 

decisão de melhorar a qualidade da alimentação. Que Deus vos capacite no propósito 

de abençoar sua família com o regime alimentar mais saudável e mais adequado. 
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Sete de Janeiro 

O Primeiro Casamento - I 

 Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, 

tornando-se os dois uma só carne.  Gênesis 2:24 

 Já parou para pensar no casamento de Adão e Eva? Já parou para pensar que 

Adão foi criado no sexto dia e Eva também e eles muito provavelmente não tiveram 

tempo para namorar, noivar e logo se casaram? Já pensou que Adão não teve sogra, 

sogro e muito menos cunhado e cunhada? Adão e Eva não foram tios de ninguém e, 

portanto, não tiveram sobrinhos. Que casal diferente de todos os padrões que nós 

estamos acostumados, não é verdade? Adão e Eva não tinha passado. Eles só tiveram o 

presente e o futuro. 

 O casamento não foi uma ideia humana. Foi uma ideia divina. O casamento é, 

portanto, uma instituição divina. O casamento nasceu no coração de um Deus perfeito. 

Deus é o criador do casamento. Se existe alguém que ama casamento, que se sente 

honrado quando os noivos se lembram Dele em seus casamentos, esse alguém é Deus. 

Fico imaginando em quantos casamentos, Deus já esteve presente, desde o casamento 

de Adão e Eva. Por ser onipotente, onisciente e principalmente onipresente, Deus já 

esteve em milhares e milhares de cerimônias de casamento e quando Ele foi convidado, 

quando foi lembrado, Ele, o nosso maravilhoso Deus estava lá para abençoar a mais 

nobre das instituições divinas que envolvem pessoas.  

 Deus ama casais, Deus ama o casamento, Deus criou o casamento e, portanto, 

para mim e creio que sua família também compartilha dessa ideia, o casamento é 

sagrado. É separado, é santo e é exclusivo. Vamos imaginar o casamento de Adão e Eva? 

Depois de ter criado Adão do pó da terra e ter soprado o fôlego de vida em suas narinas 

e o homem ter se tornado uma alma vivente, depois de ter passado uma parte do sexto 

dia, Deus teve uma ideia fantástica e exclamou: "Não é bom que o homem esteja só, far-

lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea". Gênesis 2:6. 

 Você se lembra da história: Deus fez Adão dormir profundamente, tira uma 

costela de Adão e dessa costela, Deus faz a primeira mulher, a esposa de Adão e a mãe 

de toda a humanidade. Já analisou os elementos que Deus usou para criar o casal? 

Deus fez Adão do barro e Eva de ossos. Já percebeu porque nenhum dos dois iria ceder 

facilmente no casamento? Pois nenhum dos dois quebra muito fácil, não é verdade? 

Pense agora na cerimônia do casamento: Quem será que levou Adão para o altar, se 

ele não teve mãe? Mas fico pensando em Jesus levando Eva, para o encontro com 

Adão e visualizo Deus Pai fazendo a primeira cerimônia, tendo Deus Filho e Deus 

Espírito Santo como testemunhas. Simplesmente o casamento perfeito, com casal 

perfeito e oficiantes perfeitos. Somente o casamento poderia nascer no coração de um 

Deus perfeito. 
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Oito de Janeiro 

O Primeiro Casamento II 

 Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como 

o leito sem mácula. Hebreus 13:4 

 Podemos imaginar como quisermos o primeiro casamento de nossos primeiros 

pais, mas a profetiza Ellen White viu a cena e nos descreve em Patriarcas e Profetas às 

páginas 46. 

 "Depois da criação de Adão, toda criatura vivente foi trazida diante dele para 

receber seu nome; ele viu que a cada um fora dada uma companheira, mas que entre 

eles, "não se achava adjutora que estivesse como diante dele". Gênesis 2:20. Entre todas 

as criaturas que Deus fez sobre a Terra, não havia uma igual ao homem. "E disse Deus: 

Não é bom que o homem esteja só: far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele.  

Verso 18. O homem não foi feito para habitar na solidão; ele deveria ser um ente social. 

Sem companhia, as belas cenas e deleitosas ocupações do Éden teriam deixado de 

proporcionar perfeita felicidade. Mesmo a comunhão com os anjos não poderia 

satisfazer seu desejo de simpatia e companhia. Ninguém havia da mesma natureza para 

amar e ser amado". 

 "O próprio Deus deu a Adão, uma companheira. Proveu-lhe uma adjutora - uma 

ajudadora esta que lhe correspondesse a qual estava em condições de ser sua 

companheira e que poderia ser uma com ele, em amor e simpatia. Eva foi criada de uma 

costela tirada do lado de Adão, significando que não o deveria dominar, como a cabeça, 

nem ser pisado, sob os pés, como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como igual e 

ser amada e protegida por ele. Como parte do homem, osso de seus ossos e carne de sua 

carne, era ela o segundo eu, mostrando isto a íntima união e apego afetivo que deve 

existir nesta relação. "Porque nunca ninguém aborrecerá a sua própria carne, antes a 

alimenta e sustenta". Efésios 5:29 

 "Deus celebrou o primeiro casamento. Assim esta instituição tem como 

originador o Criador do Universo. "Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem 

como o leito sem mácula". Hebreus 13:4. Foi esta uma das primeiras dádivas de Deus ao 

homem e é uma das instituições que depois da queda, Adão trouxe consigo além das 

portas do Paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta 

relação, o casamento é uma benção, preserva a pureza e felicidade do gênero humano, 

provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral". 

 Vivemos numa sociedade em que o casamento está perdendo completamente o 

valor, mas como cristãos, como pais e como membros de uma família, devemos dar o 

devido valor aos sagrados laços do matrimônio, pois ele nasceu no coração de Deus. 
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Nove de Janeiro 

O Ataque do Inimigo I  

 Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, 

agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, 

tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele 

comeu. Gênesis 3:6 

 Talvez o capítulo três de Gênesis seja o capítulo mais trágico de toda a Palavra 

de Deus, pois ali está escrito como o nosso inimigo introduziu o câncer do pecado, na 

primeira família. O alvo de Satanás sempre foi e sempre será destruir as famílias dos 

servos de Deus. Nosso inimigo não vai lutar contra as famílias que já são dele, mas se 

especializou ao longo de sua vida de rebelião contra o seu Criador, em destruir a família 

e o lar dos adoradores do Deus verdadeiro. Satanás não tem família e apenas isso já é 

motivo para ele destruir a sua e a minha família. 

 Satanás enredou Eva questionando a ordem explicita de Deus de que eles, não 

poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Eva 

aceitou a sugestão da serpente, que é o diabo ou Satanás, ela abriu mão de obedecer a 

um claro "Assim diz o Senhor" e ouviu uma voz totalmente estranha. A história da 

humanidade a partir desse momento se dividiu entre os tempos em que essa mesma 

família ouvia, obedecia e aceitava o "Assim diz o Senhor", com as regras e as leis que 

lhes garantiriam vida eterna, e o restante de seus dias em que resolveram fazer as coisas 

do seu jeito, que no fundo nada mais era do que aceitar as sugestões do inimigo de Deus 

e nosso. 

 Algumas lições aprendemos com o capítulo três de Gênesis e creio que sua 

família também será abençoada se entender dessa forma: 

  A primeira lição é: Sempre duvide de tudo e de todos os que rejeitam um claro 

"Assim diz o Senhor". Eva desobedeceu a um claro "Assim diz o Senhor" e o pecado 

trouxe as desgraças e a morte para todos os seres humanos. 

 A segunda lição. "Certamente não morrereis" foi a primeira mentira contado por 

Satanás à Eva. Satanás, portanto, é o pai da mentira.  Como chefes de nossas famílias, 

não permitamos que a mentira faça parte do relacionamento entre nós, nossas esposas 

e nossos filhos. A verdade e somente a verdade, deve ser a regra de conduta dos lares 

cristãos. Pais nunca devem mentir para os filhos e filhos nunca devem mentir para os 

pais. Quando pais não acreditam nos seus filhos e os filhos nos seus pais, sua família 

acabou.  

 A terceira lição é que nossas famílias precisam saber que o pecado trará suas 

nefastas consequências, quer nós queiramos ou quer não queiramos. Não é justo que 

pais paguem pelos erros de seus filhos e que os filhos paguem pelos erros de seus pais.   
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Dez de Janeiro 

O Ataque do Inimigo II 

 Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, 

agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, 

tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele 

comeu. Gênesis 3:6 

 Dando continuidade as lições que aprendemos com Gênesis 3 e ainda como 

parte da terceira lição, precisamos como família entender que Adão e Eva colheram na 

carne as consequências de seu pecado. Nenhum anjo do Senhor foi lá tomar o lugar 

deles e Jesus só viria a Terra, quatro mil anos depois de seu pecado.  

