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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  

Família Escolhida para Fugir 

 Como, porém, se demorassem, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a mulher e as 

duas filhas, sendo o Senhor misericordioso e o puseram fora da cidade. Gênesis 19:16. 

 Desde que a família de Abraão foi chamada para sair de Ur dos Caldeus e ir para a 
desconhecida terra de Canaã, Abraão permitiu que a família de seu sobrinho Ló o acompanhasse.  
Mas todos nós sabemos que o convívio diário com famílias diferentes não dura muito tempo e 
quando Abraão saiu do Egito, rumo ao Neguebe, a situação entre os pastores dos rebanhos de 
Abraão e os pastores de Ló ficou tão insustentável, que finalmente eles tiveram que se separar.  

 Abraão, um cavalheiro, um pacificador, um patriarca escolhido por Deus para ser o Pai de 
uma grande nação, tinha o direito de escolher a terra que ele e sua família deveriam ficar, mas num 
gesto que revela a beleza de seu caráter, ele humildemente oferece a Ló o privilégio da escolha. 
Como sobrinho e, portanto, bem mais novo, Ló deveria ter a mesma grandeza do caráter de 
Abraão e ter declinado do convite, mas não foi isso que ele fez. Veja: "Então, Ló escolheu para si 
toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente; separaram-se um do outro. Habitou Abrão na 
terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma". Gênesis 
13:11 e 12. 

 Chegou um determinado momento na história, em que a iniquidade havia crescido a tal 
ponto, que a exemplo do dilúvio, Deus sabendo que aquele povo de Sodoma e Gomorra, amava o 
pecado e não iria se arrepender, resolver executar sua estranha obra e desta forma os habitantes 
de Sodoma e Gomorra seriam visitados pelos juízos das chuvas de fogo e enxofre. Deus e Abraão 
sabiam que a família de Ló estava lá. Deus confidencia à Abraão que iria efetuar o seu juízo e 
Abraão tenta através de uma negociação com Deus, livrar Ló e sua família e as cidades da 
destruição, mas a misericórdia de Deus chegou ao Seu limite e o juízo de Deus seria certo. 

 Foi então que por amor a família de Abraão e à família de Ló, que Deus pôs em prática o 
Seu plano de resgate e envia anjos para irem a Sodoma e Gomorra e tirarem de lá toda a família de 
Ló, que por sinal era a única que merecia ser salva. A exemplo do dilúvio, onde somente a família 
de Noé mereceu e escolheu ser salva, a família de Ló, foi a escolhida para fugir de Sodoma e 
Gomorra. 

 Nosso verso de hoje nos mostra até onde Deus foi para salvar a família de Ló e mesmo 
assim à esposa de Ló, ficou conhecida por toda a humanidade, como a mulher que virou uma 
estátua de sal, por desobedecer frontalmente a clara ordem de Deus de não olhar para trás.  Vai 
chegar uma hora em que nossas famílias terão que fugir das grandes cidades para o campo e de 
lá para as montanhas, pois os juízos de Deus cairão sobre as mesmas, antes que o nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo venha nos resgatar. Como chefes de suas famílias, vocês já contaram essa 
história bíblica para seus filhos? Sua família estaria preparada para fugir do juízo divino, se Deus 
os convidasse para fugir hoje?  O que te impediria e a sua família de sair dos grandes centros e ir 
para a Nova Jerusalém?   

: 

 

 

De 
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Primeiro de Fevereiro 

A Influência do Lar de Abraão 

 Porque Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua 

casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor 

e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre 

Abraão, o que tem falado a seu respeito. Gênesis 18:19. 

 Pouco tempo antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor resolve mostrar ao 

seu amigo Abraão o que Ele iria fazer. Você vai encontrar essa decisão de Deus em Gênesis 

18:16-21 e no meio desses versículos encontramos o nosso verso de hoje, que nos mostra como 

Deus considerava Abraão e o que Deus esperava que ele fizesse pela sua família.  A profetiza 

Ellen White nos traz pérolas preciosas sobre o lar de Abraão, vamos conferir: 

 "Deus conferiu grande honra a Abraão. Anjos do Céu andavam e falavam com ele como 

faz um amigo a outro. Quando juízos estavam para cair sobre Sodoma, este fato não lhe foi 

oculto e ele se tornou intercessor junto a Deus pelos pecadores. Sua entrevista com os anjos 

apresenta também um belo exemplo de hospitalidade". PP página 138. 

 "Alta honra aquela a que Abraão foi chamado, para ser o pai do povo que durante 

séculos foram os guardas e preservadores da verdade de Deus para o mundo, sim daquele povo 

por meio do qual todas as nações da Terra seriam benditas no advento do Messias prometido. 

Mas Aquele que chamou o patriarca julgou-o digno. É Deus quem fala. Aquele que de longe 

compreende os pensamentos e dos homens faz justa apreciação, diz: "Eu o tenho conhecido". 

Não haveria por parte de Abraão qualquer traição à verdade por intuitos egoísticos. Ele 

guardaria a lei e procederia justa e retamente. E não somente temeria ele próprio o Senhor, mas 

cultivaria em seu lar a religião. Instruiria a família na justiça. A lei de Deus seria a regra em sua 

casa". 

 "A casa de Abraão compreendia mais de mil almas. Aqueles que eram levados pelos seus 

ensinos a adorar o único Deus, encontravam um lar em seu acampamento; e ali, como em uma 

escola, recebiam a instrução que os habilitaria a serem representantes da verdadeira fé. Assim, 

grande responsabilidade repousava sobre ele. Estava a educar chefes de famílias e seus métodos 

de governo seriam levados para as casas a que eles presidiriam".  

 "Nos tempos primitivos o pai era o governador e sacerdote de sua família e exercia 

autoridade sobre os filhos, mesmo depois que estes tinham suas próprias famílias. Os 

descendentes eram ensinados a considerá-lo como seu chefe, tanto em assuntos religiosos como 

seculares. Este sistema de governo patriarcal Abraão esforçou-se por perpetuar, sendo que o 

mesmo propendia a conservar o conhecimento de Deus. Era necessário ligar os membros da casa 

conjuntamente, para edificar-se uma barreira contra a idolatria, que se havia tornado tão 

espalhada e profundamente estabelecida. Abraão procurou por todos os meios ao seu alcance 

guardar os domésticos de seu acampamento de se misturarem como os gentios e de 

testemunharem suas práticas idólatras; pois sabia que a familiaridade como os maus 

corromperia insensivelmente os princípios. O máximo cuidado foi exercido para excluir toda a 

forma de religião falsa, e impressionar o espírito com a majestade e glória do Deus vivo como o 

verdadeiro objeto de culto".  PP Páginas 140 e 141. 
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Dois de Fevereiro 

Escolhidos para fugir 

 Como, porém, se demorassem, pegaram-no os homens pela 

mão, a ele, a mulher e as duas filhas, sendo o Senhor 

misericordioso e o puseram fora da cidade. Gênesis 19:16. 

 Desde que a família de Abraão foi chamada para sair de Ur dos Caldeus e ir para a 

desconhecida terra de Canaã, Abraão permitiu que a família de seu sobrinho Ló o 

acompanhasse. Mas todos nós sabemos que o convívio diário com famílias diferentes não dura 

muito tempo e quando Abraão saiu do Egito, rumo ao Neguebe, a situação entre os pastores 

dos rebanhos de Abraão e os pastores de Ló ficou tão insustentável, que finalmente eles tiveram 

que se separar.  

 Abraão, um cavalheiro, um pacificador, um patriarca escolhido por Deus para ser o pai 

de uma grande nação, tinha o direito de escolher a terra que ele e sua família deveriam ficar, 

mas num gesto que revela a beleza de seu caráter, ele humildemente oferece a Ló o privilégio 

da escolha. Como sobrinho e, portanto, bem mais novo, Ló deveria ter a mesma grandeza do 

caráter de Abraão e declinar do convite, mas não foi isso que ele fez.  Veja: "Então, Ló escolheu 

para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente; separaram-se um do outro.  Habitou 

Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma". 

Gênesis 13:11 e 12. 

 Chegou um determinado momento na história, em que a iniquidade havia crescido a tal 

ponto, que a exemplo do dilúvio, Deus sabendo que aquele povo de Sodoma e Gomorra, amava 

o pecado e não iria se arrepender, resolve executar sua estranha obra e desta forma os 

habitantes de Sodoma e Gomorra seriam visitados pelos juízos das chuvas de fogo e enxofre. 