 A quarta lição é que nossas famílias precisam saber que o pecado é que nos 

afasta de Deus e os chefes das famílias precisam buscar ao Senhor diariamente, caso 

queiram permanecer ligados à nossa Rocha Eterna que é Jesus. Os filhos verão seus pais 

ligados à Rocha e como os filhos aprendem mais por exemplo do que por palavras, a 

tendência é que eles também procurem a verdade que é Jesus Cristo. Em lares cristãos 

onde não existe devoção pessoal dos pais, dificilmente haverá espaço para o culto 

familiar e muito menos espaço ainda para o culto do casal. Lares cristãos sem 

relacionamento diário com Cristo são apenas teatros, fachadas de lares cristão, mas não 

é um lar cristão de verdade. 

 A quinta lição que nossas famílias cristãs precisam saber é que Jesus Cristo já 

desceu do céu e pagou o preço de nossos pecados, mas isso não nos dá o direito de 

vivermos deliberadamente em pecado, para sermos mais e mais perdoados pelo sangue 

precioso de Cristo Jesus. Não devemos tornar a graça de Jesus num presente barato e 

vulgar. Não temos esse direito. Nossos filhos precisam saber que o sangue de Jesus é 

mais do que suficiente para nos perdoar de todos, sim, de todos os nossos pecados e, 

portanto, não permita que seus filhos carreguem um fardo que não é deles e sim de 

Jesus. 

 A sexta lição que nossas famílias precisam entender é que mesmo Adão e Eva 

tendo pecado, foi Deus Pai quem prometeu e quem deu Jesus Cristo para salvar o 

perdido. Foi Deus quem matou o primeiro cordeiro e fez a primeira vestimenta para 

seus filhos caídos. Nossas famílias precisam entender que o amor de Deus se manifesta 

de forma mais abundante exatamente quando pecamos. Se estivermos dispostos a nos 

arrepender de verdade, Deus sempre estará disposto a nos perdoar. Como família 

precisamos entender que se existe algo que mexe com o coração de Deus é o 

arrependimento. Deus ouve cada prece, cada clamor, cada desejo sincero de nosso 

coração, quando lhe pedimos perdão de verdade, mas se ainda assim cairmos 

novamente, Ele sempre estará de braços abertos para nos perdoar. A sétima lição que 

precisamos entender é que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. 
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Onze de Janeiro 

Parceiros de Deus I 

 Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e 

deu à luz a Caim; então disse: Adquiri um varão com o auxílio 

do Senhor. Gênesis 4:1 

 Depois que Eva e Adão caíram em pecado, Adão deu o nome de Eva, à sua mulher 

por ser a mãe de todos os seres humanos e para evitar que Adão e Eva estivessem 

presentes entre nós em pleno século XXI, Deus carinhosamente os convidou a se retirar 

do Jardim do Éden, impedindo-os de comer o fruto da árvore da vida e se tornarem 

pecadores imortais. 

 O capitulo quatro de Gênesis nos fala do nascimento de Caim e Abel, do primeiro 

homicídio e dos descendentes de Caim. Geralmente o nosso conceito de família 

aumenta quando chegam os filhos. Através de uma parceria divino e humana, Adão e 

Eva tiveram seus filhos e desta forma toda a humanidade os sucedeu. 

 A Palavra de Deus nos diz que cada um dos dois filhos tinha um ofício diferente, 

pois enquanto Abel cuidava de ovelhas, Caim era lavrador e a Palavra de Deus nos conta 

também, que ambos trouxeram uma oferta ao Senhor e que apesar de todo o empenho 

de Caim em trazer o fruto de seu trabalho, Deus aceitou o sacrifício de Abel e aborreceu 

o sacrifício de Caim. 

 Que lições podemos levar para nossas vidas com tão poucos versos? Creio que a 

primeira lição é que Deus outorgou ao homem e a mulher a nobre missão da 

paternidade e maternidade. Não foi Deus que criou diretamente a Caim e Abel e sim 

graças à parceria divino e humana, Adão e Eva tiveram seus próprios filhos. O tempo 

passou desde Adão e Eva até os nossos dias e por estranho que possa parecer para 

alguns, muitos casais modernos, já tem um pacto firmado para não terem filhos. Essa é 

uma questão de escolha que precisa ser respeitada, mas aqueles que escolheram e a 

quem Deus lhes outorgou a benção da paternidade, sabem muito bem quão 

maravilhoso é poder chegar em casa, depois de um dia de intenso trabalho, tocar a 

campainha e ouvir um grito de regozijo, quando os filhos comemoram, dizendo: O papai 

chegou!! 

 A segunda lição é que os filhos crescem e a semelhança de Caim e Abel, tem 

gostos, preferências, hábitos, desejos, vontades, profissões e escolhas diferentes. 

Tanto Caim quanto Abel, sabiam que o sacrifício indicado por Deus era a morte de um 

cordeiro, pois esse cordeiro representaria Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tiraria o 

pecado do mundo e que um dia viria para cumprir o seu papel. Essa era uma promessa 

que Deus tinha feito para seus pais, eles sabiam que havia sido Deus que matara o 

primeiro cordeiro e muito provavelmente, eles até conheciam as peles desse cordeiro, 

pois havia sido a primeira roupa de seus pais. Caim, portanto, não tinha desculpa.  
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Doze de Janeiro 

Parceiros de Deus II 

 Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e 

deu à luz a Caim; então disse: Adquiri um, varão com o auxílio 

do Senhor. Gênesis 4:1 

 Apesar de ambos os filhos saberem qual a forma de adoração correta, imagine a 

dor no coração de Adão e Eva, ao verem seu primogênito Caim trazer um balaio cheio 

das melhores frutas, verduras e grãos para oferecer ao Senhor. Eva deve ter pensado 

que Caim estava apenas repetindo sua atitude diante da árvore de ciência do bem e do 

mal. Do mesmo jeito que Eva desobedeceu a um claro "Assim diz o Senhor", seu 

primogênito, seguiu os seus passos errados. Que força tem o exemplo! Eva deve ter 

pensado em quantas virtudes ela não tinha como mãe e esposa, e seu filho acabou por 

copiar seu pior defeito. Já parou para pensar quantas vezes não vemos essa mesma cena 

se repetir em nossos lares? Quantos de nós pais, já não chorou e não se arrependeu, ao 

ver seus preciosos e queridos filhos cometendo os mesmos erros que nós? 

 A terceira lição é mesmo em casa de bons pais, nasce cada filho bem diferente, 

não é verdade? Devido a péssimas escolhas, filhos que vieram ao mundo com tanto 

amor e carinho, através de parceria divino e humana, acabam se tornando filhos da 

desobediência e desonrando seus pais. 

 A quarta lição é que a paternidade e a maternidade é uma caixa de surpresas. 

Como pais, nós nunca estaremos realmente preparados para o que pode vir de lá.  Mas 

isso não é motivo de desistência. Criar filhos nos caminhos do Senhor, educá-los para 

serem bons filhos, bons cidadãos e principalmente bons cristãos, é um mega desafio e 

quem já passou por essa missão, sabe e afirma com certeza, que vale a pena cada 

segundo investido na educação e na formação de homens e mulheres para o reino de 

Deus.  

 Se os filhos forem criados na disciplina e na admoestação do Senhor, no 

momento certo, no tempo de Deus, nossos filhos hão de aceitar Jesus Cristo como seu 

salvador e Senhor. Eles não se desviarão desse Caminho. Como pais, o nosso dia mais 

feliz de igreja de toda a nossa vida, sempre foi e sempre será o dia do batismo de nossos 

filhos. Quando eles entrarem na água como pecadores e forem levantados da mesma 

água, como pecadores transformados pela graça de Deus, nós teremos a certeza 

absoluta, de que a missão mais nobre que poderíamos ter feito em toda a nossa vida foi 

concluída. Levar nossos filhos aos pés do Salvador, saber que pelo menos as estrelas que 

nossa coroa da vida eterna carregará representam nossos filhos, não tem preço. Quando 

vemos nossos filhos caminhando diariamente nos caminhos do Senhor, podemos ter a 

certeza que valeu a pena, sermos parceiros de Deus.  
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Treze de Janeiro 

Jesus is Coming Again 

 Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará 

sempre em meus lábios. Salmos 34:1 

 Ao longo de todo esse ano, estamos meditando nos preciosos ensinamentos da 

Palavra de Deus com foco na família. Toda as famílias, cujos filhos ainda estão por lá, 

geralmente tem um dia muito tenso, com ambos os pais trabalhando e filhos estudando, 

com inúmeras tarefas a serem cumpridas e não é fácil mesmo para as famílias cristãs, 

reservarem um tempo para o culto familiar. 

 Se os chefes da casa se permitirem levar pelas inúmeras atividades, pelas contas 

eternas que irão acompanhá-los, até o dia de suas mortes, pelos apelos diários para 

consumo via internet, via celular, pela televisão ou quaisquer outros falsos senhores e 

ditadores de nossas vidas modernas, suas famílias nunca se reunirão para o momento 

único e diário com Deus. É preciso que os pais decidam colocar Deus em primeiro lugar 

em suas vidas individuais e desta forma pelo seu exemplo, podem determinar um 

horário sagrado, onde nada aconteça a não ser o culto familiar. Se os pais não 

aprenderem com Salomão, a máxima que "Há tempo para tudo" e que o tempo da 

família com Deus deve ser prioridade total, o inimigo de nossas almas sempre estará 

trazendo novos e atraentes programas, filmes e séries para substituir o tempo de sua 

família com Deus. 

 Nestes momentos de culto família, será importante que no mínimo três coisas 

aconteçam e elas são: Bíblia, Oração e Louvor (BOL). Sua família poderia começar com 

Louvor, continuar com Oração e terminar com a Bíblia. Desta forma vocês sempre 

lembrariam que todo culto de sua família tem BOL e tem BOL em todo o culto. 

 Queria compartilhar a música de autoria de Jessie E. Strout e George E. Lee, 

ambos nascidos em 1872. Ela é mais conhecida em nossa língua como Breve Jesus 

Voltará. Talvez seus filhos nunca tenham cantado essa música nos momentos de culto 

familiar e que tal cantarem no seu culto de hoje? 

     Breve Jesus Voltará 

Servos de Deus, a trombeta tocai. Breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem 

levai. Breve Jesus voltará. Coro: Breve virá! Breve virá! Breve Jesus voltará!  

Ide às nações e depressa anunciai. Breve Jesus voltará! Gratos, alegres, as novas 

cantai.  Breve Jesus voltará!  

Montes e vales, o som ecoai. Breve Jesus voltará! Ondas do mar a canção entoai. Breve 

Jesus voltará! 

Guerras e fomes nos dão a entender.  Breve Jesus voltará! Graves sinais já nos fazer 

saber. Breve Jesus voltará! 

 Essa é a nossa mais bem aventurada esperança. Cantemos mais sobre ela! 
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Quatorze de Janeiro 

Família com Missão I 

 Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás 

na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres dos teus 

filhos. Gênesis 6:18 

 Começando no capítulo seis de Gênesis até o capítulo 10 do mesmo livro, Moisés 

nos conta a história de uma família, mas não era uma família comum. Esta família tinha 

a nobre missão de anunciar algo incomum para a época.  A notícia era simplesmente 

inusitada: A Terra iria ser destruída por um dilúvio de águas e o público alvo era um povo 

que nunca havia sequer visto chuva.  A Palavra de Deus nos conta como todas essas 

histórias começou: "Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram 

filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para 

si mulheres, as quais mais lhes agradaram" Gênesis 6:1 e 2. 

 Conseguiu ver como andavam as famílias na época do dilúvio, principalmente as 

famílias de Deus? Quando os filhos de Deus começaram a cobiçar as filhas dos homens 

por conta de sua beleza e formosura, o Senhor Deus já previu que as famílias que Ele 

havia sonhado para seus filhos não iria chegar onde Ele queria. Aqui vem a primeira lição 

a ser aprendida com a história de Noé: O princípio que deveria nortear os 

relacionamentos entre os filhos de Deus é que, filhos de Deus namoram, noivam e casam 

com filhas de Deus e filhos de homens namoram, noivam e casam com filhas de homens. 

Deus chama isso de jugo igual. Quando filhos e filhas de Deus namoram, noivam e casam 

com filhas e filhos de homens, Deus chama isso de jugo desigual, e as consequências 

dessa união geralmente são trágicas. 

 Mas a Palavra de Deus nos conta outros motivos pelos quais, Deus enviou o juízo 

do dilúvio para aquela geração: "Viu o Senhor que a maldade do homem se havia 

multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração". 

Gênesis 6:5. 

  Ellen G White esclarece este texto bíblico: "Procuravam tão somente satisfazer 

os desejos de seu orgulhoso coração e folgavam em cenas de prazer e impiedade. Não 

desejando conservar a Deus em seus conhecimentos, logo vieram a negar a Sua 

existência. Adoravam a Natureza ao invés do Deus da Natureza. Glorificavam o gênio 

humano, adoravam as obras de suas próprias mãos e ensinavam seus filhos a curvar-se 

ante imagens de escultura. A poligamia fora logo introduzida, contrária às disposições 

divinas a princípio. O Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando Sua ordem e tal 

respeito. Mas depois da queda, os homens preferiram seguir seus próprios desejos 

pecaminosos e como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Nem a 

relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados". Patriarcas e 

Profetas, pág. 91 e 92. A história fantástica do Dilúvio continua amanhã. 

 

 



 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

segunda Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Quinze de Janeiro 

Família com Missão II 

 Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás 

na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres dos teus 

filhos. Gênesis 6:18 

 Continuado nosso texto de ontem: "Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as 

posses de seu próximo, tomava-as pela força e os homens exultavam com suas ações de 

violência. Deleitavam-se na destruição da vida de animais e o uso da carne como 

alimento, tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a 

vida humana com espantosa indiferença. O mundo estava em sua infância, todavia a 

iniquidade se tornara, tão aprofundada e esparsa que Deus não mais podia suportar e 

Ele disse: "Destruirei, de sobre a face da Terra, o homem que criei". Gênesis 6:7 

 Agora que sua família já sabe os detalhes da situação da Terra antes do dilúvio, 

consegue entender a atitude de Deus ao querer o dilúvio? Mas será que tudo estava 

perdido? Não teria Deus um homem ou mesmo uma família inteira para alertar e dar a 

última mensagem de advertência para os ante diluvianos? Então Deus enxerga Noé e 

sua família: "Porém Noé achou graça diante do Senhor". Gênesis 6:8. E coube a essa 

família abençoada e escolhida, a missão de alertar o mundo sobre o dilúvio. 

 Creio que nenhuma família da história bíblica, recebeu uma missão tão 

desafiadora como a família de Noé e para nos abençoar com detalhes de como foi o 

cumprimento dessa missão, vamos permitir que Ellen White nos traga o que ela 

escreveu no livro Patriarcas e Profetas às páginas 92 em diante: 

 "Por entre a corrupção prevalecente, Matusalém, Noé e muitos outros, 

trabalhavam para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus, e conter a onda 

dos males morais. Cento e vinte anos antes do dilúvio, o Senhor, por meio de um santo 

anjo declarou a Noé o Seu propósito, e ordenou-lhe construir uma arca. Enquanto 

construía a arca, deveria ele pregar que Deus traria um dilúvio de água sobre a Terra, 

para destruir os ímpios. Os que cressem na mensagem, e se preparassem para aquele 

acontecimento pelo arrependimento e reforma de vida, encontrariam perdão e seriam 

salvos. Enoque repetiu a seus filhos o que Deus lhe mostrara com relação ao dilúvio, e 

Matusalém a seus filhos, que viveram até alcançar a pregação de Noé, ajudaram na 

construção da arca." 

 "Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e, 

para salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito 

herdeiro da justiça que é segundo a fé." Hebreus 11:7. Enquanto Noé estava a apregoar 

sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. 

Assim foi que sua fé se aperfeiçoou, e se evidenciou."  Continua amanhã! 
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Dezesseis de Janeiro 

Família com Missão III 

 Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis 6:8 

 "Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente o que Deus diz. Tudo quanto 

possuía, empregou na arca. Ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, 

vinham de todos os lados multidões para verem a estranha cena, e ouvir as palavras 

sinceras, fervorosas, do pregador original. Cada pancada desferida na arca era um 

testemunho para o povo. O mundo divertia-se como a loucura do velho iludido. Em vez 

de humilhar o coração perante Deus, continuaram na desobediência e impiedade, como 

se Deus não lhes houvera falado por meio de Seu servo. Mas Noé permanecia 

semelhante a uma rocha no meio de uma tempestade. Rodeado pelo desdém e ridículo 

popular, distinguia-se por sua santa integridade e fidelidade inabalável. Um poder 

assistia a suas palavras, pois era a voz de Deus ao homem por meio de Seu servo. A 

ligação com Deus tornara-o forte, na força do poder infinito, enquanto durante cento e 

vinte anos sua voz solene soou aos ouvidos daquela geração, com referência a 

acontecimentos que, tanto quanto poderia julgar a sabedoria humana, eram 

impossíveis.". 