Deus e Abraão sabiam que a família de Ló estava lá. Deus confidencia à Abraão que iria efetuar 

o seu juízo e Abraão tenta através de uma negociação com Deus, livrar Ló e sua família e as 

cidades da destruição, mas a misericórdia de Deus chegou ao Seu limite e o juízo de Deus seria 

certo. 

 Foi então que por amor a família de Abraão e à família de Ló, que Deus pôs em prática 

o Seu plano de resgate e envia anjos para irem a Sodoma e Gomorra e tirarem de lá toda a 

família de Ló, que por sinal, era a única que merecia ser salva. A exemplo do dilúvio, onde 

somente a família de Noé mereceu e escolheu ser salva, a família de Ló, foi a escolhida para fugir 

de Sodoma e Gomorra. 

 Nosso verso de hoje nos mostra até onde Deus foi para salvar a família de Ló e mesmo 

assim a esposa de Ló, ficou conhecida por toda a humanidade, como a mulher que virou uma 

estátua de sal, por desobedecer frontalmente a clara ordem de Deus de não olhar para trás.  Vai 

chegar uma hora em que nossas famílias terão que fugir das grandes cidades para o campo e de 

lá para as montanhas, pois os juízos de Deus cairão sobre as mesmas, antes que o nosso Senhor 

e Salvador Jesus Cristo venha nos resgatar. Como chefes de suas famílias, vocês já contaram essa 

história bíblica para seus filhos? Sua família estaria preparada para fugir do juízo divino, se Deus 

os convidasse para fugir hoje?  O que te impediria e a sua família de sair dos grandes centros e 

ir para a Nova Jerusalém?   
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Três de Fevereiro 

Deus Prova Abraão I 

 Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: 

Abrão! Este lhe respondeu:  Eis-me aqui! Gênesis 22:1 

 Se você tem familiaridade com a Palavra de Deus, com certeza irá se lembrar de como 

Deus provou o amor que Abraão tinha por Ele e sua prova não foi nada comum. Veja: 

 "E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão! E ele 

disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-

te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. 

Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou 

consigo dois de seus moços e Isaque seu filho; e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, 

e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar 

de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até 

ali; e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre 

Isaque seu filho; e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou 

Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai! E ele disse: Eis-me aqui, meu filho! E ele disse: Eis aqui 

o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para 

si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao 

lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a 

Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e 

tomou o cutelo para imolar o seu filho; Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: 

Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e 

não lhe faças nada; porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu 

único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou; e eis um carneiro detrás dele, travado 

pelos seus chifres, num mato; e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em 

lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá; donde se diz até 

ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 

segunda vez desde os céus, E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor: Porquanto fizeste esta 

ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e 

grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia 

que está na praia do mar; e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos; E em tua 

descendência serão benditas todas as nações da terra; porquanto obedeceste à minha voz". 

Gênesis 22:1-18 

 Nossa profetiza Ellen White comenta a prova de fé de Abraão:  

 "Por símbolos e promessas, Deus "anunciou primeiro o evangelho a Abraão". Gálatas 

3:8. E a fé do patriarca fixou-se no Redentor vindouro.  Disse Cristo aos judeus: "Abraão, vosso 

pai, exultou por ver o Meu dia, e viu-o e alegrou-se". S. João 8:56. O carneiro oferecido em lugar 

de Isaque representava o Filho de Deus, que seria sacrificado em nosso lugar. Quando o homem 

foi condenado à morte pela transgressão da lei de Deus, o Pai, olhando para o Filho, disse ao 

pecador: "Vive, Eu achei um resgate"  PP página 154.  Continua amanhã! 
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Quatro de Fevereiro 

Deus Prova Abraão II 

 Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: 

Abrão! Este lhe respondeu:  Eis-me aqui! Gênesis 22:1 

 "Foi para impressionar o espírito de Abraão com a realidade do evangelho, bem como 

para lhe provar a fé, que Deus o mandou matar seu filho.  A angústia que ele sofreu durante os 

dias tenebrosos daquela terrível prova, foi permitida para que compreendesse por sua própria 

experiência algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do homem. 

Nenhuma outra prova poderia ter causado a Abraão tal tortura de alma, como fez a oferta de 

seu filho. Deus deu Seu Filho a uma morte de angústia e ignomínia. Aos anjos que 

testemunharam a humilhação e angústia de alma do Filho de Deus, não foi permitido intervirem, 

como no caso de Isaque. A fim de salvar a raça decaída, o Rei da glória rendeu a vida. Que prova 

mais forte se pode dar da infinita compaixão e amor de Deus? "Aquele que nem mesmo a Seu 

próprio Filho poupou, antes O entregou por todos nós, como nós não dará também com Ele todas 

as coisas?" Romanos 8:32 

 "O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para seu próprio bem, nem apenas para 

o benefício das gerações que se seguiriam, mas também foi para instrução dos seres destituídos 

de pecado, no Céu e em outros mundos. O campo do conflito entre Cristo e Satanás, campo este 

em que o plano da salvação se encontra formulado, é o compêndio do Universo. Porquanto 

Abraão mostrara falta de fé nas promessas de Deus, Satanás o acusara perante os anjos e 

perante Deus de ter deixado de satisfazer as condições do concerto e de ser indigno das bênçãos 

do mesmo concerto. Deus desejou provar a lealdade de Seu servo perante o Céu todo, para 

demonstrar que nada menos que perfeita obediência pode ser aceita, e para patentear de 

maneira mais ampla, perante eles, o plano da salvação." 

 "Seres celestiais foram testemunhas daquela cena em que a fé de Abraão e a submissão 

de Isaque foram provadas. A prova foi muito mais severa do que aquela a que Adão havia sido 

submetido. A conformação com a proibição imposta aos nossos primeiros pais, não envolvia 

sofrimentos, mas a ordem dada a Abraão exigia o mais angustioso sacrifício. O Céu inteiro 

contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. O Céu todo aplaudiu sua 

fidelidade. As acusações de Satanás demonstraram-se falsas. Deus declarou a Seu servo:  "Agora 

sei que temes a Deus (a despeito das acusações de Satanás) e não me negaste o teu filho, o teu 

único". O concerto de Deus, confirmando a Abraão por um juramento perante os seres de outros 

mundos, testificou que a obediência será recompensada. Tinha sido difícil, mesmo para os anjos, 

aprender o mistério da redenção, isto é, compreender que o Comandante do Céu, o Filho de Deus, 

devia morrer pelo homem culposo. Quando foi dada a Abraão a ordem para oferecer seu filho, 

isto assegurou o interesse de todos os entes celestiais. Com ânsia intensa, observavam cada 

passo no cumprimento daquela ordem. Quando à pergunta de Isaque: "Onde está o cordeiro 

para holocausto? Abraão respondeu: "Deus proverá para Si o cordeiro" e quando a mão do pai 

foi detida estando a ponto de matar seu filho e fora oferecido o cordeiro que Deus provera em 

lugar de Isaque, derramou-se então luz sobre o mistério da redenção e mesmo os anjos 

compreenderam mais claramente a maravilhosa providência que Deus tomara para a salvação 

do homem." PP páginas 154/155. 
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Cinco de Fevereiro 

A Partida da Matriarca 

 Tendo Sara vivido cento e vinte anos, morreu em 

Quiriate- Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão 

lamentar Sara e chorar por ela. Gênesis 23:1 e 2. 

 Como a Palavra de Deus foi escrita no tempo dos patriarcas e como o homem tinha todo 

o poder, pouco se fala nas esposas, nas mulheres e nas mães, mas Moisés teve o cuidado de 

relatar a partida da matriarca Sara.  

 Como todos os seres humanos pecadores e mortais, Sara teve seus altos e baixos. Como 

não lembrar dela tentando dar uma mãozinha no projeto divino ao permitir que sua serva Agar 

tivesse relações com o seu próprio marido? Como não lembrar de Sara humilhando a sua serva 

Agar e por fim expulsando-a de casa juntamente com o seu filho Ismael? Como não lembrar de 

Sara rindo de um claro "Assim diz o Senhor", que ela teria um filho mesmo sendo já avançada 

em idade? Como não lembrar que Sarai, teve seu nome mudado pelo próprio Deus para Sara? 