 "Se os antediluvianos tivessem acreditado na advertência, e se houvessem 

arrependido de suas más ações, o Senhor teria desviado Sua ira, como mais tarde fez em 

relação a Nínive. Entretanto, pela sua obstinada resistência às reprovações da 

consciência e advertências do profeta de Deus, aquela geração encheu a medida de sua 

iniquidade e se tornou madura para a destruição".  

 "O seu tempo de graça estava prestes a expirar. Noé tinha fielmente seguido as 

instruções que recebera de Deus. A arca estava concluída em todas as partes, conforme 

o Senhor determinara, e estava provida de alimento para o homem e os animais. E agora 

o servo de Deus fez seu último e solene apelo ao povo. Com um desejo angustioso, que 

as palavras não podem exprimir, solicitou que buscassem refúgio enquanto ainda se 

poderia achar. De novo rejeitaram suas palavras, e levantaram a voz em zombaria e 

escárnio. Subitamente veio silêncio sobre a turba zombadora. Animais de toda a espécie, 

os mais ferozes bem como os mais mansos, foram vistos vindo das montanhas e 

florestas, e encaminhando-se silenciosamente para a arca. Ouviu-se o rumor de um 

vento impetuoso, e eis que aves estavam a juntar-se de todos os lados, escurecendo o 

céu pela sua quantidade, e em perfeita ordem passaram para a arca. Os animais 

obedeciam ao mandato de Deus, enquanto os homens eram desobedientes. Guiados por 

santos anjos, “entraram de dois em dois para Noé na arca" (Gênesis 7:9) e "os animais 

limpos em porção de sete". O mundo olhava com admiração, e alguns com medo. Foram 

chamados filósofos para explicar a singular ocorrência, mas em vão".  Continua amanhã! 
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Dezessete de Janeiro 

Família com Missão IV 

 Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás 

na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres dos teus 

filhos. Gênesis 6:18 

 "Mas os homens se haviam tornado tão endurecidos pela sua rejeição da luz, que 

mesmo esta cena não produziu senão uma impressão momentânea. Ao contemplar a 

raça condenada, o sol a resplandecer em sua glória, e a Terra vestida em quase edênica 

beleza, baniram seus temores crescentes com divertimento ruidoso, e, com suas ações 

de violência, pareciam convidar sobre si o castigo da ira de Deus já despertada". 

 "Deus ordenou a Noé: "Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto 

justo diante de Mim, nesta geração." Gênesis 7:1. A advertência de Noé tinha sido 

rejeitada pelo mundo, mas de sua influência e exemplo resultaram bênçãos para a sua 

família. Como recompensa da sua fidelidade e integridade, Deus salvou com ele todos os 

membros de sua família. Que animação para a fidelidade paternal". 

 "Durante sete dias depois que Noé e sua família entraram na arca, não apareceu 

sinal de tempestade vindoura. Fora durante este tempo provada a sua fé. Foi um tempo 

de triunfo para o povo lá fora. A aparente demora confirmava-os na crença de que a 

mensagem de Noé era uma ilusão e de que o dilúvio jamais viria. Apesar das cenas 

solenes que haviam testemunhado, a saber, os animais e as aves entrando na arca, e o 

anjo de Deus fechando a porta, continuaram eles ainda com seu divertimento e orgia, 

fazendo mesmo pilhérias daquelas assinaladas manifestações do poder de Deus. 

Reuniam-se em multidões em redor da arca, escarnecendo dos que dentro se 

encontravam, como uma arrogante violência a que nunca antes se haviam arriscado". 

 "Mas ao oitavo dia, nuvens negras se espalharam pelo céu. Seguiram-se o 

murmúrio do trovão e o lampejo do relâmpago. Logo, grandes gotas de chuva 

começaram a cair. O mundo nunca havia testemunhado coisa alguma semelhante a isto, 

e o coração dos homens foi tocado pelo medo. Todos estavam secretamente indagando: 

"Será que Noé tinha razão e que o mundo está condenado à destruição? Cada vez mais 

negros se tornavam os céus e mais rápida vinha a chuva. Os animais estavam vagueando 

de um lado para outro no mais desenfreado terror, e seus gritos discordantes pareciam 

lamentar seu próprio destino e a sorte dos homens. Então "se romperam todas as fontes 

do grande abismo e as janelas do céu se abriram".  A água parecia vir das nuvens em 

grandes cataratas. Os rios romperam os seus limites e inundaram os vales. Jatos de água 

irrompiam da terra, com força indescritível, arremessando pedras maciças a muitos 

metros para o ar e ao caírem, sepultavam-se profundamente no solo".  Continua 

amanhã! 
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Dezoito de Janeiro 

Família com Missão V 

 Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás 

na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres dos teus 

filhos. Gênesis 6:18 

 "O povo viu a princípio a destruição das obras de suas mãos. Seus esplêndidos 

edifícios e os belos jardins e bosques em que haviam colocado seus ídolos, eram 

destruídos pelos raios do céu, e as ruínas se espalhavam extensamente. Os altares em 

que se haviam oferecido sacrifícios humanos, eram derribados e tremiam os adoradores 

ante o poder do Deus vivo, e por saber que foram a sua corrupção e idolatria que 

atraíram a sua destruição". 

 "Aumentando a violência da tempestade, árvores, edifícios, pedras e terra, eram 

arrojados a todos os lados. O terror do homem e dos animais era indescritível. Por sobre 

o estrondo da tempestade, ouvia-se o pranto de um povo que tinha desprezado a 

autoridade de Deus.  O próprio Satanás, que fora obrigado a permanecer no meio dos 

elementos em fúria, temeu pela sua existência. Ele havia se deleitado em dirigir uma 

raça tão poderosa, e desejara que vivessem para praticar suas abominações e continuar 

com sua rebelião contra o Governador do Céu. Agora proferia imprecações contra Deus, 

acusando-O de injustiça e crueldade. Muitos dentre o povo, semelhantes a Satanás, 

blasfemavam de Deus, e pudessem eles, tirá-Lo-iam do trono do poder. Outros 

tomavam-se de frenesi, pelo terror, estendendo as mãos para a arca e rogando sua 

admissão ali. Seus rogos, porém, foram baldados.  Despertou-se lhes finalmente a 

consciência para saberem que há um Deus que governa nos Céus. Chamara por Ele com 

ardor, mas os Seus ouvidos não estavam abertos ao clamor".  

 “Naquele terrível hora viram que a transgressão da lei de Deus determinara a sua 

ruína. Todavia, ao mesmo tempo em que pelo medo do castigo reconheciam o seu 

pecado, não sentiam verdadeira contrição, nem horror ao mal. Teriam voltado ao seu 

desafio ao Céu, caso houvesse sido removido o juízo. Semelhantemente, quando os juízos 

de Deus caírem sobre a Terra, antes de seu dilúvio de fogo, os impenitentes saberão 

precisamente onde pecaram e em que consiste seu pecado: o desprezo à Sua santa lei. 

Contudo não terão o verdadeiro arrependimento mais do que tiveram os pecadores do 

mundo antigo. Alguns, em seu desespero, esforçavam-se por penetrar na arca, porém a 

firme estrutura resistiu aos seus esforços. Alguns apegaram-se à arca até que foram 

arrebatados pelas águas revoltas ou foi seu apego interrompido pela colisão com as 

rochas e árvores.  A pesada arca estremecia em cada fibra, ao ser batida pelos ventos 

impetuosos e arremessada de uma vaga para outra. Os gritos dos animais, dentro, 

exprimiam seu medo e dor. Mas, por entre os elementos em luta, continuou a flutuar 

com segurança. Anjos "magníficos em poder" foram comissionados para a guardar." 

Amanhã termina a saga da família de Noé, uma família com missão". 
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Dezenove de Janeiro 

Família com Missão VI 

 Pela Palavra de Deus ... 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 ao fogo, até o dia do juízo e da perdição 

dos homens ímpios. II São Pedro 3:5-7 

 "Os animais, expostos a tempestade, lançavam-se sobre o homem, como que a 

esperar dele auxílio. Alguns dentre o povo amarravam seus filhos e a si mesmos em cima 

de animais poderosos, sabendo que estes tinham grande apego à vida, e subiriam aos 

pontos mais altos para escaparem das águas que se elevavam. Alguns ataram-se à 

arvores altas, no cimo das colinas ou montanhas, mas as árvores foram desarraigadas e 

como seu fardo de seres vivos arrojadas às vagas fervilhantes. Um lugar após outro que 

prometia segurança foi abandonado. Levantavam-se as águas cada vez mais, o povo 

fugiu em busca de refúgio às mais altas montanhas.  Frequentemente homens e animais 

lutavam entre si, por um lugar, até que uns e outros eram varridos". 

 "Dos mais altos píncaros olhavam os homens ao longe sobre um oceano sem 

praias. As solenes advertências do servo de Deus não mais pareciam assunto para o 

ridículo ou escárnio. Quanto anelavam aqueles pecadores condenados as oportunidades 

que haviam desdenhado! Quanto pleitearam eles uma hora de graça, mais um privilégio 

de misericórdia, um apelo dos lábios de Noé! Mas a doce voz da misericórdia, não mais 

seria ouvida por eles. O amor, não menos que a justiça, exigia que os juízos de Deus 

pusessem um paradeiro ao pecado. As águas vingadoras varreram o último retiro e os 

desprezadores de Deus pereceram nas negras profundidades". 

 "Pela Palavra de Deus ... 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". 

II S. Pedro 3:5-7. Está a vir outra tempestade. A Terra de novo será varrida pela ira 

desoladora de Deus e o pecado e os pecadores serão aniquilados".  

 "Os pecados que atraíram a vingança sobre o mundo antediluviano, existem hoje. 

O temor de Deus baniu-se do coração dos homens, e Sua lei é tratada com indiferença e 

desprezo. A grande mundanidade é igualada pela da geração que hoje vive. Disse Cristo: 

"Assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em 

casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o 

dilúvio e os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem". Mateus 

24:38 e 39. 

 O que esse dilúvio pode ensinar às nossas famílias? Amanhã, Lições do Dilúvio! 
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Vinte de Janeiro 

Lições do Dilúvio 

 Disse Cristo: Assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, 

comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o 

dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que 

veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será na vinda 

do Filho do Homem. Mateus 24:38 e 39. 

 "Deus não condenou os antediluvianos por comerem e beberem; dera-lhes os 

frutos da terra em grande abundância para suprirem suas necessidades físicas. Seu 

pecado consistia em tomar esses dons sem gratidão para com o Doador, e aviltar-se 

condescendendo com o apetite sem restrições. Era-lhes lícito casarem. O matrimônio 

estava dentro da ordem determinada por Deus; foi uma das primeiras instituições que 

Ele estabeleceu. Deu instruções especiais concernentes a esta ordenança, revestindo-a 

de santidade e beleza; estas instituições, porém, foram esquecidas e o casamento foi 

pervertido e feito com que servisse às paixões".  

 "Uma idêntica condição de coisas existe hoje. Aquilo que em si mesmo é licito, é 

levado ao excesso. O apetite é satisfeito sem restrições. Professos seguidores de Cristo 

estão hoje comendo e bebendo com os ébrios, enquanto seus nomes permanecem nos 

honrados registros da igreja. A intemperança embota as faculdades morais e espirituais 

e prepara o caminho para a satisfação das más paixões. Multidões não se sentem sob 

qualquer obrigação moral de reprimirem seus desejos sensuais, e tornam-se escravos da 

lascívia. Os homens estão vivendo para os prazeres dos sentidos, para esse mundo e para 

esta vida unicamente. A extravagância invade todas as rodas da sociedade. A 

integridade é sacrificada pelo luxo e ostentação. Aqueles que se apressam em se fazerem 

ricos pervertem a justiça, oprimem os pobres e "corpos" e "almas" dos homens são 

comprados e vendidos. Fraude, suborno e roubo ostentam-se, sem que sejam 

repreendidos, nos meios altos e baixos. As edições do prelo estão cheios de relatos de 

assassínios, crimes perpetrados com tanto sangue frio e sem motivos para parece que 

todo instinto da humanidade tivesse se extinguido. E estas atrocidades se tornam uma 

ocorrência tão comum que dificilmente provocam um comentário ou despertam 

surpresa". 

 "O espírito de anarquia está se insinuando em todas as nações e as explosões 

sociais que de tempos em tempos provocam horror ao mundo não são senão indicações 

dos fogos contidos das paixões e ilegalidades os quais, havendo escapado à sujeição, 

encherão a Terra com miséria e ruína. O quadro que a Inspiração nos deu do mundo 

antediluviano representa mui verdadeiramente a condição a que rapidamente a 

sociedade moderna caminha. Mesmo agora, no século presente e nos países que se 

professam cristãos, há crimes perpetrados diariamente, tão negros e terríveis como 

aqueles pelos quais os pecadores do velho mundo foram destruídos." PP, pág. 101/02 
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Vinte e Um de Janeiro 

Sinal de Aliança 

 Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre 

mim e a terra. Gênesis 9:13 

 Depois do dilúvio que separou definitivamente a história da humanidade, em 

antes de Noé e depois de Noé, Deus abençoou a família de Noé: “Abençoou Deus a Noé 

e seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra". Gênesis 9:1 

 

 Depois desta benção para sua família, Deus resolveu fazer uma aliança, um 

concerto, um pacto, uma promessa não só à família de Noé, mas também a todos os 

seus descendentes para futuras gerações. Veja o que nos diz a Palavra de Deus: "E falou 

Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E Eu, eis que estabeleço a minha aliança 

convosco e com a vossa descendência depois de vós. E com toda a alma vivente, que 

convosco está, de aves, de gado, e de todo o animal da terra convosco; com todos que 

saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, 

que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais 

dilúvio, para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim 

e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. O meu arco 

tenho posto nas nuvens; este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá 

que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me 

lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de 

toda a carne; e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E 

estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e 

toda a alma vivente de toda a carne, que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o 

sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne, que está sobre 

a terra". Gênesis 9:8-17 

 

 Achei fantástico saber que Deus criou o arco íris como um sinal de que a Terra 

nunca mais será destruída por água. É maravilhosa a ideia de um Deus Criador fazendo 

uma promessa, uma aliança com seus filhos, pois isso fortalece a nossa fé como 

indivíduos e como família em Suas promessas e em Sua Palavra. Gosto muito da palavra 

aliança, pois aliança me faz lembrar da iniciativa de Deus em fazer uma promessa para 

o homem. Gosta da palavra aliança, pois me faz lembrar que ao contrário dos seres 

humanos, Deus cumpre todas as Suas promessas e por isso creio plenamente que nunca 

haverá um novo dilúvio na terra. Gosto da palavra aliança, pois sempre que víamos o 

arco íris com nossa família, depois de uma boa chuva, lembrávamos às nossas filhas que 

ainda eram pequenas, da história de Noé, de sua família, da proteção e das promessas 

divinas. Há quantas anda a sua aliança com Deus e sua família? 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________
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Vinte e Dois de Janeiro 

Família Abençoada I 

 De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te 

engrandecerei o nome. Sê tu uma benção! Gênesis 12:1 

 Quando você pensa numa família abençoada por Deus ao longo de toda a 

história bíblica, que família lhe vem à mente? Provavelmente eu e você pensemos na 

família de Abraão. Quando estudamos a história da família de Abraão, vemos 

claramente que famílias abençoadas não são famílias perfeitas (mesmo porque 

perfeição humana não existe), maridos, esposas e filhos perfeitos individualmente 

também não existem, pois perfeitos, só existem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito 

Santo. 

 

 Vamos meditar em alguns feitos da família de Abraão conforme a Palavra de 

Deus for nos ensinando. Quem era o pai de Abraão? "Viveu Terá  setenta anos e gerou 

a Abraão, Naor e Harã e Harã gerou a Ló." Gênesis 11:26. "Abraão e Naor tomaram 

para si mulheres; a de Abraão chama-se Sarai.” Gênesis 11:29 primeira parte. "Sarai 

era estéril, não tinha filhos." Gênesis 11:30. 

 

 Apenas alguns poucos versos da Palavra de Deus e já sabemos algumas 

informações sobre o patriarca Abraão: Ele era filho de Terá, irmão de Naor e Harã e 

como Harã era o pai de Ló, Abraão era, portanto, tio de Ló. Abraão casou com Sarai, que 

era estéril e não tinha filhos. Como foi o chamado de Deus para essa família?  A Palavra 

de Deus nos responde: "Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela 

e da casa de seu pai e vai para a terra que te mostrarei; de ti farei uma grande nação e 

te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma benção!  Abençoarei os que te 

abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti, serão benditas todas as 

famílias da terra.” Gênesis 12:1-3 

 

 Qual deve ter sido a reação de Abraão ao chamado do Senhor? A Palavra de 

Deus nos responde: "Partiu, pois Abrão, como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. 

Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Harã. Levou consigo a Sarai, sua mulher 

e a Ló filho de seu irmão e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes 

acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram.” Gênesis 12:4 e 5. 

 

 Todos nós sabemos que por ter aceito o convite divino para sair do conforto de 

seu lar e das mordomias da casa de seu pai, para ir para uma terra desconhecida, Abraão 

foi considerado o pai de fé. Já parou para analisar como é impactante ser considerado 

o pai da fé? Saber que a fé tem um pai e este se chamava Abraão? A primeira virtude 

dessa família abençoada foi acreditar sem ver, pois, fé é a "certeza dos fatos que não se 

veem" e "sem fé é impossível agradar a Deus".  Amanhã essa história continua. 
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Vinte e Três de Janeiro 

Família Abençoada II 

 

 De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te 

engrandecerei o nome. Sê tu uma benção! Gênesis 12:1 

 A segunda virtude dessa família abençoada foi obedecer sem questionar. Deus 

pediu e eles foram. Eles tinham a certeza absoluta de que o Deus que lhes chamou, iria 

providenciar tudo o que fosse necessário para atender as suas necessidades de toda sua 

grande família. 

 O apóstolo Paulo em sua carta aos Hebreus 1:8-12, nos fala um pouco mais 

sobre essa família abençoada e seu patriarca escolhido do Senhor: 

 "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 lhe 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". 

Hebreus 11:8-12 

 Conseguiu ver porque Abraão foi considerado o pai da fé? Viu quantas vezes a 

palavra fé é mencionada? 

 

 A terceira virtude dessa família abençoada foi confiar plenamente que Deus iria 

cumprir tudo aquilo que Ele havia prometido para ela, através do patriarca Abraão. Eles 

poderiam abandonar o lar dos pais, viajar para um lugar desconhecido, sem mapa, sem 

GPS, sem nenhuma tecnologia que os ajudasse a chegar lá, porque eles confiavam 

plenamente no Deus de seus pais. 

 

  Deus fez algumas promessas ao longo do caminho e elas não se cumpriram de 

um dia para o outro. A família teve que esperar por anos, muitos anos, para Deus 

cumprir algumas dessas promessas. A quarta virtude se chama paciência e eles tiveram 

muita paciência para continuar caminhando, obedecendo, confiando e aguardando 

pacientemente para que o tempo de Deus se cumprisse na vida deles. Para termos 

apenas uma ideia do que é ter paciência, basta lembrar que Deus falou com Abraão, que 

ele seria uma grande nação e ele partiu da casa de seus pais aos setenta e cinco anos de 

idade. Seu filho só nasceu quando ele completou cem anos, ou seja, vinte e cinco longos 

anos, aguardando Isaque, o filho da promessa. 

 

 Como está a sua família? Há quantos anos vocês confiam no Senhor?  Quanta 

obediência, confiança, fé e paciência tem marcado o relacionamento de sua família com 

Deus? Quantos pedidos sua família já fez ao Senhor, que Ele ainda não atendeu? Como 

vocês tem reagido à essa realidade?  
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Vinte e Quatro de Janeiro 

Seis Promessas Para Abraão e sua Família 

 

 Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis 12:3 

 Depois de sair com sua parentela e obedecer a voz de Deus para sair e viver pela fé, 

Abraão cumpriu os dois primeiros pré-requisitos para se tornar uma família abençoada. Mas 

quando pensamos que Deus parou por aí, Ele o abençoou com seis promessas. Veja: 

 

 1ª “De ti farei uma grande nação". Já parou para pensar que homem no tempo de 

Abraão, não gostaria de ser patriarca de uma grande nação? Deus iria cumprir essa profecia 

através de Isaque e de Ismael. De Isaque nasceriam os israelitas e de Ismael, nasceriam os árabes. 

Os séculos passaram e tanto israelitas como árabes, estão em nosso mundo para provar aos 

céticos quem era Abraão. Deus cumpriu a primeira promessa. 

 

 2ª A segunda promessa é: "Te abençoarei". Abraão se tornou um homem rico, 

poderoso, dono de muitos rebanhos, proprietário de muitos empregados. Quem de nós não 

precisa das bênçãos materiais não é verdade?  Deus abençoou Abraão com muito mais do que 

ele sequer sonhara. 

 

 3ª A terceira promessas é: "Te engrandecerei o nome". Abraão é um nome forte não 

só para judeus como também para cristãos, árabes e muçulmanos. Seria impossível para Abraão 

ser quem ele foi, se não fosse a benção de engrandecimento da parte do Senhor. 

 

 4ª A quarta promessa é: "Sê tu uma benção! ". Agora, nosso Deus dá a Abraão a 

responsabilidade dele mesmo, como um eleito do Senhor, de ser uma benção. E Ele foi, através 

de suas atitudes, de seu relacionamento com Deus, de sua fidelidade, da forma como louvava e 

engrandecia o nome do Senhor, como sacerdote, líder espiritual e material de sua família. Abraão 

soube ser uma bênção para sua família e toda a humanidade. 

 

 5ª A quinta promessa é: "Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te 

amaldiçoarem". Deus agora está cuidando de seu servo em todos os seus relacionamentos com 

outros seres humanos, por toda a sua vida. Quem ao longo da vida de Abraão o abençoasse, Deus 

por causa de Abraão o abençoaria, mas também quem o amaldiçoasse, Deus também o 

amaldiçoaria. Isso é Deus cuidando para que seu filho Abraão e sua família fossem amparados e 

protegidos pela mão do Senhor. 

 

 6ª A sexta promessa é: "Em ti serão benditas todas as famílias da Terra". Essa promessa 

se cumpriu literalmente quando Deus enviou Seu Filho único, em forma humana, para ser um 

judeu, ou seja, um descendente de Abraão, para viver entre a humanidade e por fim pagar o 

preço dos nossos pecados. Todas as famílias da Terra são benditas graças a Jesus Cristo ter aceito 

a sua missão de nos salvar. Deus cumpriu cada promessa feita a Abraão. 
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Vinte e Cinco de Janeiro 

A Marca do Sacerdote 

 

 Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência 

esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. 

Gênesis 12:7 

 

 Quando pensamos nas virtudes do caráter de Abraão, nas promessas que Deus fez a ele 

e de como ele e sua família se tornaram uma bênção para a humanidade, não podemos nos 

esquecer de sua marca registrada. 

 

 Abraão, além de ser o patriarca, ele era o sacerdote de sua família e a Palavra de Deus 

nos mostra, Abraão e sua família, caminhando rumo a Canaã prometida por Deus e entre um 

acampamento e outro, ele e sua família erigiam um altar ao Senhor. Veja o verso que antecede 

ao nosso verso de hoje: “Atravessou Abraão a terra até Sequem, até ao carvalho de More. Nesse 

tempo os cananeus habitavam essa terra". Gênesis 12:6.  

 

 Nosso verso de hoje nos mostra que Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu esta terra 

que era do povo cananeu e em gratidão à esta bênção, Abraão edificou um altar ao Senhor. A 

Palavra de Deus nos fala dos muitos altares que Abraão edificou. Veja: "Passando daí para o 

monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda ficando Betel ao ocidente, ali edificou um altar ao 

Senhor” Gênesis 12:8. Mais um altar aparece no relato bíblico: "Fez as suas jornadas do Englobe 

até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Aí, até o lugar do altar 

que outrora havia feito e aí Abraão invocou o nome do Senhor". Gênesis 13:3 e 4. 

 

 A vida de Abraão continuava e seus altares os acompanhavam: "E Abraão mudando as 

suas tendas, foi habitar nos carvalhais do Manre, que estão junto a Hebron e levantou ali um 

altar ao Senhor". Gênesis 13:18 

 

 Um homem, um sacerdote, uma família abençoada, um escolhido do Senhor e uma 

marca que o acompanhou por toda a sua vida: um altar. Abraão não se envergonhava de reunir 

toda a sua família ao redor do altar. Por ser o pai da fé, Abraão também é o pai humano dos 

cultos familiares. Milhares e milhares de famílias cristãs ao redor do mundo se inspiram em 

Abraão diariamente quando se reúnem em família para edificar o seu altar de adoração diária ao 

Deus Eterno. Abraão fez do altar ao Senhor a marca espiritual de sua família.  