 Apesar de todos os seus deslizes naturais como mãe, mulher e esposa, Sara foi a 

escolhida do Senhor para ser a matriarca do povo de Deus na terra, para ser a esposa do 

escolhido do Senhor, que seria o pai de uma grande nação.  Sara foi a mãe legítima de Isaque, o 

filho da promessa e isso aos noventa anos de idade. Foi a avó legítima de Esaú e Jacó e bisavó 

de todos os filhos deles. Porém chega uma hora na vida de todos os mortais, que o fôlego de 

vida nos é tirado e com Sara não foi diferente. Sara falece aos cento e vinte e sete anos, 

convivendo com seu filho Isaque por apenas trinta e sete anos. Abraão não queria enterrar sua 

esposa de graça, na terra de Canaã e depois de alguma insistência, ele comprou a caverna do 

campo de Macpela, conforme a Palavra de Deus nos diz: "Depois sepultou Abraão a Sara, sua 

mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro ao Manre, que é Hebron, na terra de 

Canaã." Gênesis 23:19 

 Quando as matriarcas morrem, só ficam as lembranças da bisavó, da avó, da mãe, da 

esposa e da tia, que um dia foram ungidas do Senhor, para serem o esteio, o braço e o coração 

de seus maridos. Nosso verso de hoje nos fala sobre o choro de Abraão ao se despedir do amor 

de toda a sua vida: "Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela." Que falta não deve ter feito 

para este homem de Deus a separação de sua esposa, companheira, amiga, conselheira, mãe do 

herdeiro do Senhor, vó e bisavó de todo o povo de Israel. 

 Muitas vezes só lembramos de nossas mães no tradicional dia das mães. As vezes essa 

lembrança é por WhatsApp, sequer nos dando ao luxo de pegar o telefone e ligar de verdade. 

Muitos filhos parecem que tem vergonha de suas mães, outros a querem bem distante, muitos 

filhos rompem seu relacionamento com suas mães no dia do seu casamento, muitos não estão 

nem aí para suas necessidades, outros nunca deram a elas um presente inesquecível, outros 

filhos não as convidam para o aniversário de seus netos e muitos filhos nunca deram flores para 

elas. Que o Senhor nos dê a bênção de honrarmos as matriarcas que ainda vivem conosco. Que 

sejamos os filhos por quem elas sempre oraram, amaram e sonharam.  
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Seis de Fevereiro 

A Esposa dos Sonhos 

 A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do 

Senhor a esposa prudente. Provérbios 19:14 

 O capítulo vinte e quatro do livro de Gênesis talvez seja o capítulo mais longo de todos 

os cinquenta capítulos do livro de Gênesis. Seria muito oportuno que todas as famílias lessem 

juntos, esse capítulo tão especial e conversassem sobre o que aprenderam ali. 

 Apesar de Sara não estar mais entre os membros de sua família, Abraão envelheceu com 

um presente muito especial. Veja: "Era Abraão já idoso, bem avançado em anos e o Senhor em 

tudo o havia abençoado." Gênesis 24:1. Não é maravilhoso poder envelhecer e ainda por cima 

contar com as mais maravilhosas bençãos dos Senhor, sendo derramadas em sua vida? Abraão 

foi exatamente este tipo de homem.  Ele envelheceu sempre acompanhado pelas bênçãos do 

Senhor!  Esse é um maravilhoso motivo de oração não é verdade?  Quantas famílias envelhecem, 

adoecem e morrem em extrema pobreza, quantos lares são arruinados por uma vida inteira de 

pecado e afronta aos valores divinos encontrados na Palavra de Deus, mas a vida e o testemunho 

de Abraão, permitiram que o Senhor o abençoasse em tudo. Que nós e nossos filhos também 

possamos envelhecer com as mais copiosas bênçãos do Senhor! 

 Chega o momento em que Abraão chama o seu mais antigo servo da casa, que 

governava tudo o que possuía e lhe deu uma ordem, que para nós em pleno século XXI, nos 

parece incomum: "Põe a mão por baixo da minha coxa." Gênesis 24:2.  Mas veja o motivo por 

traz do pedido: "Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus, do céu e da terra, que não tomarás 

esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá a minha parentela 

e daí tomarás esposa para Isaque meu filho." Gênesis 24:3 e 4. 

 Abraão sabia que a mãe de seus netos não poderia vir de uma nação que não honrasse 

e não glorificasse o nome do Senhor e por isso ele incumbiu o seu funcionário mais antigo, o que 

administrava os seus bens, a jurar e prometer diante dele e do Senhor que ele não buscaria 

esposa dentre os povos que não honrassem ao Senhor e sim entre os seus parentes que 

pertenciam ao Senhor. O servo de Abraão sai para cumprir a sua missão e qual foi a sua primeira 

atitude ao chegar na cidade de Naor, irmão de Abraão? Veja o que nos diz a Palavra de Deus: "E 

disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de 

bondade para com o meu senhor Abraão! Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos 

homens desta cidade sobem para tirar água, dá-me, pois, que a moça a quem eu disser:  Inclina 

o cântaro para que eu beba e ela me responder: Bebe e der ainda de beber aos teus camelos, 

seja que designaste para o teu servo Isaque e nisso verei que usaste de bondade com o meu 

senhor." Gênesis 24: 12-14. 

 Conseguiu ver os sinais de Deus para a escolha da esposa dos sonhos? Em primeiro lugar, 

ela tinha que pertencer ao povo de Deus e em segundo lugar, foi preciso oração, para conseguir 

do Senhor um presente tão nobre para o filho de seu senhor Abraão. Que todos os pais cristãos 

aprendam e ensinem seus filhos, a arte de orar pelos esposos e esposas de seus filhos e que 

esses esposos e esposas pertençam ao povo de Deus. Essa é a receita do sucesso. 
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Sete de Fevereiro 

O Casamento de Isaque I  

 Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele e 

tomou a Rebeca e está lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi 

Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis. 24:47 

 O livro Patriarcas e Profetas da profetiza Ellen White tem um capítulo inteiro sobre o 

casamento de Isaque e de lá vem a nossa meditação de hoje e de amanhã. 

 "Pessoa alguma que tema a Deus, pode, sem perigo, ligar-se a outra que O não tema. 

"Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amós 3:3. A felicidade e prosperidade da 

relação matrimonial depende da unidade dos cônjuges; mas entre o crente e o incrédulo há uma 

diferença radical de gostos, inclinações e propósitos. Estão a servir dois senhores, entre os quais 

não pode haver concórdia. Por mais puros e corretos que sejam os princípios de cada um, a 

influência de um companheiro ou companheira incrédula terá uma tendência para afastar de 

Deus." 

 "A pessoa que entrou para a relação matrimonial quando ainda não convertida, coloca-

se pela sua conversão, sob uma obrigação maior de ser fiel ao consorte, por mais que difiram 

com respeito à fé religiosa; todavia, as reivindicações de Deus devem ser postas acima de toda 

a relação terrena, mesmo que provas e perseguições possam ser o resultado. Com espírito de 

amor e mansidão, esta fidelidade pode ter influência no sentido de ganhar o descrente. Mas o 

casamento de cristãos com ímpios é proibido na Bíblia. A instrução do Senhor é: "Não vos ponhais 

a um jugo desigual com os infiéis." II Coríntios 6:14 

 "Isaque foi altamente honrado por Deus, sendo feito herdeiro das promessas pelas quais 

o mundo deveria ser bendito; entretanto, quando ele teve quarenta anos de idade, sujeitou-se 

ao juízo de seu pai ao designar seu servo experimentado e temente a Deus, a fim de escolher lhe 

uma esposa. E o resultado daquele casamento, conforme é apresentado nas Escrituras, é um 

quadro terno e belo, de felicidade doméstica: "Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele 

e tomou a Rebeca e está lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da 

morte de sua mãe". Gênesis. 24:47  

 "Que contraste entre o procedimento de Isaque e o que é praticado pelos jovens de 

nossos tempos, mesmo entre os professos cristãos! Os jovens mui frequentemente acham que a 

entrega de suas afeições é uma questão na qual o eu apenas deveria ser consultado, questão 

esta que nem Deus nem os pais de qualquer modo deveriam dirigir. Muito antes de atingirem a 

idade de homens ou mulheres feitos, julgam-se competentes para fazerem sua escolha, sem o 

auxílio dos pais. Alguns anos de vida conjugal são usualmente bastantes para mostrar-lhes seu 

erro, mas muitas vezes demasiado tarde para impedir seus resultados funestos. Pela mesma 

falta de prudência e domínio próprio que determinaram a escolha precipitada, dá-se ocasião as 

que o mal se agrave, até que a relação matrimonial se torne um jugo mortificante. Muitos assim 

fizeram naufragar sua felicidade nesta vida e sua esperança na vida por vir." Patriarcas e 

Profetas página 174 e 175. 

 Amanhã concluiremos essas oportunas mensagens de Ellen White! 
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 Sua Semana em família 
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Oito de Fevereiro 

O Casamento de Isaque II 

 Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele e 

tomou a Rebeca e está lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi 

Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis. 24:47 

 "Se há um assunto que deve ser cuidadosamente considerado e no qual se deve procurar 

o conselho de pessoas mais velhas e experientes, é o do casamento; se a Bíblia já foi necessária, 

se a direção divina em algum tempo deveria ser procurada em oração, é antes de dar um passo 

que liga pessoas entre si por toda a vida. Os pais nunca devem perder de vista sua 

responsabilidade pela felicidade futura de seus filhos. O respeito de Isaque aos conselhos de seu 

pai foi o resultado do ensino que o habilitou a amar uma vida de obediência. Ao mesmo tempo 

que Abraão exigiu de seus filhos que respeitassem a autoridade paterna, sua vida diária 

testificava que essa autoridade não era um domínio egoístico ou arbitrário, mas que se fundava 

no amor e tinha em vista o bem estar e felicidade deles." 

 Pais e mães devem sentir que se lhes impõe o dever de guiar as afeições dos jovens, a 

fim de que possam ser colocadas naqueles que hajam de ser companheiros convenientes. Devem 

sentir como seu dever, pelo seu próprio ensino e exemplo, com a graça auxiliadora de Deus, 

modelar de tal maneira o caráter de seus filhos desde os seus mais tenros anos que sejam puros 

e nobres e sejam atraídos para o bem e para o verdadeiro. Os semelhantes atraem os 

semelhantes; os semelhantes apreciam os semelhantes. Que o amor pela verdade, pureza e 

bondade seja cedo implantado na alma e o jovem procurará a companheira daqueles que 

possuem esses característicos. " 

 "Procurem os pais, em seu próprio caráter e vida doméstica, exemplificar o amor e a 

beneficência do Pai celestial. Que no lar prevaleça uma atmosfera prazenteira. Isto será de muito 

mais valor para vossos filhos do que terras ou dinheiro. Que o amor doméstico se conserve vivo 

em seus corações, para que possam volver o olhar ao lar de sua meninice como um lugar de paz 

e felicidade, abaixo do Céu. Os membros da família não têm todos o mesmo cunho de caráter e 

haverá frequentes ocasiões para o exercício da paciência e longanimidade, mas pelo amor e 

disciplina própria, todos poderão estar ligados na mais íntima união." 

 "O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu 

caráter daquele amor que desperta por um impulso e que subitamente morre quando 

severamente provado. É pela fidelidade para com o dever na casa paterna que os jovens devem 

preparar-se para os seus próprios lares. Pratiquem eles aqui a abnegação e manifestem 

bondade, cortesia e simpatia cristã. Assim o amor será mantido cálido em seu coração e aquele 

que parte de um lar semelhante, para se colocar como chefe de sua própria família, saberá como 

promover a felicidade daquela que escolheu para companheira de toda a vida. O casamento, em 

vez de ser o final do amor, será tão somente o começo." Patriarcas e Profetas, 175 e 176. 

 Nada como poder ler as palavras inspiradas da serva do Senhor, com uma mensagem 

tão antiga e tão moderna. Que o Senhor nos capacite a pôr em prática os ensinamentos 

aprendidos e desta forma conduzir nossos filhos nos caminhos do Senhor. 
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Nove de Fevereiro 

O Poder da Oração 

 Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril e o Senhor lhe ouviu as 

orações e Rebeca, sua mulher concebeu. Gênesis 25:21 

 A oração fez parte da constituição da família de Isaque e Rebeca. O servo mais fiel de 

Abraão, incumbido de achar uma esposa para o filho da promessa, dobrou seus joelhos diante 

do Senhor e teve a benção concedida. Ele pediu alguns sinais ao Senhor e ele não teve a menor 

dúvida que Deus respondeu a sua oração. 

 A Palavra de Deus em Gênesis 25:20 nos diz: "Era Isaque de quarenta anos, quando 

tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã e irmão de Labão, o arameu." 

E no mesmo capítulo no verso 26 lemos: "Era Isaque de sessenta anos, quando Rebeca deu à 

luz". Como vemos desde o dia de seu casamento até o dia em que ela deu à luz aos gêmeos Esaú 

e Jacó, passaram-se vinte anos. E o que Isaque e Rebeca fizeram ao longo destes vinte anos? O 

que Isaque fazia constantemente por sua mulher?  Nosso verso de hoje nos responde: "Isaque 

orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril e o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, 

sua mulher concebeu." Gênesis 25:21. 

 Uma passagem simples, quase desapercebida, no meio de tantas outras do fantástico 

livro de Gênesis, mas nos ensina lições poderosas a respeito da oração e do relacionamento 

entre o esposo e a esposa.  

 A primeira lição é que Deus sempre tem o seu tempo para responder as nossas preces 

e como o tempo de Deus não é o nosso tempo, temos que confiar plenamente no Senhor. 

 A segunda lição é que orações em prol de filhos ou qualquer outro projeto de um casal 

pode levar anos para serem respondidas. Os gêmeos de Isaque e Rebeca, só vieram depois de 

vinte anos de oração. Não estamos falando de vinte dias ou vinte meses. São vinte anos, ou seja, 

duzentos e quarenta meses ou sete mil e duzentos dias. Se eles estivessem orando pelos filhos 

uma vez apenas por dia, eles oraram sete mil e duzentas vezes, até que o Senhor lhes respondeu. 

 A terceira lição é que o marido sempre precisará orar e interceder pela sua esposa. Creio 

firmemente que Isaque confiava plenamente que no momento certo, Deus responderia a sua 

oração em prol de seus futuros filhos, mas nem por isso Isaque deixou de orar por sua Rebeca. 

 A quarta lição é que marido e mulher ficam mais fortes quando oram juntos e um pelo 

outro. Desta forma conseguem reconhecer com mais clareza as respostas de Deus às suas 

orações. 

 Você é o esposo de seu lar? Está acostumado a orar pela sua esposa e com ela? Fazem 

isso diariamente ou esporadicamente? Sua esposa é o motivo soberano de suas orações? Suas 

orações em prol dela, dos sonhos e realizações dela fazem parte da sua vida devocional como 

marido? Se nada disso aconteceu na sua vida até hoje, que tal seguir o exemplo de Isaque? 
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Dez de Fevereiro 

Deus Abençoa Isaque 

 Semeou Isaque naquela terra e nos mesmos anos recolheu 

cento por um, porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26:12 

 A Palavra de Deus nos diz que sobreveio fome a Terra onde a família de Isaque estava e 

ele se dirigiu a cidade de Gerar, a fim de falar com Abimeleque, rei dos filisteus. Então o Senhor 

fez uma promessa à Isaque e com ela veio um pacote de bondades e bênçãos. Vejamos o que 

nos diz a Palavra de Deus: "Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Fica na terra, 

que Eu te disser; habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência, 

darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua 

descendência, como as estrelas dos céus e lhes darei todas estas terras. Na tua descendência 

serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu às minhas palavras e 

guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, 

pois, ficou em Gerar." Gênesis 26: 2-6 

 Creio firmemente que o patriarca Abraão deve ter contado inúmeras vezes a história de 

como Deus o havia chamado para sair da casa de seus pais e fazer dele o pai de uma grande 

nação e fico imaginando a reação de Isaque ao ver que o Deus de seu pai, agora também falava 

com ele. Como Isaque reagiria ao fato de as mesmas bênçãos que Deus havia prometido ao seu 

pai, agora chegavam de forma plena e abundante na sua vida? Deus falou para Isaque que o 

segredo para ele receber estas bênçãos do Senhor, foi porque o seu pai Abraão havia obedecido 

aos mandamentos, mandatos, preceitos, estatutos e leis de Deus e por conta dessa obediência 

irrestrita, Deus o tinha abençoado e o tornado próspero. 

 Deus agora lhe promete bênçãos e lhe pede para não descer ao Egito e ficar na cidade 

de Gerar e no verso seis nos diz: "Isaque, pois, ficou em Gerar." Qual o resultado das promessas 

de Deus à Isaque e de sua pronta obediência ao pedido divino para não descer ao Egito? 

Deixemos que a própria Palavra de Deus nos mostre o resultado desse pacto maravilhoso entre 

Deus e Isaque: "Semeou Isaque naquela terra e nos mesmos anos recolheu cento por um, porque 

o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e 

bois e grande números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja." Gênesis 

26:12:14 

 Nenhum de nós precisa de entender de plantio, de colheita, de chuva serôdia e chuva 

temporã, para saber o que nosso verso quis dizer quando Isaque colheu a cento por um. A conta 

é bem simples: Para cada grão que ele plantou ele colheu cem vezes mais. Isso não é resultado 

de mérito humano ou técnica de colheita. Esse resultado foi a mão de Deus abençoando Isaque 

e tornando-o rico igual ao seu pai. Isaque deve ter se sentido muito abençoado ao ver que Deus 

multiplicou a sua colheita e ao vender seus produtos, ele simplesmente enriqueceu. Qual de nós 

não gostaria de investir um e ganhar cem. Não existe aplicação financeira que renda isso em 

nenhum lugar do mundo. 

 O que aprendemos com nossa meditação de hoje? Aprendemos que o caminho das 

bênçãos de Deus, passam pela estrada da obediência. Quer receber as bênçãos, obedeça. 
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Onze de Fevereiro 

Uma Aliança Inesperada 

 Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é 

contigo; então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti e 

façamos aliança contigo. Gênesis 26:28 

 Quando lemos a Palavra de Deus, principalmente o Velho Testamento, encontramos o 

costume de famílias se unirem umas às outras com o intuito de se protegerem, se unirem pelos 

sagrados laços do matrimônio e também para enfrentarem seus inimigos comuns. As vezes 

cidades inteiras governadas pelos seus reis, se uniam para enfrentar outros reis. Se você quer 

confirmar esta afirmação, você irá encontrar em Gênesis 14, a guerra dos quatros reis contra 

cinco e por conta dessa guerra, Ló foi levado cativo e Abraão seu tio, mobilizou trezentos e 

dezoito de seus melhores homens para entrar nessa batalha, com a missão de resgatar Ló e toda 

sua família. 

 Acho muito interessante essas histórias de alianças, principalmente porque nosso Deus 

é um Deus de alianças. Ele fez uma aliança com Adão e Eva e esta aliança lhes garantia vida 

eterna, caso eles obedecessem, mas também Deus os alertou para o perigo de quebra dessa 

mesma aliança caso eles comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. O segredo 

para receber as bênçãos da aliança, era e sempre será a obediência à Deus e aos seus 

mandamentos. Por outro lado, as maldições de Deus recaíram sobre os desobedientes Adão e 

Eva e por conseguinte, toda a humanidade de lá para cá, está pagando um preço bem caro pela 

quebra desta aliança. 

 Deus fez uma aliança com Noé e sua família e eles se dispuseram a construir uma arca. 

Por cento e vinte anos, eles além de construir, pregaram ao mundo de então a primeira 

mensagem de um juízo divino sobre a Terra e a humanidade.  Neste contexto, quem foram os 

abençoados por terem cumprido a sua parte na aliança? Noé, sua esposa, seus três filhos e três 

noras. Quem efetivamente se perdeu por desdenhar a aliança divina? Todo o restante da 

humanidade. 

 Achei diversos versos muito interessantes sobre a aliança na vida de Isaque: "De Gerar, 

foram ter com ele, Abimeleque e seu amigo Alaste e Fico, comandante do seu exército. Disse-lhe 

Isaque: Por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsaste de vosso meio? Eles responderam: 

Vimos claramente que o Senhor é contigo; então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti 

e façamos aliança contigo. Gênesis 26:26-28.  A pergunta que não quer calar é: Porque 

Abimeleque que havia expulsado Isaque de suas terras, que havia colocado terra em seus poços, 

agora vinha atrás de uma aliança com Isaque? A Palavra de Deus nos responde: "Vimos 

claramente que o Senhor é contigo". Que testemunho fantástico estava sendo vivenciado pela 

família de Isaque, a ponto de seus próprios inimigos reconhecerem em alto e bom som:  "Vimos 

claramente que o Senhor é contigo".   

 Como o mundo vê a nossa família? Como nossos filhos veem a nossa própria família? 

Como nossos parentes de perto e de longe veem a nossa família? Como Deus vê a nossa família? 

Que o mundo todo possa nos dizer: "Vimos claramente que o Senhor é contigo". Louvado e 

engrandecido seja o nome do Senhor pelo testemunho vivo de nossas famílias! 
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Doze de Fevereiro 

Isaque Abençoa Jacó e Esaú 

 Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e 

fartura do trigo e do mosto. Gênesis 27:28 

 Creio que todos nós cristãos amantes que somos da Palavra de Deus e de seus ensinos 

preciosos para nossas vidas, já ouvimos a famosa história da bênção de Isaque para Esaú e Jacó. 

 A benção seria dada para Esaú, que era o filho mais velho e também era o filho preferido 

do pai Isaque, mas Isaque tinha uma esposa muito astuta que se chamava Rebeca, que por sua 

vez gostava mais de Jacó e quando a astuta Rebeca, ouviu Isaque pedindo uma comida especial 

para Esaú e prometendo-lhe uma bênção especial por isso, mas que depressa, ela montou sua 

estratégia para enganar seu marido e conseguir a bênção para Jacó, que era o filho querido da 

mamãe. 

 Não sei se você se lembra, mas Jacó já tinha oferecido um guisado de lentilhas para o 

seu faminto irmão Esaú, que desta forma desprezou o seu direito à primogenitura e agora de 

comum acordo com a sua mãe e participando de uma mentira e uma simulação, Jacó se propõe 

a roubar a bênção que seria de seu irmão. 

 É lamentável perceber que em pleno século XXI, quantas famílias agem dessa mesma 

forma, com pais mostrando preferência por alguns filhos em detrimento de outros, e mães 

agindo da mesma forma. Entendo plenamente que isso acontece em lares onde Jesus não é 

reverenciado e adorado, mas por incrível que possa parecer, mesmo em lares cristãos a história 

se repete. Os pais continuam tendo seus filhos preferidos, as famílias se dividem e os irmãos 

passam a odiar seus pais e a seus próprios irmãos. E pasmem, tudo isso acontecendo em lares 

onde todos aceitaram Jesus Cristo como seu salvador e Senhor. Que contradição não é verdade? 

 Você conhece a história e Jacó acabou recebendo a benção que seria para Esaú, mas 

talvez você não se lembre das palavras de Isaque para Jacó: "Eis que o cheiro de meu filho é 

como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê o orvalho do céu, e da exuberância 

da terra, a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações te reverenciem, sê senhor de 

teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar e 

abençoado o que te abençoar." Gênesis 27:27-29. 

 Agora veja o que sobrou para Esaú: "Então, lhe respondeu, Isaque, seu pai:  Longe dos 

lugares férteis da terra será a tua habitação e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada 

e servirás a teu irmão, quando, porém, te libertares, sacudiras o seu jugo da tua cerviz." 

 O que sua família pode tirar de lições dessa história? Será que vale a pena continuar 

tendo filhos preferidos? Vale a pena pais e filhos se aliarem para mentirem uns para os outros? 

Como chefes de suas famílias, vocês já abençoaram seus filhos? Já pensaram em quão bom será 

abençoar os seus filhos para que nunca saiam dos caminhos do Senhor? Se ainda não os 

abençoaram, que tal começar hoje uma cultura de abençoar constantemente seus filhos? 
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Treze de Fevereiro 

Bênçãos da Despedida 

 Deus Todo Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te 

multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. 

Gênesis 28:3 

 Depois de enganar seu pai Isaque com a ajuda de sua mãe Rebeca, Jacó atraiu para si o 

ódio de seu irmão Esaú, a ponto de Esaú querer matá-lo e quem nos traz essa informação é a 

própria Palavra de Deus: "Passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da benção, com que seu pai 

tinha abençoado e disse consigo: Vêm próximos os dias de luto por meu pai, então matarei á 

Jacó, meu irmão".  Gênesis 27:41 

 Aqui fica uma lição para todas as famílias: A mentira, o seu irmão engano e sua irmã 

falsidade, trazem suas consequências e estas podem acabar de uma vez por todas com os 

relacionamentos entre pais e filhos e entre os próprios irmãos. Esaú, por conta da estratégia de 

sua mãe Rebeca, passou a odiar o seu irmão Jacó. A Palavra de Deus nos diz em Gálatas 6:7: 

"Não vos enganeis, de Deus não se zomba; pois aquilo que o homem semear, isso também 

ceifará." Rebeca e Jacó plantaram mentira, engano e falsidade. Isaque colheu decepção e Esaú 

colheu ódio. É impressionante como uma atitude pecaminosa consegue espalhar um rastro 

relevante de maldades atrás de si. 

 O clima na casa de Isaque e Rebeca ficou tão ruim que a solução para restabelecer a 

harmonia foi mandar Jacó ir embora e o próprio Isaque se encarregou de despachar seu próprio 

filho, mas não foi um despacho qualquer. Ele se despediu de seu filho com uma benção. Veja na 

Palavra de Deus como foi a despedida de Jacó e veja também como Isaque fez isso de uma forma 

magistral: 

 "Isaque chamou a Jacó e dando-lhe a sua benção, lhe ordenou: Não tomarás esposa 

dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, e vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma 

lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe." Gênesis 28:1 e 2. Este foi o conselho.: 

Isaque sabia que o seu pai Abraão havia pedido auxílio divino e o apoio de seu servo mais fiel 

para conseguir encontrar o amor de sua vida que era Rebeca e agora como pai, ele queria que 

seu filho Jacó, fosse tão abençoado como ele havia sido. 

 Mas a além deste conselho, Isaque derramou sobre seu filho Jacó mais uma benção, que 

poderia ser chamada a bênção da despedida. Veja: "Deus Todo Poderoso te abençoe, e te faça 

fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de 

Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, 

concedida por Deus a Abraão". Gênesis 28:3 e 4. 

 Existe um poder na bênção de um pai cristão. Em todos os lares sejam eles cristãos ou 

não, chega uma hora, uma fatídica hora, em que os filhos saem pela porta de casa para 

simplesmente cuidarem de suas vidas. Nós pais, sabemos muito bem o que é isso, pois saímos 

da casa de nossos pais para construirmos a nossa própria vida e nossa própria família. Não sei 

se este momento já chegou na sua casa, mas vocês como pais já pensaram no que vão dizer 

quando seus filhos saírem de casa? Você já abençoou o seu filho hoje? Está se preparando para 

abençoá-lo por todos os dias até o dia em que ele sairá de casa e pelo resto de sua vida?  
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Quatorze de Fevereiro 

Promessa Renovada 

 Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, 

Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora 

está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Gênesis 

28:13 

 Não sei se vocês como pais, já tiveram a oportunidade de mostrar a sua cidade natal 

para seus filhos. Muito provavelmente a vida os levou para bem longe de sua cidade natal e 

quem sabe, vocês já colocaram toda a sua família no carro ou dentro de um avião e os levaram 

até lá para conhecer e lá mostraram para eles locais de suas infâncias, que deixaram marcas em 

vossas vidas. 

 Jacó estava retornando para Harã, exatamente o primeiro local de seu avô Abraão, 

quando saiu de sua cidade natal em Ur dos Caldeu. Jacó tinha um objetivo ao retornar ao local 

de origem de seu avô, que era encontrar uma esposa na casa de Labão, irmão de sua mãe. Nessa 

viagem de retorno, teve um incidente bem conhecido de todos os que tem alguma familiaridade 

com a Palavra de Deus, mas vamos permitir que a Ela nos mostre que incidente foi esse: 

 "Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã; E chegou a um lugar onde passou a noite, 

porque já o sol era posto; e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, 

e deitou-se naquele lugar. E sonhou: e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos 

céus; e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela; E eis que o Senhor estava em cima 

dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque; esta terra, em que 

estás deitado, darei a ti e à tua descendência; E a tua descendência será como o pó da terra, 

e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência 

serão benditas todas as famílias da terra; E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer 

que fores, e te farei tornar a esta terra; porque não te deixarei, até que haja cumprido o que 

te tenho falado. Gênesis 28:10-15 

 Deus usou palavras diferentes, mas a essência das promessas feita a Jacó era a mesma 

que Ele já havia feito por diversas vezes à Abraão e uma vez a Isaque. Deus através de uma 

visão dada a Jacó, veio reforçar a promessa que Ele havia feito ao pai e avó de Jacó. Graças 

aos descendentes de Jacó e graças a mudança que Deus fez em seu nome, mudando-o para 

Israel, graças a sua luta pessoal com Deus, nasce a nação de Israel. 

 Fiquei realmente impressionado com o fato de que foi o próprio Deus, mesmo que 

seja através de um sonho, veio pessoalmente renovar Sua aliança com o neto de seus 

escolhidos Abraão. Fiquei também impressionado que Deus escolheu um Jacó que havia 

usurpado a primogenitura de Esaú, seu irmão, e que em parceria com sua mãe, havia 

enganado Isaque seu pai e roubado de Esaú a bênção que seria dele.  

 É incrível como nosso maravilhoso Deus escolheu pecadores para cumprir Seus planos, 

portanto não nos surpreendamos se o nosso Deus Todo Poderoso, escolher vocês como pais 

ou qualquer membro de sua família, para serem os protagonistas de algum projeto que nasceu 

no coração Dele. Se Deus vos escolher, aceitem a missão. 
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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! 

 

 

 



 
26 

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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______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

terceira Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Vinte e Dois de Fevereiro 

Love At Home 

 Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai 

brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18 

 Nada como levantar cedo para buscar a presença do Senhor. Dobrar os joelhos 

sabendo que o relógio não te oprime é realmente maravilhoso. Depois de orar, poder abrir 

um hinário cristão e cantar três, quatro ou mesmo cinco músicas, sem a menor preocupação 

de que você precisa terminar seu culto correndo é um privilégio.  

 Ao abrir hoje o Hinário Adventista do Sétimo Dia, nesta manhã, encontrei o famoso 

hino Love At Home ou Amor no Lar (H.A 453) e fiquei pensando no quanto o amor faz toda a 

diferença numa família. Se você pudesse perguntar para presidiários o que faltou na sua vida, 

eles provavelmente dirão que faltou amor. Se você for a um centro de recuperação de 

drogados ou mesmo numa prisão especial para adolescentes, muito provavelmente a resposta 

será a mesma. Porque existem tantos adolescentes nas ruas, jovens mendigos e idosos 

implorando por moedas? Sim, em algum momento de suas vidas faltou o amor deles para com 

suas famílias ou de suas famílias para com eles. A verdade é que se houvesse tido amor nesse 

relacionamento familiar, a história deles teria sido outra. 

 Mas quando existe amor, a história muda. Nossos filhos não fogem de casa, nossos 

pais não viram mendigos, nossos adolescentes não serão buscados numa cadeia e muito 

menos nossos jovens estarão num centro de reabilitação para drogados. Quanto existe amor, 

o esposo se mantém como o laço de união da família e a esposa se mantêm como mãe e a 

mulher mais realizada do mundo. Esse não é um mundo de fantasia, é um mundo real, pois 

pais e filhos estão se empenhando em amar e ser amados. Os problemas virão, as tormentas 

serão fortes, os trovões irão se fazer ouvir e os relâmpagos irão ser notados, mas uma família 

que se ama e que se cuida é o melhor testemunho a favor do evangelho de Jesus Cristo, em 

prol da humanidade. 

 Medite em cada estrofe de Love At Home (Amor no Lar)! 

 1) Tudo é belo em derredor, com amor no lar. Há beleza em 

cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e 

dor desfaz, luz, saúde e gozo traz, sempre o amor no lar.  

 Coro: Com amor, com amor. Não há dor, nem há pesar, com 

amor no lar. 

 2) Na choupana há prazer, com amor no lar, ódio e mal não 

pode haver, com amor no lar. Cada rosa em seu matiz, vozes de aves 

tão gentis, tudo faz-se mais feliz, como amor no lar.  

  3) Meus Jesus que eu seja Teu, dá-me amor no lar. Faz-me 

renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de 

estar aos pés do rei. Sempre andando em Sua lei, com amor no lar.  

 Linda letra, linda música. Linda prática na sua família e na minha. Amém por isso. 
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Vinte e Três de Fevereiro 

Restaurando a Adoração 

 Então, disse Jacó a sua família e a todos os que com ele 

estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, 

purificai-vos e mudai as vossas vestes. Gênesis 35:2 

 Depois das tragédias acontecidas com sua filha Dina, sendo abusada por Siquém, 

depois de Simeão e Levi terem matado todos os homens da cidade de Siquém, não haveria a 

menor possibilidade da família de Jacó permanecer naquela cidade. Em sua providência, Deus 

dá uma ordem clara a Jacó: "Disse Deus a Jacó: Levanta-se, sobe a Betel e habita ali, faze ali 

um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, seu irmão". Nosso verso 

de hoje nos mostra a atitude imediata de Jacó, mas sua atitude continua nos versos 3 e 4: 

"Levantem-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da 

minha angustia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então, deram a Jacó, todos os 

deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas e Jacó os 

escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém.” Gênesis 35:3 e 4. 

 Para garantir que nenhum povo iria se envolver com o povo de Israel, o próprio Deus 

se encarregou de amedrontá-los: "E tendo eles partido, o terror do Senhor, invadiu as cidades 

que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a Luz, 

chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele é todo o povo que com ele estava. E edificou 

um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia de seu irmão.” 

Gênesis 35:5-7 

 Depois de ver sua filha sendo abusada e ver dois de seus filhos virarem assassinos, 

Jacó aceita humildemente a sugestão para voltar ao lugar onde o próprio Deus havia se 

manifesto a ele. Obedecendo a ordem do próprio Deus, Jacó constrói um altar e desta forma 

restaura a adoração ao verdadeiro Deus.  Como a adoração ao Deus verdadeiro é totalmente 

incompatível com a adoração falsa, sua família entrega seus deuses estranhos, seus ídolos, 

suas argolas que lhes pendiam das orelhas e depois de escondê-los debaixo de um carvalho, 

Jacó reconsagra sua família ao Senhor, erigindo um altar. 

 Como podemos ver, Jacó seguiu seu ministério como sacerdote de seu lar, graças aos 

bons exemplos de seu avô Abraão e seu pai Isaque. É simplesmente impressionante como a 

força de dois bons exemplos que ele teve e a cultura de edificar um altar ao Senhor, marcaram 

a vida de Jacó e de sua família. É fantástico ver que depois de muitos anos terem se passado, 

Jacó manteve viva a chama do altar e do momento da devoção com sua família. 

 Uma imensa maioria de meninos cristãos estão crescendo em lares cristãos e por não 

terem comunhão com Deus, por não passarem tempo aos pés do Salvador, eles simplesmente 

irão passar pela adolescência sem nunca terem feito seu culto pessoal, sem nunca terem 

ajoelhado diante do Senhor, sem nunca sequer terem lido ou mesmo estudado suas lições de 

escola sabatina ou mesmo dominical. Um dos grandes responsáveis por este quadro tão 

caótico, está na figura do pai cristão moderno, que tem trabalhado muito, acumulado recursos 

materiais, mas tem sido ausente como sacerdote de seu lar. Que tal aprender com Abraão, 

Isaque e Jacó e voltar a ser o sacerdote de sua família? 
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 Vinte e Quatro de Fevereiro 

 Preferências Paternas 

 Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, 

porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de 

mangas compridas. Gênesis 37:3 

 Talvez a mais comovente história de todo o Velho Testamento, seja a história de José, 

filho de Israel com Raquel, a mulher de sua vida. Apesar de ter desposado Lea, Bila e Zilpa, 

Jacó era apaixonado por Raquel e por isso seu primogênito com Raquel era-lhe por demais 

precioso. 

 Israel, como tantos outros pais fizeram ao longo de sua trajetória de paternidade, 

mostrava ostensivamente que José era seu filho favorito, a ponto de fazer para ele e só para 

ele, uma túnica talar de mangas compridas. Que tragédia foi essa demonstração de 

favoritismo por parte de Israel, pois a partir desse momento, o clima entre os outros filhos e 

José nunca mais foi o mesmo. 

 A Palavra de Deus nos conta como foi o clima depois da atitude impensada de Israel 

"Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-

no e já não lhe podiam falar pacificamente". Gênesis 37:4 

 José era um adolescente de apenas dezessete anos.  Era o caçula antes de seu irmão 

Benjamim, filho de Raquel nascer, e Deus o abençoou com o dom das visões. Em sua inocência, 

cada sonho que Deus lhe dava, ele alegremente contava para seus pais e irmãos e isso só fazia 

aumentar mais o ódio entre eles. Sua família lembra da história? Se lembram dos sonhos de 

José? Vamos permitir que a Palavra de Deus nos refresque a memória: 

 "Teve José um sonho, que contou a seus irmãos; por isso o odiaram ainda mais. 

E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho, que tenho sonhado: Eis que estávamos atando molhos 

no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os 

vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho". Gênesis 37:5-7. Qual foi a reação 

imediata após José lhe contar o sonho? "Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras 

reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por 

seus sonhos e por suas palavras". Gênesis 37:8  

 E o outro sonho foi: "E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que 

tive ainda outro sonho; e eis que o sol, e a lua, e onze estrelas se inclinavam a mim." Gênesis 

3:9. E qual a reação imediata? "E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai, 

e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a 

inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam; seu pai, porém guardava este 

negócio no seu coração." Gênesis 37:10 e 11 

 Se os irmãos já o odiaram quando seu pai lhes deu a túnica talar de mangas compridas, 

imagine como eles passaram a lhe odiar, depois do inocente José lhes contar os sonhos que Deus 

havia-lhe dado. Que lições sua família pode tirar com apenas este pequeno episódio da vida de 

José? Que tal conversarem em família depois de lerem esta meditação? 
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Vinte e Cinco de Fevereiro 

Filho Abençoado 

 O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e 

estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39:2 

 A história de José é tão fantástica e com tantos aprendizados diferentes para as famílias, 

que Moisés teve o capricho de escrever detalhes dela na Palavra de Deus. 

 O capítulo trinta e nove de Gênesis, mostra momentos diferentes e importantes na vida 

de José. Nenhum pai e nenhuma mãe merecerem ser separados de seus filhos como José foi 

separado dos seus. Para todos os efeitos, existiam onze irmãos mentindo, um pai enganado com 

a absoluta certeza que seu amado filho estava morto e neste contexto existia José, que nem 

mesmo os onze irmãos sabiam ao certo o seu paradeiro. 

 No fundo, Deus tinha uma missão para José e não importando quantas injustiças, José 

teria que suportar, a bênção do Senhor era com ele. A história de José no Egito começa como 

escravo na casa de seu senhor Potifar, mas será que ser escravo na casa de um oficial do Egito 

era algo ruim? Vamos a Palavra de Deus: "E o Senhor estava com José, e foi homem próspero; 

e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com 

ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e 

servia-o; e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu 

que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa 

do egípcio por amor de José; e a bênção do SENHOR foi sobre tudo o que tinha, na casa e no 

campo." Gênesis 39:2-5 

 Atente para as seguintes palavras e vejamos como é maravilhoso ser o alvo da bênção 

e carinho do Senhor: "O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero", "Vendo Potifar 

que o Senhor era com ele", "E a benção do SENHOR foi sobre tudo o que tinha, na casa e no 

campo". José chegou como escravo e foi promovido a mordomo. Veja a bênção: "Logrou José 

mercê perante ele, a quem servia e o pôs por mordomo na sua casa e lhe passou à mão tudo 

o que tinha." Gênesis 39:9 

 Se não bastasse ser promovido, veja o que faz a bênção do Senhor na vida dos seus 

filhos: "E, desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor 

abençoou a casa do egípcio por amor de José; a bênção do Senhor estava sobre tudo o que 

tinha tanto em casa como no campo". Gênesis 39:5 

 Ao longo da história de nossas famílias conseguimos ver nitidamente a bênção de Deus 

atuando. Quando olhamos para trás e nos lembramos que saímos de uma universidade para 

sermos estagiários, ganhando meio salário mínimo para alguém nos ensinar a trabalhar e ao 

nos olharmos agora, com esposa, filhos, um lugar para morar e um carro para nos 

locomovermos, temos que levantar as mãos aos céus em gratidão, pelas bênçãos do Senhor 

em nossas vidas. Que a nossa oração hoje seja: " Senhor, abençoa nossos filhos como o Senhor 

abençoou a José". 
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Vinte e Seis de Fevereiro 

Filho Provado 

 Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me 

vedei, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu 

tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9 

 A história de José continua e apesar das bênçãos do Senhor em sua vida, as provações 

também viriam e sua primeira provação não foi nada fácil para um jovem no vigor de sua 

juventude. Vejamos com que palavras a Palavra de Deus nos conta a história dessa provação: 

"Aconteceu, depois destas coisas que a mulher de seu senhor, pôs os olhos em José e lhe disse: 

Deita-se comigo." Gênesis 39:7. 

 A resposta de José a essa primeira e enorme tentação, foi surpreendente: "Porém ele 

recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que, o meu senhor, não sabe do que há em casa 

comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, 

e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher; como, pois, faria eu 

tamanha maldade, e pecaria contra Deus?” Gênesis 39: 8 e 9  

 Que resposta fantástica de um filho fantástico, não é verdade? A provação do sexo em 

pleno vigor da juventude não é fácil para nenhum cristão e também não foi nada fácil para 

José. Se José tivesse cedido nessa sua primeira provação, sua vida na casa de Faraó poderia 

ter sido muito mais fácil, pois ele contaria com a aprovação da esposa de Potifar para tudo o 

que ele quisesse fazer, mas sua atitude em recusar aguçou ainda mais o desejo de sua patroa 

e a Palavra de Deus nos confirma isso: "E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe 

dando ele ouvidos, para deitar-se com ela, e estar com ela. Sucedeu num certo dia que ele veio 

à casa para fazer seu serviço; e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, 

dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E 

aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora, chamou 

aos homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem 

hebreu para escarnecer de nós; veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz; 

E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa 

comigo, e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou 

à sua casa." Gênesis 39:10-16 

Todos nós sabemos como essa história terminou, mas vamos deixar que a Palavra de Deus nos 

conte como foi: "Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo 

hebreu, que nos trouxeste, para escarnecer de mim; E aconteceu que, levantando eu a minha 

voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo, e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o 

seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme a estas mesmas 

palavras me fizeram teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, e o entregou 

na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados; assim esteve ali na 

casa do cárcere." Gênesis 39:17-20. 

 Se esta prova de José tivesse acontecido conosco teríamos resistido? Se esta mesma 

provação chegasse a nossos filhos, eles também suportariam a pressão? 
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Vinte e Sete de Fevereiro 

Da Cadeia para o Palácio 

 Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura, 

homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Gênesis 41:38 

 Depois de ouvir a história falsa contada por sua esposa, Potifar enviou José para a 

cadeia. Quem poderia imaginar que o mordomo e o homem de confiança de Potifar, tivesse 

sua sorte mudada de uma hora para outra por conta de uma mentira? 

 Veja esse verso da Palavra de Deus: "Porque os meus pensamentos não são os vossos 

pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor." Isaías 55:8. Creio que 

exatamente por esta verdade, tudo que aconteceu na vida de José tem explicação nesse verso. 

Essa verdade não serve somente para a história de José. A partir do momento que entregamos 

nossa vida nas mãos de Deus, então nossos destinos estão sendo escritos por Deus. 

 Tão logo José foi lançado na prisão, quem estava com ele para o abençoar? “O Senhor, 

porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê junto ao carcereiro." Gênesis 39:21. 

Não é fantástico saber que mesmo numa condição tão adversa, Deus estava com José? Não é 

fantástico também saber que este mesmo Deus que esteve com José, também sempre estará 

com nossos filhos e conosco? Não é incrível como Deus tem o poder de reverter uma maldição 

em bênção? Veja como Deus continua abençoando José: "O qual confiou às mãos de José, 

todos os presos que estavam no cárcere e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum 

cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o 

Senhor era com ele e tudo o que ele fazia prosperava." Gênesis 39:22 e 23. 

 Quando lemos a história do copeiro e do padeiro chefes de Faraó, entendemos 

plenamente porque José estava na prisão, não mais como um prisioneiro qualquer, mas como 

o homem de confiança do carcereiro. A palavra confiança fazia parte do DNA de José. Ele fora 

o homem de confiança de Potifar e agora era o homem de confiança do carcereiro chefe. Ao 

interpretar os sonhos de dois oficiais de Faraó, abriram-se as portas para no momento 

oportuno, ele também interpretar os dois sonhos de Faraó.  

 Quando Faraó teve o sonho das vacas gordas e magras e depois os sonhos da espiga 

boa e da mirrada, ele convocou todos os magos de seu reino e nenhum deles pode interpretar. 

Neste momento, no tempo de Deus, o copeiro chefe fala a respeito de José e ele foi chamado 

às pressas para interpretar o sonho de Faraó.  

 No momento certo e no lugar certo, segundo a maravilhosa vontade de Deus, José 

passa a ser o governador do Egito. Faraó o elogia por sua sabedoria, reconhece que em José 

está o Espírito de Deus, o promove à administrador de sua própria casa, o promove a segundo 

homem em todo o Egito, abaixo apenas dele mesmo, o faz vestir roupas de linho fino, deu o 

seu anel para ele e ainda lhe deu um colar de ouro. Da cadeia para o palácio! 

 O segredo do sucesso de José era: "O Senhor, porém, era com José" Gênesis 39:21  
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Vinte e Oito de Fevereiro 

A Hora da Vingança 

 Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a 

conhecer e lhes falou asperamente e lhes perguntou: Donde vindes? 

Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimentos". 

Gênesis 42:7 

 Quem conhece a história de José sabe muito bem que ela é uma das mais 

emocionantes da Palavra de Deus. Tem fatos e acontecimentos da vida real de muitas famílias, 

desde Adão e Eva, até nossos dias. Tem favoritismo dos pais, tem inveja de irmãos, tem 

violência, tem traição, tem fome, tem fartura, tem acertos de contas e até desejo de vingança. 

Quantas famílias ao lerem a história de José, não conseguem ver a história de suas próprias 

famílias, não é verdade? 

 José tinha sido vendido pelos seus irmãos quando ainda era adolescente para 

comerciantes ismaelitas, que por sua vez o venderam para Potifar e desde sua passagem por 

lá, passando pela sua injusta prisão até o momento em que Deus o honrou com o cargo de 

governador do Egito, passaram-se aproximadamente treze anos. Agora, com trinta anos de 

idade, no cargo de governador do país que detinha todo o alimento naquela região, já casado 

com Asenate e pai de Manassés e Efraim, José reconhece seus irmãos quando estes se 

prostraram diante dele.  

 José com certeza se lembrou dos sonhos onde seus irmãos, seu pai e sua mãe, se 

ajoelhavam diante dele. Aqueles sonhos que Deus havia-lhe dado em plena adolescência, 

haviam se cumprido agora, diante dele e Deus precisou apenas de treze anos, o que não é 

nada para quem é o dono do tempo, para mostrar para José o porquê dos sonhos. José agora 

tinha a oportunidade única de fazer algo que muitos seres humanos e porque não dizer muitas 

famílias amam fazer, que era se vingar. 

 Estava em suas mãos o direito e o desejo de ir à forra. Ele podia fazer com os seus 

irmãos o que bem lhe entendesse, pois quem iria questionar o segundo nome de todo o Egito? 

Não seria Faraó que iria questionar qualquer atitude de José, pois ele já havia investido José 

de autoridade. Fico pensando que Satanás, nosso arqui-inimigo deve ter sussurrado no 

coração de José, que agora era a hora da vingança. Deve tê-lo feito lembrar do momento em 

que ele foi jogado na cova, do momento em que foi tirado de lá, do momento em que seus 

irmãos mataram uma animal somente para mergulhar sua preciosa túnica em sangue, dos 

bons e dos maus momentos passados na casa de Potifar e por fim dos dolorosos anos passados 

numa cadeia. Mesmo com a bênção do Senhor, José dormiu, comeu e se alimentou como um 

prisioneiro e com certeza não fora nada fácil. 

A cena estava montada: seus irmãos ajoelhados em respeito a ele, eles não tinham a menor 

ideia de quem era o governador e ele reconheceu cada um de seus irmãos.  Tudo pronto para 

a vingança e como reagiria José, governador do Egito? José sabia de onde viera, para onde 

estava indo e conhecia o Deus de sua infância, sua adolescência, sua juventude e não seria ele 

o homem de Deus que se vingaria de sua família. Que lição para nossas famílias em pleno 

século XXI, não é verdade? 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

quarta Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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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
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