 Elisha Albright Hoffman nasceu em 1839 e morreu em 1929, mas nos deixou uma linda 

música chamada Sobre o Altar (Hinário Adventista nº 317) 

 

Sobre o Altar 

 Se anelas a paz, ter mais fé e poder. E louvor a Jesus queres dar. Poderás 

descansar, Sua bênção obter. Se sua vida estiver sobre o altar. Coro: Oh, entrega-te, pois, 

ao serviço de Deus. Consagra-lhe teu coração. Ele te bendirá. Far-te-á descansar e sua 

vida será uma canção." 
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Vinte e Seis de Janeiro 

Mentira na Família Abençoada 

 

 Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por 

amor de ti e por tua causa, me conservem em vida. Gênesis 12:13 

 Tão logo Deus chamou Abraão para sair de sua parentela, ele e sua enorme 

família estavam indo para o Neguebe e por conta da fome naquela terra, Abraão teve 

que ir para o Egito. Vamos deixar que a Palavra de Deus nos conte como foi essa viagem 

até o Egito e os incidentes que lá aconteceram: 

 

 "E havia fome naquela terra; e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, 

porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no 

Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista; E será que, 

quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher. E matar-me-ão a mim, e a ti te 

guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, 

e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram 

os egípcios a mulher, que era mui formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-

na diante de Faraó; e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. 

 

 E fez bem a Abrão por amor dela; e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, 

jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, 

por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão, e disse: Que é isto 

que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: É 

minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher; agora, pois, eis aqui tua mulher; toma-

a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele; e acompanharam-no, a 

ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Gênesis 12:10-20. 

 

 O que nossas famílias ainda hoje podem aprender com esse pequeno incidente 

da família abençoada de Abraão? A primeira lição é que não precisamos das armas do 

inimigo para sermos vencedores. A mentira é uma arma e invenção do nosso inimigo. 

Ele é o pai da mentira. A mentira desestabiliza as relações familiares, enfraquece os 

laços de união, a credibilidade dos filhos nos pais e dos pais nos filhos, fica abalada com 

a mentira e, portanto, como chefes de nossas famílias, ela não deveria fazer parte de 

nossa história familiar 

 

 A segunda lição provem da sabedoria popular: A mentira tem pernas curtas. 

Faraó descobriu muito rápido a mentira de Abraão. Portanto, mentir não nos leva a lugar 

nenhum. 

 

 A terceira lição é que o pecado, seja ele na forma de mentira ou qualquer outra 

roupagem demoníaca, sempre trará consequências para nossas famílias ou para famílias 

de terceiros. A família de Faraó foi punida.  Em nome do Senhor Jesus, expulse o câncer 

da mentira do seu lar e da sua família. 
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Vinte e Sete de Janeiro 

Novas Promessas à Abraão I 

 

 Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira 

que, se alguém contar o pó da terra, então se contará também 

a tua descendência. Gênesis 13:16 

 Depois de viajar do Egito e de lá para o Neguebe e de lá para Betel, o lugar de 

seu primeiro altar, os pastores de gado de Abraão e de Ló, seu sobrinho, se 

desentenderam e gentilmente Abraão cedeu ao seu sobrinho o direito de escolher a 

terra que ele quisesse. Acerto feito, Ló foi morar nas campinas do Jordão e Abraão foi 

habitar com sua família abençoada em Canaã. Em Gênesis 13:2 lemos: "Era Abraão 

muito rico, possuía gado, prata e ouro". É maravilhoso ver como Deus abençoou o 

sacerdote de sua família com bênçãos materiais e essas bênçãos lhes foram dadas para 

serem compartilhadas.  

 

 Como Abraão era um escolhido do Senhor, nosso maravilhoso Deus não se 

cansava de lhe prometer mais bênçãos. Veja sua segunda promessa em Gênesis 13:14-

18: "E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus 

olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do Sul, e do oriente, e do 

ocidente; porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência, para 

sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra; de maneira que se alguém puder 

contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre 

essa terra, no seu comprimento e na sua largura; porque a ti a darei. E Abrão mudou as 

suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron; e 

edificou ali um altar ao Senhor". Gênesis 13:14-18. 

 

 Depois de um tempo de paz, Abraão saiu em socorro da família de seu sobrinho 

que havia sido levado cativo numa briga de quatro reis contra outros cinco. Depois do 

encontro com Melquisedeque, que além de rei era sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão 

devolve o dízimo ao Senhor e mais uma vez, Deus lhe procura e lhe faz mais uma 

promessa: "Depois destas coisas veio a palavra do SENHOR a Abrão em visão, dizendo: 

Não temas, Abrão, Eu Sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: 

Senhor DEUS, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o 

damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um 

nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele 

dizendo: Este não será o teu herdeiro; mas aquele que de tuas entranhas sair, este será 

o teu herdeiro. Então o levou fora, e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, 

se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e 

imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos 

caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Gênesis 15:1-7 

 Amanhã veremos que lições extraímos para nossas famílias. 
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Vinte e Oito de Janeiro 

Novas Promessas à Abraão II 

 

 Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira 

que, se alguém contar o pó da terra, então se contará também 

a tua descendência. Gênesis 13:16 

 Que bênção receber a promessa de um filho e a promessa que a sua descendência seria 

como as estrelas que não se podem contar. A promessa de um filho pode parecer algo tão normal 

para todos nós, mas você lembra de quantos anos tinha Abraão, quando saiu de Ura dos Caldeus 

para aceitar o chamado do Senhor? Deixemos que a Palavra de Deus nos refresque a memória: 

"Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Harã" e Deus lhe prometeu um filho muitos 

anos depois. 

 

 O que estas promessas nos ensinam? O que nossas famílias precisam aprender? A 

primeira lição é que para Deus, a idade não é um limitador para recebermos as Suas bênçãos. 

Quando Deus quis construir uma nação, Ele não chamou um casal jovem. Ele chamou um casal 

de idosos. Os planos de Deus não são os nossos. Os pensamentos de Deus não são os nossos e 

os caminhos de Deus não são os nossos. Deus surpreendeu a humanidade ao escolher um casal 

de idosos para formar a sua nação. 

 

 A segunda lição é que Deus fez e fará o impossível aos olhos humanos, mas Ele sempre 

cumprirá as suas promessas. Abraão tinha cem anos quando teve seu único filho com Sara e ela 

era estéril. Para homens existem vários impossíveis. Para Deus, impossível é uma palavra que 

não consta em Seu vocabulário. Deus é Deus e ponto final. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele 

simplesmente É.  E isso é mais do que suficiente para acreditarmos nele. 

 

 A terceira lição é que no reino de Deus existe espaço para crianças, jovens, adultos e 

também os idosos. Quando Deus escolheu um homem para ser o pai de uma grande nação, 

contrariando todas as expectativas de que o casal teria que ser jovem, Deus escolhe um ancião 

de setenta e cinco anos e sua "jovem" esposa de sessenta e cinco. 

 

 Deus escolheu um senhor e uma senhora para fundar uma nação. O que nós 

aprendemos como família, ao analisarmos a escolha de Deus? Que valor estamos dando aos 

nossos idosos pais? Como anda o relacionamento de nossos filhos com seus avós? Com que 

frequência, temos promovido encontros de família para que nossos filhos convivam com seus 

avós e ambos encontrem prazer nesse convívio?  

 

 Há quanto tempo não ligamos para nossos pais simplesmente para dizer que os 

amamos? Há quanto tempo estes mesmos avós estão tão distantes de nós que eles chegam até 

a pensar se ainda fazem parte de alguma família? Há quanto tempo, os netos não curtem o 

aniversário dos avós nas casas deles? 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

quarta Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Vinte e Nove de Janeiro 

Do Meu Jeito 

 

 Agar deu à luz um filho à Abrão e Abrão, a seu filho que 

lhe dera Agar, chamou Ismael. Gênesis 16:15 

 Ao longo do capítulo 15 de Gênesis, Moisés nos conta como foi a promessa de 

Deus em dar um filho à Abrão. Com certeza você irá se lembrar desta passagem: "Então 

conduzindo-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E 

lhe disse, será assim a sua posteridade". Gênesis 15:5. Que intimidade fantástica tinha 

Deus com Abrão, a ponto de o próprio Todo Poderoso lhe prometer um filho numa visão 

e depois o conduzir para contemplar as estrelas do céu e prometer para ele que sua 

posteridade seria igual aquelas estrelas! 

 

 Qual deveria ser a atitude correta de Abrão e Sarai? Confiar é a resposta 

adequada. Se o próprio Deus lhe mandou uma visão e o próprio Deus lhe mostrou as 

estrelas e lhe diz claramente que seu filho nasceria e os filhos de seus filhos seriam uma 

grande nação, a única atitude a ser tomada era confiar no Senhor. Não foi isso que fez 

Sarai. Os anos passavam, seu corpo envelhecendo e vendo que ela não poderia mais 

cumprir sua missão, então creio eu, que com a maior das boas intenções, ela resolveu 

ajudar Deus a cumprir Sua promessa. Em resumo, Sarai resolveu fazer as coisas do seu 

jeito. Não é que Sarai nos lembra Eva? Eva resolveu não ouvir a voz de Deus e resolveu 

fazer do seu jeito e o resultado é que o pecado está entre nós até o dia de hoje.  

 

 Sarai arquitetou um plano e ofereceu sua serva Hagar para que Abrão tivesse 

um filho com ela. Aí começou a história da barriga de aluguel, só que sem inseminação 

artificial. Qual deveria ser a atitude de Abrão? No mínimo negar a oferta e confiar no 

Senhor, mas a exemplo de Adão, ele resolveu ouvir a sua esposa e resolveu também 

ajudar a Deus a cumprir sua promessa. Hagar concebeu, deu à luz a Ismael, que ficou 

conhecido como o filho da escrava, enquanto o filho da promessa não vinha. Até ter o 

filho da promessa, Abrão e Sarai tiveram que esperar vinte e cinco anos.  

 

 Que lições nossas famílias podem aprender do relato bíblico de hoje? A primeira 

lição é de que Deus é suficientemente poderoso para cumprir suas próprias promessas 

e nunca precisará de ajuda humana para tal. A segunda lição é que fazendo as coisas do 

nosso jeito, sabendo claramente que a vontade de Deus é outra, nunca será a melhor 

forma de resolvermos os nossos problemas. Para mim, Eva e Adão e Sarai e Abraão 

representam os chefes de família que mesmo sabendo o que é certo, insistem em fazer 

o que é errado. 

 A terceira lição é que Deus sempre irá cumprir o que Ele prometeu, mesmo que 

leve vinte e cinco anos para isso. Deus é Deus. Ele cumpre sempre.  
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Trinta de Janeiro 

Do Jeito de Deus I 

 

 Acaso, para o Senhor, há coisa demasiadamente difícil? Daqui há 

um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Gênesis 18:14 

 Depois que Sarai e porque também não dizer Abrão fizeram as coisas de seu jeito, a 

serva de Sara, Agar deu à luz a um filho e Abrão lhe chamou de Ismael e apenas para conferir a 

idade do pai: "Era Abrão de oitenta e cinco anos quando Agar lhe deu à Luz Ismael." 

 

 Quatorze anos depois, ou seja, Abrão tinha noventa e nove anos, Deus resolveu fazer as 

coisas do Seu jeito, exatamente como sempre havia planejado. Ainda ratificou todas as 

promessas que já havia feito e fez algo que até aquele momento da história, não havia feito com 

nenhum ser humano. Veja o relato bíblico:  

 

 "Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos, apareceu o Senhor a Abrão, e 

disse-lhe: Eu sou o Deus Todo Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha 

aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, 

e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo: serás o pai de muitas 

nações; E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome; porque por pai 

de muitas nações te tenho posto; E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e 

reis sairão de ti; E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti 

em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e à tua descendência depois de 

ti. E te darei a ti e à tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de 

Canaã em perpétua possessão e ser-lhes-ei o seu Deus". Gênesis 17:1-8. 

 

 As primeiras palavras de Deus foram Sua apresentação:  "Eu sou o Deus Todo Poderoso". 

Que forma fantástica de Deus se apresentar não é verdade? Ele se apresentou como Ele 

realmente é: O único e soberano Deus Todo Poderoso. Depois vem o conselho: "Anda na minha 

presença e sê perfeito." Este conselho para Abrão ainda pode ser muito útil para nossas famílias 

em pleno século XXI. Logo depois vem uma confirmação de uma promessa que o próprio Deus 

havia feito à Abrão: "E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente". 

 

 Ao reconhecer a voz de Deus e de lembrar que Deus ratificava sua promessa, Abrão se 

rende ao Senhor Deus: "Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: 

Quanto a mim, eis a minha aliança contigo: Serás o pai de muitas nações". Nunca em toda a 

minha jornada de vida, nem eu e muito menos a minha família colocou o rosto no chão diante 

da presença do Senhor. O máximo que fizemos e ainda fazemos é nos ajoelhar diante dele, mas 

se humilhar e reverenciar o nome do Senhor com o rosto no chão, aprendi hoje com o sacerdote 

Abrão. 

 Depois destes momentos fantásticos, Deus faz algo que até aquele momento nunca 

havia feito na história de humanidade e quem Deus escolheu para ser o piloto de teste deste 

acontecimento extraordinário? Abrão. Veja: "E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas 

Abraão será o teu nome; porque por pai de muitas nações te tenho posto". Deus, o Criador, troca 

o nome de seu patriarca. Só Deus tem esse poder. Só Deus tem essa autoridade.  Depois Deus 

também muda o nome de Sarai para Sara. 
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Trinta e Um de Janeiro 

O Jeito de Deus II 

       

 Acaso, para o Senhor, há coisa demasiadamente difícil? Daqui há um ano, 

neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Gênesis 18:14 

 Para concluir esta sua visita à Abraão, Deus continua derramando suas 

bênçãos: "E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência 

depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e 

à tua descendência depois de ti. E te darei a ti e à tua descendência depois de ti, 

a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão e 

ser-lhes-ei o seu Deus" Gênesis 17:7 e 8. 

 

 Você acha que Deus cumpriu o que prometeu? A Palavra de Deus mesmo 

nos responde: "E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito; e fez o Senhor a Sara 

como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, 

ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe 

nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho 

Isaque, quando era da idade de oito dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era 

Abraão da idade de cem anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara: 

Deus me tem feito riso; todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem 

diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua 

velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado; então Abraão fez um grande 

banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Gênesis 21-1-8. 

 

 Ismael não precisava ter nascido, Abraão e Sara não precisavam ter se 

precipitado e tentado ajudar o Todo Poderoso a cumprir Suas promessas. Eva 

também não precisava ter pecado e Adão poderia ter confiado plenamente que 

Deus lhe faria uma nova esposa. Precisamos como família e também 

individualmente, fazermos as coisas como Deus espera que façamos e não 

fazermos do nosso jeito.  

 

 A grande verdade é que do nosso jeito nunca dá certo, pois somos falhos 

e pecadores e o jeito de Deus sempre é o melhor, pois Deus sempre quer o 

melhor para cada um de nós. Se nós tivéssemos sido largados neste mundo, sem 

Deus Pai, sem Deus Filho, sem Deus Espírito Santo, sem profetas, sem a Lei de 

Deus, sem a Palavra de Deus, não teríamos outra alternativa do que tentarmos 

viver nossas vidas do nosso jeito. Mas para nós, cristãos, Deus em sua bondade, 

providenciou Jesus Cristo, como nosso Salvador e Senhor. 
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  Quando Jesus voltou para o céu, para começar seu trabalho de 

intercessão junto ao Pai, até que Ele novamente volte para nos buscar, Deus Pai 

enviou Deus Espírito Santo para nos acompanhar na jornada rumo à nova 

Jerusalém. 

 

 Além de Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, Deus nos deixou sua Palavra, 

com sessenta e seis livros, divinamente inspirados para nos mostrar o Caminho 

a seguir e este Caminho é Jesus Cristo. Muitos cristãos em sua grande maioria, 

apesar de ter todo esse reforço dado por Deus para uma vida digna e 

maravilhosa, ainda prefere seguir seus próprios caminhos, fazer as coisas de seus 

jeitos e terem suas falidas vidas dirigidas por outros ensinamentos bem 

diferentes do claro "Assim diz o Senhor". Amam tradições, fábulas, histórias que 

não acusam seus pecados e não tem o menor interesse em entregar suas vidas 

a Jesus Cristo. Viverão de seu jeito e colherão os frutos de suas escolhas.  Quer 

fazer do seu jeito ou do jeito de Deus? 

 

 Há quanto tempo não ligamos para nossos pais simplesmente para dizer 

que os amamos? Há quanto tempo estes mesmos avós estão tão distantes de 

nós que eles chegam até a pensar se ainda fazem parte de alguma família? Há 

quanto tempo, os netos não curtem o aniversário dos avós nas casas deles? 
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Pastor brasileiro fala dos desafios 

e oportunidades no Níger 

 

O pastor Cleber e sua família atuam como missionários 

no Níger, país localizado na África, com o intuito de 

minimizar os desafios vividos pela população.  

Saiba Mais Sobre a Missão Níger  

 

 

 

MISSÃO NIGER & ADOLE BRASIL 

SAIBA MAIS SOBRE ADOLE BRASIL 

CLIQUE AQUI  

https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://noticias.adventistas.org/pt/noticia/servico/pastor-brasileiro-fala-dos-desafios-e-oportunidades-no-niger/
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo

