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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 

abril 2021 

Famílias liberais 

 Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo 

coração os dispôs a trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tenha ordenado se fizesse por 
intermédio de Moisés. Êxodo 35:29 

 

 Considero Deus o Ser mais criativo, inteligente e genial do quem quer que seja. Já parou para ver 
quantas bênçãos nossas famílias recebem simplesmente porque foi Deus quem providenciou? O maior 
dom que Deus pode dar ao homem é a vida e sem ela não seríamos o que somos. Ser quem somos com toda 
a complexidade que existe em cada célula de nosso corpo é um testemunho inequívoco de que somente 
Deus é o Criador e nós suas criaturas.  Ter sido criado à imagem de Deus e não existir ninguém que seja 
igual a nós, é realmente dormir com a certeza de que você é único, exclusivo e muito amado por Deus. 

 Além de nos criar, Deus criou o sábado para que nós os seus filhos tivéssemos um dia de férias 
por semana. Estas férias de vinte e quatro horas tinha um fim específico de mudarmos nossas atividades e 
desta forma descansarmos nossos corpos e mentes para adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. No 
jardim do Éden, além do sábado, do casamento e da família, Deus criou o trabalho e desta forma nossos 
primeiros pais tiveram o privilégio de cuidar do jardim como gerentes desta bela obra da criação divina. 
Quatro maravilhosas instituições criadas por Deus para abençoar seus filhos. Nosso Deus é fantástico! 

 Uma outra bênção que os cristãos tem é a igreja e a pergunta é: quem inventou a igreja? Quem 
seria o Ser tão iluminado que pensaria num local tão incrível, tão deleitoso e aconchegante, a ponto de as 
pessoas amarem e anelarem pelos momentos que passam nela? A resposta tinha que estar na Palavra de 
Deus e em Êxodo 25:8:"E me farão um santuário, para que EU possa habitar no meio deles". 

 Acho simplesmente fantástica e incrível a idéia de Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, o 
nosso Mantenedor, o nosso Restaurador, o nosso Glorificador, o Grande EU SOU, simplesmente pedir a 
Moisés para construir um santuário, porque Ele, Deus, quer ficar perto do seu povo. Podendo ficar no céu, 
sendo adorado por milhões e milhões de anjos, mesmo assim Ele quis ficar perto de pecadores como nós. 
Que atitude mais nobre, mais carinhosa de um Deus que se preocupa com seu povo e quer ficar perto dele. 

 Quando Deus quis construir o seu templo, qual foi a estratégia de Deus? Ele solicitou que todas 
as famílias, todos os cidadãos do seu reino, trouxessem parte de seus recursos sob a forma de ofertas, 
oferendas ou donativos e entregassem aos sacerdotes, para que eles administrassem os recursos para a 
construção do templo. Deus que é o dono de todo o ouro e toda a prata, poderia simplesmente fazer 
aparecer todo o ouro, toda a prata, todo o cobre e todo o bronze para construir a Sua casa, mas Ele, 
preferiu que os seus filhos doassem algo que era deles e desta forma os tornou parceiros na construção da 
casa de Deus. 

 Se Deus é dono de tudo, porque Ele pede que nós doemos dos nossos poucos recursos para 
realizamos a obra Dele? O motivo principal é para afastar a praga do egoísmo de nossos corações 
pecadores. Se não compartilhássemos nossos recursos com a obra do Senhor, não compartilharíamos 
nosso pão com os necessitados, nosso carinho com os que choram pela perda de entes queridos e etc. Qual 
o projeto financeiro que a sua família tem para abençoar a obra de Deus aqui na terra? Você planeja suas 
ofertas ou dá se sobrar? 

 

 

 

De 
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Primeiro de Abril 

Separando os Idólatras 

 

 Quem é do Senhor venha até mim. Êxodo 32:26 

 Deus estava pacientemente conduzindo o povo de Israel, do Egito para a prometida terra de 

Canaã, mas o incidente do povo com o bezerro de outro, a troca do Deus verdadeiro por um ídolo pagão, 

literalmente mexeu com a paciência de Deus. Veja como Deus reagiu diante da tentativa do povo de 

substituí-lo por um bezerro de ouro: "Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo e eis que é povo de 

dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma e de ti 

farei uma grande nação". Êxodo 32:10 

 

 Conseguiu vislumbrar a reação divina à idolatria? Se existe algo que Deus não tolera é ser 

substituído, seja por um bezerro, uma imagem, um líder espiritual, dinheiro, pelo mestrado, pelo 

doutorado, um apartamento ou quaisquer outros bezerros modernos que muitas das vezes priorizamos 

mais do que Ele. A ira de Deus foi tanta, que Ele queria consumi-los com o furor e a Palavra de Deus tem 

vários exemplos do estrago que faz a fúria de Deus 

 

 Neste momento desta história, surge a figura de Moisés como intercessor e note que Moisés 

teve a audácia de negociar com Deus: "Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, 

por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com 

forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes, e 

para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu 

povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, 

e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa 

descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. 

Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo". Êxodo 32:11-14 

 

 Depois que Moisés conseguiu aplacar a ira divina e salvar uma nação inteira de ser morta,  

chegou a hora de Moisés reagir diante do que ele vira: "E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, 

e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e 

quebrou-as ao pé do monte; E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo, moendo-o até 

que se tornou em pó; e o espargiu sobre as águas, e deu o a beber aos filhos de Israel".  Êxodo 32:19 e 

20. 

 

 Agora chegou a hora de Moisés ficar furioso e olhe que Deus não foi negociar com ele. Algo 

precisava ser feito para estancar o pecado da idolatria e achei fantástica a frase que Moisés usou para 

convocar quem pertencia ao Senhor no meio daquele caos: "Vendo Moisés que o povo estava 

desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha ao meio dos inimigos, pôs-se em pé à entrada 

do arraial e disse: Quem é do Senhor venha até mim. Então se, ajuntaram a ele os filhos de Levi".  Êxodo 

32:25 e 26. 

 

 Sem pestanejar, a tribo dos sacerdotes, ou seja, a família dos pastores de Israel se posicionou. 

Eles não tinham qualquer dúvida de que eles pertenciam ao Senhor. Que exemplo estes homens, estes 

pais, estes sacerdotes deram para suas famílias! Fico imaginando que assim que os homens se 

posicionaram, suas esposas e seus filhos os seguiram de imediato. No meio de tanta idolatria moderna, 

nossas famílias ainda se posicionam como sendo a elite espiritual que pertencem ao Senhor? 
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Dois de Abril 

Intercedendo por Famílias 

 

 Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não risca-me, 

peço-te do livro que escreveste.  Êxodo 32:32 

 Quando pensamos nos grandes nomes do Velho Testamento, geralmente nos lembramos de 

nossos primeiros pais, Abraão, Noé, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, mas não teve ninguém que teve a 

missão mais trabalhosa, mais espinhosa e mais complicada do que Moisés. Não foi por mera 

coincidência que Deus escolheu Moisés para tirar o seu povo de Israel de uma terra, onde o próprio 

Moisés havia passado sua adolescência e sua juventude. Moisés seria o substituto de Faraó, havia sido 

treinado em técnicas de guerra da nação mais poderosa de então e mesmo com tanto preparo bélico e 

militar, Deus o conduziu para passar quarenta anos no deserto, aprendendo a se relacionar e depender 

unicamente do Senhor para o comando de sua vida. O Senhor o tira do palácio e leva-o para o deserto, 

para ele aprender a ser ninguém. 

 

 Logo depois que os filhos de Levi se prontificaram a apoiar Moisés na tarefa de fazer cessar a 

idolatria, Moisés foi conversar com o Senhor, pois três mil homens já haviam sido mortos pelas espadas 

dos levitas. A Palavra de Deus nos conta como foi essa conversa entre Moisés e o Senhor: "E aconteceu 

que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao 

Senhor; porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor, e disse: Ora, 

este povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado; 

se não, risca-me, peço-te, do teu livro, que tens escrito". Êxodo 32:30-32. 

 

 Quando pensamos em seres humanos intercedendo em prol de outros seres humanos, não 

conheço ninguém em toda a história bíblica que fez melhor esse papel do que Moisés. Para mim o 

melhor exemplo de intercessão de um homem por todas as famílias de uma nação. E se fosse somente 

a intercessão, seu exemplo já seria fantástico, mas Moisés foi muito além, ele amou 

desinteressadamente toda sua nação, que por sinal reclamava mais com ele do que o apoiava. Muito 

provavelmente nós em seu lugar, já teríamos aceito a proposta de Deus de exterminar o povo e fazer 

de nós, os herdeiros de Sua promessa à Abraão. 

 

 Moisés tinha tanto amor, tanto comprometimento, tanto empenho pelos seus liderados que 

abriu mão de ter o seu nome escrito no livro da vida a ver o seu povo e suas famílias se perderem 

sozinhas. Que exemplo fantástico de líder, mas também de homem e de marido.  Quantos homens, 

quantos chefes de família descartam suas esposas e seus filhos na primeira desavença e simplesmente 

abandonam os bens mais preciosos, que são sua família. 

 

 A grande maioria dos homens tem uma séria dificuldade com o verbo assumir. 

Aproximadamente um milhão de meninas adolescentes entre doze e quatorze anos vai engravidar de 

algum adolescente ou jovem neste ano e quem é que irá fugir de uma possível gravidez? Lógico que 

todos sabemos a resposta. A imensa maioria dos homens amam muito mais o seu trabalho, a sua 

posição social, o seu carro, o seu dinheiro e os seus bens que suas próprias famílias, esquecendo-se que 

todas essas coisas que eles valorizam, não lhes dão carinho, amor e respeito que somente uma família 

bem ordenada pode dar.  

 

 Todos estes homens deveriam conhecer a história de um homem chamado Moisés. 
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Três de Abril 

Famílias Liberais 

 

 Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, 

todo homem e mulher cujo coração os dispôs a trazerem uma oferta para 

toda a obra que o Senhor tenha ordenado se fizesse por intermédio de 

Moisés. Êxodo 35:29 

 

 Considero Deus o Ser mais criativo, inteligente e genial do quem quer que seja. Já parou para ver 

quantas bênçãos nossas famílias recebem simplesmente porque foi Deus quem providenciou? O maior dom 

que Deus pode dar ao homem é a vida e sem ela não seríamos o que somos. Ser quem somos com toda a 

complexidade que existe em cada célula de nosso corpo é um testemunho inequívoco de que somente Deus 

é o Criador e nós suas criaturas. Ter sido criado à imagem de Deus e não existir ninguém que seja igual a nós, 

é realmente dormir com a certeza de que você é único, exclusivo e muito amado por Deus. 

 

 Além de nos criar, Deus criou o sábado para que nós os seus filhos tivéssemos um dia de férias por 

semana. Estas férias de vinte e quatro horas tinha um fim específico de mudarmos nossas atividades e desta 

forma descansarmos nossos corpos e mentes para adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. No jardim 

do Éden, além do sábado, do casamento e da família, Deus criou o trabalho e desta forma nossos primeiros 

pais tiveram o privilégio de cuidar do jardim como gerentes desta bela obra da criação divina. Quatro 

maravilhosas instituições criadas por Deus para abençoar seus filhos. Nosso Deus é fantástico! 

 

 Uma outra bênção que os cristãos tem é a igreja e a pergunta é: quem inventou a igreja? Quem 

seria o Ser tão iluminado que pensaria num local tão incrível, tão deleitoso e aconchegante, a ponto de as 

pessoas amarem e anelarem pelos momentos que passam nela? A resposta tinha que estar na Palavra de 

Deus e em Êxodo 25:8: "E me farão um santuário, para que EU possa habitar no meio deles". 

 

 Acho simplesmente fantástica e incrível a idéia de Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso 

Mantenedor, o nosso Restaurador, o nosso Glorificador, o Grande EU SOU, simplesmente pedir a Moisés 

para construir um santuário, porque Ele, Deus, queria ficar perto do seu povo. Podendo ficar no céu, sendo 

adorado por milhões e milhões de anjos, mesmo assim Ele quis ficar perto de pecadores como nós. Que 

atitude mais nobre, mais carinhosa de um Deus que se preocupa com seu povo e quer ficar perto dele. 

 

 Quando Deus quis construir o seu templo, qual foi a Sua estratégia? Ele solicitou que todas as 

famílias, todos os cidadãos do seu reino, trouxessem parte de seus recursos sob a forma de ofertas, 

oferendas ou donativos e entregassem aos sacerdotes, para que eles administrassem os recursos para a 

construção do templo. Deus que é o dono de todo o ouro e toda a prata, poderia simplesmente fazer 

aparecer todo o ouro, toda a prata, todo o cobre e todo o bronze para construir a Sua casa, mas Ele, preferiu 

que os seus filhos doassem algo que era deles e desta forma os tornou parceiros na construção da casa de 

Deus. 

 

 Se Deus é dono de tudo, porque Ele pede que nós doemos dos nossos poucos recursos para 

realizamos a obra Dele? O motivo principal é para afastar a praga do egoísmo de nossos corações pecadores. 

Se não compartilhássemos nossos recursos com a obra do Senhor, não compartilharíamos nosso pão com os 

necessitados, nosso carinho com os que choram pela perda de entes queridos e etc. Qual o projeto financeiro 

que a sua família tem para abençoar a obra de Deus aqui na terra? Vocês planejam suas ofertas ou dão se 

sobrar? 
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Quatro de Abril 

Levítico 11 

 

 Dizei aos filhos de Israel: São estes os animais que comereis de 

todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Levítico 11:2 

 

 Se existe um Ser que se preocupa com que o seu povo come, esse Ser é Deus. Como nosso 

Criador, como Criador de todos as frutas, legumes, verduras, grãos e também dos animais, Deus sabe 

exatamente o que nos faz bem, o que não devemos comer e o que podemos comer com toda a 

tranquilidade. Creio que todos os cristãos que tem a mínima familiaridade com a Palavra de Deus, sabe 

que os alimentos cárneos não faziam parte da dieta original de Deus, mas depois do Dilúvio, ou seja, 

aproximadamente dois mil anos depois, em virtude da ausência primária de legumes, frutas, verduras 

e grãos, Deus liberou a carne para o consumo humano e o resultado imediato dessa mudança de 

regime, foi a redução da idade dos moradores da Terra. Você pode abrir sua Bíblia e comparar as idades 

dos ante diluvianos com os pós diluvianos e verás dura realidade ali escrita.  

 

 O povo de Israel estava bem acostumado com alimentação cárnea durante o seu período de 

escravidão no Egito, mas tão logo Deus os libertou de lá, Ele como o maior de todos os legisladores 

regulamenta em Levítico 11, o que o povo devia e o que não devia comer. Antes mesmo da 

regulamentação em Levítico 11, mais especificamente em Levítico 7:22-27, Deus proíbe seus filhos de 

comer gordura e sangue. Veja o que Deus diz: "Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos 

de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis;  Porém pode-se 

usar da gordura de corpo morto, e da gordura do dilacerado por feras, para toda a obra, mas de 

nenhuma maneira a comereis; Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao 

Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis 

em qualquer das vossas habitações, quer de aves quer de gado. Toda a pessoa que comer algum sangue, 

aquela pessoa será extirpada do seu povo".  

 

 É fantástico saber que depois de quatro mil anos de pecado e de muito consumo de carne, 

gordura e sangue de animais, os resultados estão bem claros para quem quiser comprovar e como 

família cristã, precisamos nos adequar aos ensinamentos do Senhor ou iremos colher as mesmas 

consequências que recaem aos que vão de encontro aos ensinamentos do Senhor. 

 

 Não tenho a menor ideia se sua família um dia já abriu a Palavra de Deus em Levítico 11 e 

juntos puderam estudar com detalhes a lei dos animais limpos e imundos, mas na qualidade de pais e 

construtores do caráter de nossos filhos, seria muito louvável que os ensinássemos sobre a referida lei 

e desta forma poderíamos, tirar todas as dúvidas que porventura eles tenham sobre o que podemos e 

não podemos comer.  

 

 Temos uma ampla obra de saúde a ser feita em nossos lares e isso passa pela reforma de nossos 

gostos, nossos prazeres, nossos sabores, que só satisfazem o nosso ego, mas não nos proporcionam 

saúde. Nosso Deus ao prescrever o que podemos ou não podemos comer, queria que tivéssemos saúde 

plena e abundante. Somente consegue avaliar a bênção da saúde com autoridade quem a perdeu. 

Pergunte as inúmeras pessoas que diariamente entram em hospitais para curar suas doenças, se eles 

têm consciência de que estão lá por regime alimentar inadequado. A Palavra de Deus te ensina o que 

é ter saúde.  
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Cinco de Abril 

A Bênção Sacerdotal 

 

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

 

 O livro de Números tem trinta e seis capítulos e excluindo os cristãos que amam a 

Palavra de Deus e ainda fazem o tradicional, porém não menos importante ano bíblico, talvez 

a grande maioria da cristandade, sequer tenha lido o livro de Números.  

 

 Porém o livro de Números guarda uma das mais lindas pérolas da Palavra de Deus e 

exatamente por não estarmos assim tão familiarizados com o livro de Números, perdemos a 

bênção do conhecimento dessa passagem fantástica. 

 

 Vejamos estes incríveis versos que constituem  

A BÊNÇÃO SACERDOTAL 

E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, e a seus filhos dizendo: 

Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: 

O Senhor te abençoe e te guarde; 

O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; 

O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. 

Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. 

 

 Números 6:22-27 
 

 A Benção Sacerdotal merece caneta vermelha na sua Bíblia e nas Bíblias de cada 

membro de nossa família. Note como começa a bênção: "Disse o Senhor a Moisés”. Essas não 

são palavras de líderes humanos, de Moisés, de reis, de nobres e de príncipes. Ele, o nosso 

Deus Todo Poderoso, criou a bênção e Ele mesmo teve o cuidado de dizê-la a Moisés, que por 

sua vez a redigiu e nos presenteou no livro de Números. 

 

 Faz parte da tradição judaica os pais abençoarem seus filhos e esse é um ritual que 

acontece no pôr do sol de sexta feira. O pai, o sacerdote do lar, coloca as suas mãos sobre a 

cabeça de seus filhos e pronuncia sobre eles uma bênção. Imagine por um momento como 

deve ser prazeroso para os filhos judeus, saber que todo pôr do sol de sexta feira, na entrado 

do sagrado sábado do Senhor, eles serão abençoados por seu pai. Eles poderem saber que 

crescerão ouvindo os mais diversos tipos de bênçãos, que as acompanharão em cada fase de 

suas vidas.  
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 Qual o resultado imediato dessas bênçãos na vida destes filhos? Eles crescem com a 

certeza plena de que Deus através de seus pais os abençoaram e destes lares, saem homens 

e mulheres preparados, não para serem empregados e sim empregadores.  

 

Saem dali homens e mulheres capacitados para formarem seus lares dentro dos 

princípios inegociáveis da Lei de Deus. Qual o povo mais rico do plante Terra? Você sabe 

quantos prêmios Nobel, já foram conquistados por judeus? Sabe porque muitos judeus 

conservam sua saúde de forma plena? Os filhos simplesmente se deixam conduzir pelas 

bênçãos que vem de seus pais e pelos sagrados ensinamentos da Palavra de Deus. Quando 

pensamos num dos povos mais tradicionais da Terra e mais fiéis aos ensinamentos do Velho 

Testamento, não tem como não pensar no abençoado povo judeu. 

 

 A cultura da bênção, do pai abençoar seu filho e seus filhos abençoarem seus netos, 

começou no judaísmo, ainda é muito forte por lá, mas creio passou da hora das famílias cristãs 

incorporarem o hábito de abençoar seus filhos e a bênção sacerdotal, foi o presente que o 

nosso Deus nos deixou para nos ensinar a arte de abençoar nossos filhos.  
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Seis de Abril 

Desconfiando do Poder de Deus 

 

 Porém o Senhor respondeu a Moisés: Ter-se-ia encurtado a mão do 

Senhor? Agora mesmo, verás se cumprirás ou não a minha palavra. 

Números 11:23 

 

 O capítulo onze de Números, conta a história do povo de Israel se queixando mais uma vez do 

Senhor, a ponto de o fogo do Senhor arder entre eles e consumir as extremidades do arraial. Números 

11:1. Foi preciso a intercessão de Moisés para que o fogo se apagasse e por conta desse incidente, 

aquele lugar se chamou Taberá, porque o fogo do Senhor se ascendeu entre eles.  

 

 Não bastasse a queixa e o imediato juízo divino, a Palavra de Deus nos conta outro incidente: 

“E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo; pelo que os filhos de Israel tornaram a 

chorar, e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos 

de graça; e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos".  Números 11:4 e 5 

 

 Coloque-se no lugar de Moisés e você verá que sua missão não era nada fácil e não foi à toa 

que ele achou pesado demais o seu fardo. Veja a reação de Moisés: "Então Moisés ouviu chorar o povo 

pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda; e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e 

pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo, e por que 

não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu 

porventura todo este povo? Dei-o eu à luz? Para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva 

a criança que mama, à terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? 

Porquanto contra mim choram, dizendo: Dá-nos carne a comer; Eu só não posso levar a todo este povo, 

porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça 

aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal". Números 11:10-15 

 

 Deus ouviu o clamor de Moisés e promete que todo o povo de Israel comeria carne por trinta 

dias: "E dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne; porquanto chorastes aos ouvidos 

do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito; por isso o Senhor vos dará 

carne, e comereis; Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco dias, nem dez dias, nem vinte dias; 

Mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela; porquanto rejeitastes ao 

Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito?". Números 

11:18-20 

 

 Tão logo Deus fez Sua promessa, qual foi a reação imediata de Moisés? E disse Moisés: 

Seiscentos mil homens de pé é este povo, no meio do qual estou; e tu tens dito: Dar-lhes-ei carne, e 

comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão 

para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem? Números 11:21 e 22 

 

 Nosso verso de hoje nos mostra a resposta de Deus diante da incredulidade de Moisés e chega 

até nossas famílias em pleno século XXI, como um alerta para nunca duvidarmos do que a mão do Senhor 

pode fazer. Quando Deus promete, Ele vai cumprir, por mais que creiamos ou não em suas promessas: 

"Porém o Senhor respondeu a Moisés: Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo, verás se 

cumprirás ou não a minha palavra". Números 11:23 

 Deus cumpriu sua promessa e trouxe codornizes do mar. Não duvidemos do Senhor! 
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Sete de Abril 

O Poder da Minoria 

 

 Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa 

terra e no-la dará, terra que mana leite e mel.  Números 14:8 

 

 A Palavra de Deus tem histórias fantásticas e com certeza, Deus inspirou seus servos, os 

profetas para que escrevessem suas preciosas histórias a fim de nos abençoar. 

 

 O povo de Israel estava às portas de Canaã. Imagine a emoção que não deve ter sido para toda 

uma geração de catadores de palha e fabricantes de tijolos de barro na terra do Egito, poder ter sido 

guiada pela mão do Deus Todo Poderoso. Eles puderam ver o Mar Vermelho se abrir e eles mesmos 

passaram a seco enquanto o mar estava contido pelo poder maravilhoso do seu Deus. Foi essa geração 

que viu o pão celestial cair do céu, eles viram a água sair da rocha, eles viram a coluna de nuvem de dia 

e a coluna de fogo de noite. Ele era miraculosamente cuidado e protegido, nada menos do que o 

poderoso e maravilhoso Deus de Israel. 

 

 Agora toda uma nação estava às portas de entrar na terra da promessa, que Deus havia feito 

ao patriarca Abraão, Isaque e Jacó e Deus manda que um homem por tribo, vá espiar a terra e trazer o 

relatório do viu. Eles ficaram por lá quarenta dias e a maior prova da abundância do local, foi que foram 

necessários dois homens para carregar um cacho de uvas, romãs e figos.  

 

 A Palavra de Deus nos conta como foi e no meio da incredulidade de dez dos doze espias, Deus 

suscita Calebe com uma mensagem forte e de esperança: "Então, Calebe fez calar o povo perante 

Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos as terras, porque certamente prevaleceremos contra ela". 

Números 13:30. Ainda no meio dos gritos e do choro do povo, Deus suscita Josué com outra mensagem 

diferenciada: "A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se 

agradar de nós, então, nos fará entrar nessa terra e no-la dará, terra que mana leite e mel". Números 

14:7 e 8 

 Esse incidente nos traz lições importantes para nossas famílias modernas, bem distantes no 

tempo do ocorrido com o povo de Deus no passado. Creio que a primeira lição que nossas famílias 

aprendem é que a minoria com Deus tem um poder que a maioria com Satanás nunca terá. Existe um 

pensamento que diz, que você e Deus são maioria, onde quer que você esteja.  

 

 A segunda lição é que todas aquelas famílias sonharam durante muito tempo com entrar na 

terra prometida, mas na hora de tomar posse, esqueceram-se de quem os guiava e se acovardaram. Na 

hora da benção prometida, confiaram mais em si mesmos e esqueceram do maravilhoso Deus que os 

guiara até ali. Pode ser que essa seja uma realidade em muitas de nossas famílias, pois muitas delas, já 

perderam seus filhos para o inimigo, muitas delas não estão olhando mais na direção da Nova Jerusalém 

e muitas famílias que um dia sentaram juntas nos bancos de igreja, estão totalmente divididas, com 

pais, mães e filhos totalmente afastados dos caminhos do Senhor, vivendo ainda em família, mas sem 

a menor esperança de entrar na Terra Prometida. 

 

 A terceira lição é que ainda existem famílias cujo pai e mãe, ainda são os modernos Josué e 

Calebe e continuam firmes e fortes nos caminhos do Senhor e seus filhos os seguem até hoje, pois 

sabem que podem confiar nos pais que Deus lhes deu. Que nossas famílias sejam ungidas e escolhidas 

pelo Senhor para entrar na terra prometida. Oremos por isso! 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

Primeira Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Oito de Abril 

Famílias Rebeldes 

 E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã, 

o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si; 

aquele a quem escolher fará chegar a si.  Números 16:5 

 Ao longo da história da liderança de Moisés e Arão junto ao povo de Israel, por diversas vezes, 

eles foram provados pela incredulidade, inveja e excessivas reclamações por parte dessa nação de 

escravos. A vida diária de Moisés e Arão não era nada fácil, nada tranquila, pois seu fardo de liderar 

uma nação inteira era pesado e por algumas vezes, Moisés pediu ao Senhor que Ele o afastasse da 

missão de liderar o povo rumo a Canaã. 

 

 Mas chegou um momento nessa caminhada, que três líderes se juntaram com suas famílias e 

se levantaram abertamente contra Moisés e Arão e se rebelaram a tal ponto contra a autoridade que 

Deus havia dado aos dois, que Deus precisou intervir de forma inusitada para impedir que um mal maior 

recaísse sobre toda a nação. 

 

 Vamos deixar que a Palavra de Deus nos relembre a história desses líderes rebeldes: "E Coré, 

filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a Om, filho 

de Pelete, filhos de Rúben. E levantaram-se perante Moisés com duzentos e cinquenta homens dos filhos 

de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição, e se congregaram 

contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos 

são santos, e o Senhor está no meio deles; por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor?" 

Números 16:1-3  

 

 A resposta de Moisés foi: "Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. 

E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é 

seu, e quem é o santo que ele fará chegar a si; e aquele a quem escolher fará chegar a si". Números 

16:4-5. Depois de falar com Corá, Moisés ainda tentou falar com Datã e Abirão, mas sequer foi recebido. 

 

 No dia seguinte, a glória do Senhor apareceu à toda a congregação e o Senhor executou seu 

juízo de uma forma inusitada. Veja como Deus resolveu o problema causado pelas famílias rebeldes: "E 

aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. 

E a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que 

pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a 

terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação". Números 16:31-33 

 

 Gostaria de enfatizar o verso 33: "E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a 

terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação". Que lição para aquelas famílias que ousaram 

questionar a autoridade do Senhor e que lição para todas as outras famílias que poderiam ter tido o 

mesmo destino, se o Senhor não se manifestasse de forma.  

 

 Muitas das vezes não entendemos as atitudes do Senhor, mas Deus é Deus e não nos cabe, na 

qualidade de seus filhos, pecadores que somos, questionar Suas atitudes. Somos filhos que um dia 

passaram a fazer parte de Sua família através do batismo e temos que entender que o nosso Deus é um 

Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas Ele também é um Deus de justiça. No final dos tempos, 

não haverá salvação para todos. A salvação eterna será um presente para quem aceitou a soberania de 

Deus nas suas vidas.  
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Nove de Abril 

Mudando de Líder 

 

 Põe sobre ele a tua autoridade para que lhe obedeça toda a 

congregação dos filhos de Israel. Números 27:20 

 

 Existe um ditado popular que diz que tudo é eterno enquanto dura, ou seja, tudo tem um prazo 

de validade e estava chegando a hora em que Moisés, devido à sua idade, deveria passar o comando 

do povo de Israel para o seu sucessor. 

 

 Deus mesmo já havia escolhido o sucessor de Moisés e Josué deveria ser o novo líder da nação. 

Creio que a participação dele como um dos doze espias e a forma como ele se portou diante do povo 

quando ouviram o relatório dos outros dez, a forma como ele se apegou a Deus, na certeza de que com 

Deus, eles iriam possuir a terra, foi um dos fatores determinantes para que Deus o confirmasse no 

importante e nobre cargo de ser nada mais nada menos, do que o sucessor de Moisés. 

 

 Antes de passar o cargo, Deus deu a Moisés, uma oportunidade de ver a terra que Ele, o próprio 

Deus havia prometido à Abraão, a Isaque e a Jacó, há muitos anos atrás. Vamos deixar que a Palavra de 

Deus nos relembre esses momentos: 

 

 "Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim, e vê a terra que tenho dado 

aos filhos de Israel. E, tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu 

irmão Arão; Porquanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu 

mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos (estas são as águas de Meribá de Cades, no 

deserto de Zim)". Números 27:12-14. 

 

 Logo depois o próprio Moisés fala em sucessão e vamos deixar novamente que a Palavra de Deus 

os conte como foi: "Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, 

ponha um homem sobre esta congregação. Que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os 

faça sair, e que os faça entrar; para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm 

pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o  Espírito, e 

impõe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, 

e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a 

congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele 

consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor; conforme a sua palavra sairão, e conforme a 

sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como 

o Senhor lhe ordenara; porque tomou a Josué, e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante 

toda a congregação; E sobre ele impôs as suas mãos, e lhe deu ordens, como o Senhor falara por 

intermédio de Moisés”. Números 27:16-23 

 

 Nem eu e nem você, como pais, teve a oportunidade de liderar tantas pessoas como Moisés e 

Josué, mas desde o momento em que nosso Deus nos abençoou com filhos, junto com eles veio a 

responsabilidade de conduzir nosso pequeno rebanho nos caminhos do Senhor. Nada nesse mundo 

vale tanto a pena do que ver nossos filhos entrando num tanque batismal e entregando sua vida ao  

Senhor Jesus, pelo simples fato de verem Jesus em seus pais. 

 Que a exemplo de Moisés e Josué, possamos conduzir nosso povo, aquele que mais amamos, 

a nossa família, para a Canaã celestial. 
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Dez de Abril 

Famílias Dispersas 

 O Senhor vos espalhará entre os povos e restareis poucos 

em número entre as gentes onde o Senhor vos conduzirá. 

Deuteronômio 4:27 

 Moisés estava com seus dias contados, pois Deus não permitiu que ele entrasse na Terra 

Prometida e antes de partir deixou inúmeros conselhos e exortações ao povo de Israel, ao longo do 

capítulo quatro de Deuteronômio. Por falar no capítulo quatro de Deuteronômio, ele é único, ou seja, 

você não encontrará uma cópia dele em nenhum livro do Pentateuco, pois pelo menos na minha versão 

bíblica, não aparece logo após o título, nenhum capítulo onde tivesse uma cópia dele. 

 

 No meio de tantas exortações, que todos podemos ler na Palavra de Deus neste capítulo, 

Moisés divinamente inspirado também profetiza e nosso verso de hoje nos diz: "O Senhor vos espalhará 

entre os povos e restareis poucos em número entre as gentes onde o Senhor vos conduzirá".  

Deuteronômio 4:27. E como se não bastasse profetiza que o povo de Israel seria espalhado entre os 

povos e algo bem pior iria acontecer: "Lá, servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira 

e pedra, que não vem, não ouvem, nem cheiram". Deuteronômio 4:28 

 

 Se existe algo que a grande maioria da humanidade não tolera é a traição. Quando um marido 

trai a esposa, quando a esposa trai o marido, quando toda a linda história de amor de um casal vai por 

água abaixo, um casamento se desfaz e com certeza os maiores prejudicados sempre serão os filhos 

que não são culpados pelos erros de seus pais.  

 

 Apesar de Deus ter deixado bem claro em sua Lei, que seus filhos não deveriam adorar falsos 

deuses em forma de imagens de escultura, Moisés profetizou que o povo de Israel iria ser disperso e 

iria servir falsos deuses. Se eu e você estivéssemos no lugar de Deus, talvez nunca mais quiséssemos 

esses filhos idólatras conosco, mas havia esperança para eles, desde que obedecessem às exortações 

seguintes: "Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu 

coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então 

nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz.  Porquanto o Senhor teu Deus é 

Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a 

teus pais". Deuteronômio 4:29-31 

 

 Quando planejamos ter nossa família, talvez nem sonhássemos com a ideia de ter uma família 

dispersa e principalmente afastada dos caminhos do Senhor, porém com o passar do tempo e 

dependendo quase que exclusivamente de escolhas erradas que fazemos, nos vemos envolvidos nessa 

situação. Não são poucas as famílias cristãs que já estiveram bem unidas no início de sua história e que 

hoje estão totalmente dispersas. 

 

 Não sei dizer se sua família original se dispersou, se seus filhos ainda estão ou não com vocês, 

mas o certo é que esses versos de Moisés em Deuteronômio quatro, mostram um Deus paciente, 

misericordioso e principalmente perdoador.  Como é confortador saber que Deus é amor e que espera 

que seus filhos se arrependam de seus maus caminhos e voltem para os Seus braços. O  céu é muito 

maravilhoso para ser trocado por prazeres desse mundo. O recado final de Deus para este povo 

disperso também contém uma bênção: "E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te 

ordeno hoje para que te vá bem a ti, e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra 

que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre". Deuteronômio 4:40.  
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Onze de Abril 

O Segredo do Sucesso 

 

 E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno 

hoje para que te vá bem a ti, e a teus filhos depois de ti, e para que 

prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. 

Deuteronômio 4:40. 

 
 Vivemos num mundo essencialmente materialista e seu eu perguntasse para vocês como pais e para seus 

filhos o que seria uma família de sucesso, o que vocês responderiam? Quais são os seus conceitos de sucesso? 

Quando vemos na mídia, pessoas de sucesso, você acha realmente que eles tiveram sucesso, ou tudo o que eles 

colocaram como sucesso não passa de uma propaganda enganosa ou joga de marketing? 

 

 Será que como famílias cristãs deveríamos adotar os mesmos critérios que as pessoas que ainda não 

conhecem Jesus adotam para suas vidas? Os padrões, os princípios e os valores, se é que eles existem, de pessoas 

que negam a existência de Deus devem nortear a vida de nossas famílias cristãs? Não tem algo de muito errado 

com nossos princípios e valores cristãos, quando sem sequer pestanejar idolatramos jogadores de futebol, astros 

de Hollywood ou confiamos plenamente num político antigo que acabou de vencer as eleições para presidente? 

 

 Nesse afã de se parecer com o mundo, pais cristãos se esquecem de olhar para dentro de suas casas e 

valorizar todo o trabalho que eles mesmos estão fazendo para preparar seus filhos para serem bons cidadãos deste 

reino e cidadãos do reino celestial. Não erramos quando não valorizamos cada boletim azul que nossos filhos nos 

trazem, pois talvez eles estejam apenas esperando que nós os abracemos e lhes elogiemos pelo seu empenho?  

 

Muitas das vezes elogiamos a comida dos restaurantes que visitamos, mas nunca sobra um elogio e um 

carinho para aquela nossa filha adolescente, que se empenhou tanto em fazer um hambúrguer de aveia, 

simplesmente porque agora ela se tornou mais saudável que seus pais?  Quantas vezes nossas esposas apenas 

esperam que seus maridos as elogiem por cuidar tão bem de nossas casas, de nossa roupa, de nossa roupa de 

cama, de nossa alimentação e para muitos maridos, isso é apenas a obrigação dela e, portanto, não precisa de 

elogia para isso. Da mesma forma muitas esposas nunca elogiaram seus esposos por trabalharem por anos a fio 

para manter tudo em ordem dentro de casa. A verdade que as vezes, o sucesso de nossas famílias está nas 

pequenas atitudes que estamos deixando de fazer. 

 

 O segredo para o sucesso de uma família cristã não tem nada a ver como o que o mundo chama de 

sucesso. O segredo do sucesso passa pela estrada da obediência aos estatutos, as regras os regulamentos e 

principalmente pela expressão máxima do caráter de Deus que é a sua Lei. A base da lei de Deus é o amor. O amor 

soberano e primordial ao nosso Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. 

 

 Quando falamos em elogios conforme nosso texto acima, nada mais são do que palavras de afirmação é 

isso é uma linguagem de amor. Vida cristã começa em casa e nossos filhos irão ver se o nosso cristianismo é 

verdadeiro, quando passarmos a amar e demonstrar esse amor entre nossas esposas e nossos filhos. Um esposo 

que diz que ama a esposa, mas nunca aliviou o fardo de sua esposa numa limpeza de sua casa, está apenas vivendo 

um cristianismo de fachada. O amor precisa sair do conceito para a prática. Dizer que ama e não colocar a mão na 

massa é apenas viver uma vida familiar de ilusão e fantasia.  
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Doze de Abril 

A Base da Educação 

 

 Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. 

Deuteronômio 6:4 

 Sabe aquelas passagens das Sagradas Escrituras que merecem estar sublinhadas em vermelho 

na sua Bíblia? Aquelas passagens que precisam estar em vermelho exatamente para chamar a sua 

atenção, quando você quiser encontrá-las com facilidade? Com certeza sua Bíblia dever ter várias 

passagens assim e se você as sublinhou é porque elas são muito especiais para você. 

 A Palavra de Deus, em Deuteronômio 6, nos deixam alguns versos que para mim exprimem a 

base da verdadeira educação para nossos filhos e Moisés foi inspirado por Deus, nos deixou esse legado 

para que nós fossemos abençoados se os seguíssemos. Veja que solenidade nas palavras de Moisés 

começando já em Deuteronômio 6:4 e chegando até o verso 9: 

 “Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo 

o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras, que hoje te ordeno, 

estarão no teu coração; E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando 

pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por 

frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas.” Deuteronômio 

6:4-9 

 Duas verdades solenes Moisés deixaram para o povo de Israel e para nós como família de Deus 

hoje: 

 "Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus”. Deuteronômio 6:4  

 Vivemos num mundo, onde vários senhores se apresentam como querendo ser os senhores de 

nossas vidas com poderes ilimitados sobre nós. São eles, o dinheiro, nossos empregos, nossos chefes, 

os políticos, os juízes, os governantes (que também são políticos e com certeza nosso maior inimigo 

Satanás. A todos esses falsos e ousados senhores, nossa resposta imediata às suas tentativas de nos 

fazerem de escravos sempre deveria ser: O Senhor nosso Deus é o único Deus! Não aceite o jugo desses 

falsos senhores que querem dominar a sua vida e a vida de toda a nossa família. Sempre que for 

possível, diga para você e para sua família em alto e bom som: O Senhor nosso Deus é o único Deus.  

 

 Uma vez que você e sua família já sabem quem é o Seu verdadeiro Deus, então Moisés nos 

ensina a segunda verdade, a segunda base da educação verdadeira: "Amarás, pois o Senhor teu Deus, 

de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força"  Deuteronômio 6:5 

 

 Não basta saber que Deus é o nosso único Deus e não o amar de todo o nosso coração, de toda 

a nossa alma e de toda a nossa força, não melhorará em nada sua vida material e muito menos a sua 

vida espiritual e de sua família. Nosso maravilhoso Deus é o único que merece toda a adoração, toda a 

glória e toda a honra e isso precisa ser feito diariamente em nossa vida, através de momentos de culto 

individual, de família e do culto do casal e também de nosso testemunho pessoal. Nossos ambientes 

de trabalho, nossos vizinhos precisam saber através de nossas vidas que existe um só único e verdadeiro 

Deus. Testemunhar desse Deus é algo tão normal, pois nossa vida com Deus é tão diferente que as 

pessoas reconhecerão Deus em nós. 

  A base da verdadeira educação é uma pessoa e essa pessoa é Deus.  Amém por isso.  
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Treze de Abril 

Casamentos Fracassados 

 

 Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, 

não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas 

para teus filhos. Deuteronômio 7:3 

 

 Talvez os dois maiores desafios já dados aos mortais seja fazer seu casamento dar certo e 

educar filhos. Se você se empenhar em estuda e se formar em medicina por exemplo e resolver estudar 

mais quatro anos para conseguir se especializar em neurocirurgia, você terá seu trabalho e mesmo com 

as adversidades que porventura possam existir ,em qualquer ambiente de trabalho, você acabará 

fazendo bem o seu trabalho, será quem sabe um excelente profissional e dependendo de sua rotina 

diária e de seu volume de cirurgias,  será relativamente fácil cumpri-lo adequadamente, porque a 

prática ao longos dos anos, tornará fácil a sua execução. 

 

 Podemos dizer que essa é uma realidade para todas as profissões. Contadores, médicos, 

engenheiros, professores, economistas, marceneiros, motoristas, lixeiros, faxineiras e todos os demais 

profissionais saem de suas casas para fazerem sempre o mesmo trabalho e de tanto fazerem, ele se 

torna fácil e você acaba se tornando um especialista no que faz. 

 

 Quando se trata de casamento e educação de filhos, parece que os profissionais especializados 

e que tem uma excelente condição de vida, não se empenham tanto em fazer com que seu casamento 

e a educação de seus filhos sejam tanto um sucesso quanto o exercício de sua prof issão. Geralmente 

os profissionais especializados se empenham para serem reconhecidos pelo mundo e esquecem de se 

empenharem adequadamente pela sua família. 

 

 Por conta dessa postura no ambiente de trabalho, vemos inúmeros profissionais renomados, 

divorciados e afastados de seus filhos.  Esqueceram ou deliberadamente não investiram energia e 

tempo de qualidade nas duas maiores bênçãos de sua vida que são a sua esposa e seus filhos. 

 

 Os casamentos de cristãos, aqueles que verdadeiramente aceitaram Jesus Cristo como seu 

salvador e Senhor de suas vidas, tem regras muito, mas muito diferentes dos casamentos de não 

cristãos e uma delas é um recado que o próprio Deus, através de Moisés já ensinava ao povo de Israel 

lá no passado: "Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus 

filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos". Deuteronômio 7:3 

 

 A regra divina é bem simples e bem fácil de ser seguida, caso queiramos que nosso casamento 

dê certo e que a educação de nossos filhos siga o plano de Deus para eles: Quem é do Senhor casa com 

quem é do Senhor. Quem é católico deve casar com quem é católico. Quem é batista deve casar com 

quem é batista. Quem é presbiteriano deve casa com presbiteriano. Quem é metodista deve casar com 

metodista e por conseguinte quem é adventista do sétimo dia deve casar com adventista do sétimo 

dia. A mesma religião, o mesmo Deus, a mesma forma de educar os filhos devem fazer parte da base 

de um lar cristão. Dificilmente um casamento dá certo quando os cônjuges tem visões diferentes a 

respeito de quem vão adorar e visões diferentes sobre adoração irão afetar profundamente a forma 

como o casal irá educar seus filhos.  Quer acertar no casamento e na educação dos filhos?  Siga a regra 

divina: Quem é do Senhor case com quem é do Senhor. Simples assim! 
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Quatorze de Abril 

Nosso Deus Mantenedor 

 

 Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o seu 

pé nestes quarenta anos. Deuteronômio 8:4 

 

 Moisés continua lembrando as famílias de Israel, a importância de elas guardarem os 

mandamentos do Senhor se quisessem ser bem sucedidos na terra de Canaã. Veja como Moisés esse 

tema para aquelas famílias israelitas: 

 "Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir; para que vivais, e 

vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o SENHOR jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo 

o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, e te 

provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos, ou não. E te 

humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o 

conheceram; para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca 

do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 

quarenta anos. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga 

o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e 

para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, 

e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas; Terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e 

romeiras; terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará 

nela; terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre.  Quando, pois, tiveres comido, 

e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te de”. Deuteronômio 8:1-10 

 

 Uma curiosidade está o verso 3: "Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede 

da boca do Senhor, viverá o homem". Estas foram as mesmas palavras que Jesus usou quando Satanás 

O tentou no deserto, pedindo parar que ele transformasse as pedras em pães.  

 Ao ler novamente esses versículos escritos por Moisés, me lembrei de uma virtude do caráter 

de Deus que é muito pouco comentada: Deus é o nosso Deus mantenedor. Geralmente quando 

perguntamos entre amigos ou mesmo entre irmãos em Cristo quem é Deus para eles, geralmente a 

grande maioria exalta o nome de Deus como Criador, Salvador, Deus companheiro e Deus glorificador. 

Dessa forma quase todos lembram que foi Deus quem os criou, Deus quem os salvou através de Seu 

filho Jesus Cristo, Deus que é o companheiro, através do Espírito Santo e o Deus glorificador, cuja 

virtude de nos glorificar acontecerá quando Jesus voltar. 

 

 Quase ninguém lembra da virtude do caráter de Deus que é o seu grande poder de ser o nosso 

mantenedor. Essa virtude pode passar despercebida por nós, mas cada novo dia que começa, cada raio 

de sol que vemos, cada gota de chuva que cai e molha a terra, cada fruta, cada legume, cada grão e 

cada verdura que nasce e chegam em nossas mãos não seriam uma realidade se não existisse o Deus 

mantenedor. Pense que cada ano tem 365 dias e cada dia cada membro de sua família degusta de três 

refeições. Para cada membro de sua família são 1.095 refeições. Se sua família tem quatro membros, 

vocês juntos consomem 4.380 refeições por ano. Multiplique esse número pelo número de anos em 

que vocês todos estão juntos como família e todos verão que é maravilhoso ter um Deus mantenedor.  
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

segunda Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Quinze de Abril 

À Deus Toda a Glória 

 Não digas, pois no seu coração: A minha força e o poder 

do meu braço me adquiriu estas riquezas. Deuteronômio 8:17 

 Moisés estava lembrando, aconselhando e exortando ao povo, pois eles seriam os abençoados que 

entrariam numa terra única, que manava leite e mel. Os doze espias que foram em Canaã trouxeram, em 

suas próprias mãos, os frutos dessa terra abençoada, e fico apenas imaginando, o tamanho e o peso de cada 

uva, a ponto de dois homens serem necessários para carregar apenas um cacho dessa fruta maravilhosa. 

 

 Creio que era muito normal que ao entrarem na nova terra prometida pelo Senhor e mesmo depois 

que eles já estivessem lá, eles como seres humanos que eram, se esqueceriam rapidamente de que foi Deus 

que os colocou lá, que foi Deus em sua misericórdia que os conduziu para lá, que os frutos da terra eram 

bênçãos que o Senhor já havia providenciado para que apenas aquela nação usufruísse. Seria muito normal 

que eles se esquecessem disso tudo e atribuíssem toda a glória a eles, por todas as riquezas e bênção que 

porventura conseguissem. 

 

 Para alertá-los dessa tentativa humana, porém perigosa de exaltação pessoal, ao invés de exaltar o 

Deus Todo Poderoso, foi que Moisés nos deixou de presente o nosso verso de hoje: "Não digas, pois no seu 

coração: A minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas.” Deuteronômio 8:17. Mas 

Moisés fez questão de enfatizar de onde viriam as futuras bênçãos que eles e suas famílias receberiam: 

"Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele, que te dá força para adquires riquezas para confirmar 

a sua aliança, que sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê".  Deuteronômio 8:18 

 

 Como essas palavras são tão necessárias nos dias em que estamos vivendo, não é verdade? Como 

nós e nossas famílias precisamos ouvir e pôr em prática essas palavras tão preciosas, não é verdade? 

 

 A cultura de nossa sociedade materialista e idólatra é toda focada no eu, na glorificação pessoal, 

nas famosas frases motivacionais dos modernos coaching staff: "Você consegue, você tem a força, o poder 

de vencer está dentro de você, você pode ser quem você quiser ser, você pode chegar a lugares onde 

ninguém chegou e etc."  Todas essas frases motivacionais giram em torno da exaltação pessoal e com certeza 

em nenhuma dessas frases, Deus sequer é lembrado, pois para eles, Deus não existe ou se existe, não se 

preocupa com os seres humanos. 

 

 Ao nos iludirmos com teorias, filosofias e ensinamentos de falsos profetas enrustidos em vestes de 

professores com mestrados e doutorados, nos vem a mente a mesma tentação que o povo de Israel foi 

submetido quando entrassem na Canaã e ao receberam tantas bênçãos vindas da mão do Senhor, eles 

creditariam para si, toda a honra, toda a glória e todo louvou, pelas riquezas que acumulariam por lá. 

 

 Do mesmo jeito que muitos filhos de Israel se esqueceram completamente de que fora Deus que 

os abençoara ao entrarem na Canaã e que seria Ele que os abençoariam enquanto estivessem por lá, 

corremos o risco em pleno século XXI, de acharmos que a nossa força e o poder de nosso braço, é que fizeram 

e ainda fazem a diferença em nossas vidas.  Precisamos parar de olhar para nós mesmos e olharmos com 

carinho e gratidão, por todas as maravilhosas bênçãos que o Senhor nos proporciona, sem que sequer 

mereçamos. 
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Dezesseis de Abril 

Temer, Andar, Amar e Servir 

 Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus, requer de ti? Não é 

que temas ao Senhor teu Deus, e andes em seus caminhos, e o ames, e sirvas 

ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, para 

guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, 

para o teu bem? Deuteronômio 10:12-13 

 Moisés tem palavras extremamente inspiradas ao longo de todo o livro de Deuteronômio. São 

muitos conselhos, muitas orientações e muitas exortações, para as milhares de famílias que constituíam 

o povo de Israel, que estava prestes a entrar em Canaã. Se formos estudar e ler com calma a maioria 

dos conselhos, iremos ver que Moisés apela constantemente para que o povo obedecesse ao Senhor. 

A nota tônica dos conselhos de Moisés era a obediência. Moisés deixou bem claro que existem bênçãos 

para os que obedecem. 

 

 Nestes dois curtos versos em que mais uma vez, Moisés exorta o povo de Israel as guardar os 

mandamentos do Senhor, encontramos quatro verbos, quatro pedidos, quatro sugestões, ou seja, 

quatro clamores que nossas famílias hoje seriam muito abençoadas se os observassem. 

 

 O que Senhor requer de ti e de tua família é: 

 Primeiro: Temer o Senhor teu Deus. Temer a Deus não é ter medo. Deus é suficientemente 

poderoso para que nós realmente não possamos ter medo dele, mas temer ao Senhor, é reverenciá -lo 

e adorá-lo como nosso único e soberano Deus.  

 

 Segundo: Andar em todos os Seus caminhos. Os caminhos do Senhor, não passam por boates, 

baladas, cinemas, teatros, circos e outros lugares onde não podemos ir sem pedir que o Senhor nos 

acompanhe na jornada. Em nenhum destes templos de diversão, não encontraremos a proteção divina, 

pois lá é a porta larga que conduz à perdição. Os caminhos de Deus são estreitos e os encontraremos 

nos asilos, nos orfanatos, na igreja verdadeira, nos caminhos da missão de distribuição de l ivros da 

esperança, da sopa dos pobres, do mutirão de Natal, nos hospitais, na casa dos enfermos e outros 

lugares onde a presença dos filhos de Deus seja uma bênção.  Ainda hoje existem pais cristãos que 

foram aos templos do pecado em sua juventude e agora que são pais, estão levando seus filhos para 

estes mesmos lugares e ainda perguntam que mal tem em levar seus filhos para lá. São pais cegos 

guiando seus filhos cegos. 

 

 Terceiro: Amar ao Senhor implica em dedicação total à Ele, envolve seu amor, seu tempo, sua 

dedicação, sua disponibilidade, seu bolso, ou seja, toda a sua alma. Não confunda amar ao Senhor com 

amar a obra do Senhor. Existem milhões de cristãos que passam horas se dedicando à obra do Senhor, 

mas não investem minutos em seu relacionamento com o Deus da obra. Amar ao Senhor significa 

investir diariamente um tempo de qualidade para ficar com o Senhor, para louvá-lo, para adorá-lo, para 

orar, para clamar por perdão de pecados, por um novo coração, por bênçãos para si e sua família. Amar 

ao Senhor implica em louvá-lo em momentos de devoção pessoal, no culto familiar e no culto do casal. 

 

 Quarto: Servir ao Senhor não é para qualquer um. Você conhecerá os servos quando todos 

forem embora e somente os servos ficarem para limpar e arrumar tudo o que os outros deixaram para 

trás. Enquanto você não for um destes você continuará sendo senhor e não servo. Temer, andar, amar 

e servir - quatro palavras e quatro desafios.  
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Dezessete de Abril 

Os Benefícios da Obediência 

 

 Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, 

para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos 

diriges. Deuteronômio 11:8 

 Se existe uma raça que gosta de questionar, que gosta de desobedecer e que quando chega à 

adolescência gosta de afrontar a autoridade dos pais é a raça dos filhos. Quem tem filhos precisa desde 

cedo ensinar os seus a obedecerem, pois se a rédea não for bem curta, eles acabam por se tornar os 

reis da casa e os pais os seus escravos. Pais que não sabem se impor, não sabem exigir de seus filhos a 

obediência, acabam por virar marionetes na mão deles.  

 

 Muito se poderia falar sobre os benefícios da obediência, mas vamos permitir que a Palavra de 

Deus nos fale algo sobre isso: 

 

 Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes, e entreis, 

e ocupeis a terra que passais a possuir; E para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar 

a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passas a possuir não 

é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente, e a regavas com o teu pé, 

como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales; da chuva dos céus 

beberá as águas; Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado; os olhos do Senhor teu Deus está sobre 

ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. E será que, se diligentemente obedecerdes a 

meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso 

coração e de toda a vossa alma, Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, 

para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva no teu campo aos teus 

animais, e comerás, e fartar-te-ás. 

 

 Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e 

vos inclineis perante eles; E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, 

e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas 

palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por 

frontais entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e 

andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te; E escreve-as nos umbrais de tua casa, e nas tuas 

portas; para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a 

vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos 

estes mandamentos, que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em 

todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, Também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas 

estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo o lugar que pisar a planta 

do vosso pé será vosso; desde o deserto, e desde o Líbano, desde o rio, o rio Eufrates, até ao mar 

ocidental, será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós; o Senhor vosso Deus porá sobre toda a 

terra, que pisardes, o vosso terror e o temor de vós, como já vos tem dito.  Eis que hoje eu ponho diante 

de vós a bênção e a maldição; A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, 

que hoje vos mando; Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e 

vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes". 

Deuteronômio 11:8-28 
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Dezoito de Abril 

Famílias Pobres 

 Porque nunca deixará de haver pobres na terra por isso, eu te 

ordeno: Livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o 

necessitado, para o pobre na tua terra. Deuteronômio 15:11 

 Apesar de toda a abundância, que iria existir em Canaã, o próprio Deus criou leis a favor dos 

pobres e Moisés as escreveu tanto em Levítico 25: 35-38, como em Deuteronômio 15:7-11. Vamos ver o 

que estas leis à cerca das famílias pobres tem a nos ensinar: 

 

 “Quando entre tu houver algum pobre, de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra 

que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que 

for pobre; Antes lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto 

baste para a sua necessidade. Guarda-te, que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo: Vai-

se aproximando o sétimo ano, o ano da remissão; e que o teu olho seja maligno para com teu irmão 

pobre, e não lhe dês nada; e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Livremente lhe 

darás, e que o teu coração não seja maligno, quando lhe deres; pois por esta causa te abençoará o 

Senhor teu Deus em toda a tua obra, e em tudo o que puseres a tua mão. Pois nunca deixará de haver 

pobre na terra; pelo que te ordeno, dizendo: Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu 

necessitado, e para o teu pobre na tua terra.” Deuteronômio 15:7-11 

 

 Geralmente nos sensibilizamos mais com a pobreza dos seres humanos do que qualquer outro 

drama que eles tenham. Quem é cristão e é fiel em suas ofertas e principalmente que faça parte de 

uma igreja organizada, uma parte de sua oferta vai sempre abençoar os pobres. Para que tenhamos 

uma ideia da importância de uma oferta para abençoar os pobres, permita-me contar uma história bem 

real. 

 

 Nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia no bairro do Portão em Curitiba, começou um trabalho 

evangelístico e missionário com haitianos que haviam chegado no Brasil e mais  especificamente em 

Curitiba. Imagine o desafio de adotar aproximadamente cinquenta haitianos, todos desempregados e 

com algumas crianças na bagagem. Alguns empresários de nossa igreja e de outras, ofereceram para 

eles o que eles tinham de melhor para dar que era um emprego para ganhar no máximo um salário 

mínimo, mas para quem sequer sabia falar português, conseguir um trabalho e ainda levar 

aproximadamente mil reais para casas era algo inimaginável. 

 

 Logicamente não havia empregos para todos e nessa hora as ofertas voluntárias em favor dos 

pobres fizeram, fazem e farão toda a diferença, pois foi através delas que as famílias haitianas 

ganhavam cestas básicas, roupas, sapatos, remédios, roupas de cama, agasalhos e etc. O tempo foi 

passando e agora nossos irmãos haitianos se organizaram e com o apoio de nossa igreja, nasceu a 

Primeira Igreja Haitiana Adventista do Sétimo Dia de Curitiba, com direito a Coral e tudo o que uma 

igreja adventista tem direito. Uma das salas de nossa igreja é a igreja deles e até hoje, dois anos depois 

de sua chegada, nossa igreja ainda os abençoa com lanches e jantares, após o alimento espiritual , 

sempre que possível. 

 

 Essa é uma história real em que os nossos irmãos pobres vieram conviver conosco e foram e 

estão sendo abençoados com alimentos, carinho, amor, com uma sala de reuniões, com becas para o 

coral e enquanto Jesus não volta, iremos cuidar deles, pois se Deus os mandou para nossa igreja, nossa 

missão será cuidar deles. Louvado seja o nome do Senhor. 
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Dezenove de Abril 

Famílias Prevenidas 

 

 Não se achara entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho 

ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem 

agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem 

mágico, nem quem consulte os mortos. Deuteronômio 18:10 e 11. 

 Moisés tinha recados fantásticos para serem entregues ao povo de Israel. Era como se ele 

estivesse vendo o futuro e de antemão ele já estava prevenindo as famílias, antes que o pior 

acontecesse. Moisés como servo de Deus, falando pelo Senhor e em nome do Senhor, e exatamente 

por ser quem ele era, suas palavras mereciam no mínimo, um pouco de atenção. 

 

 Antes do nosso verso de hoje lemos: "Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, 

não aprenderás a fazer, conforme as abominações daqueles povos." Deuteronômio 18:9. Como foi que 

Moisés chamou as práticas daqueles povos pagãos?  Ele as chamou de abominação. E quais são essas 

abominações? “Não se achara entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem 

adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, 

nem mágico, nem quem consulte os mortos.” Deuteronômio 18:10 e 11. 

 

 E porque essas práticas não deveriam fazer parte do povo de Deus no passado e também não 

devem fazer parte das práticas do povo de Deus no presente? Moisés mesmo nos responde no verso 

12: "Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor e por estas abominações, o Senhor teu 

Deus, os lança de diante de ti". 

 

 Como essas práticas satânicas e abomináveis chegam até as casas das famílias cristãs em pleno 

século XXI? Através de "inocentes" desenhos, de filmes onde desfilam os melhores atores e atrizes de 

Hollywood, de novelas, inclusive as dedicadas as crianças, de circos onde o mágico é a principal atração, 

de peças teatrais onde nega e se ridiculariza do sagrado nome de Deus e se exalta o nome de Satanás , 

de documentários na internet, de seriados onde vampiros e demônios são materializados em sua tela 

de televisão no horário nobre, de livros aparentemente inofensivos, porém foram escritos por ateus e 

adoradores de Satanás e por isso, exatamente por isso, eles são os mais vendidos no mundo. 

 

 Existe uma relação muito próxima entre o mundo do entretenimento, entre o mundo da mídia 

de internet e mídia televisa e o satanismo, mais do que sequer imaginamos. Inocentes filmes liberados 

para crianças de até 12 anos, tem bruxas, tem caldeirão, tem duende, tem cavalos com chifres, tem 

meninos e meninas que odeiam o próximo, tem sugestões para homossexualidade, para mudança de 

gênero, para idolatria, para negação de Deus e de seu filho Jesus Cristo. 

 

 Para pais cristãos que querem educar seus filhos nos caminhos do Senhor, passou da hora de 

mostrar o erro, o pecado e todas as insinuações satânicas que se apresentam diante deles, enquanto 

eles estão sob o seu teto e sua guarda e desta forma proibirem qualquer prática onde Satanás e 

idolatrado e Deus é desprezado e ridicularizado. A missão é gigantesca, mas cabe aos pais educarem 

seus filhos nos caminhos do Senhor e mesmo que seus filhos achem que estamos exagerando, devemos 

abrir a Palavra de Deus em nosso verso de hoje e lhes mostrar que esses enganos modernos já tem 

milênios de existência. Moisés nos deixa um presente: "Perfeito serás para com o Senhor teu Deus". 

Deuteronômio. 18:13 
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Vinte de Abril 

Bênçãos Decorrentes da Obediência 

 

 Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. 

Deuteronômio 28:3  

 Se a você como chefe de família, fosse oferecida a seguinte proposta, que opção você 

escolheria? Dinheiro ou uma família abençoada. Antes de tomar essa decisão aparentemente fácil, 

pense em tantas coisas materiais que você poderia ter, as coisas que só dinheiro pode lhe proporcionar 

e pense o quanto sua família poderia ser abençoada pelas mãos do Senhor e a pergunta continua:  Qual 

seria a sua escolha? 

 

 Nosso verso de hoje é apenas a primeira bênção que Deus concederia aos filhos de Israel, 

quanto eles entrassem na terra prometida. Quer conhecer a forma como Ele abençoou o povo de Israel 

no passado e como sua família pode ser abençoada hoje?  Vejamos os seguintes versos: 

 

 Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo.  

Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais; e as crias das 

tuas vacas e das tuas ovelhas.  

 Bendito o teu cesto e a tua amassadeira.   

 Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres.  

 O Senhor entregará, feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti; por um 

caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. 

O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a 

tua mão; e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. 

O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os 

mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. 

E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti.  

 E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e 

no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. 

O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para 

abençoar toda a obra das tuas mãos; e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás 

emprestado.  

 E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda; e só estarás em cima, e não debaixo, se 

obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir.   

 E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a 

esquerda, andando após outros deuses, para os servires- Deuteronômio28:3-14 

 

 Será que todas estas bênçãos vêm de graça? Qual o preço a ser pago para ter uma família 

abençoada?  A resposta está nos primeiros versos desse mesmo capítulo 

 "E será que, se ouvires a voz do SENHOR teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus 

mandamentos que eu hoje te ordeno, o SENHOR teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.  E 

todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu  Deus." 

Deuteronômio 28:1 e 2 

 

 

 Famílias abençoadas são famílias obedientes. Simplesmente assim. 
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Vinte e Um de Abril 

Coisas Encobertas 

 

 As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as 

reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos, para sempre, para que 

cumpramos todas as palavras desta lei.  Deuteronômio 29:29 

 Ao longo da nossa caminhada cristã, seja como filhos ou mesmo como pai, iremos nos deparar 

com dúvidas a respeito de muitos assuntos intrigantes da Palavra de Deus.  É importante que Deus em 

sua sabedoria, não revelou todos os detalhes de tudo o que está contido na maravilhosa Palavra de Deus. 

 

 Se Deus explicasse tudo e nós pobres mortais pecadores soubéssemos de tudo, seríamos iguais 

a Deus e essa possibilidade simplesmente não existe. Deus sempre será criador e nós sempre seremos 

criaturas. Esse é o primeiro argumento forte, que nós pais precisamos nos lembrar, sempre que nossos 

filhos nos questionarem sobre assuntos pertinentes a Palavra de Deus que simplesmente não tem 

explicação. Se não tem explicação, foi porque não nos foi revelado e se não nos foi revelado, só Deus sabe 

os verdadeiros motivos para os mistérios da Bíblia que não tem explicação. 

 

 O segundo argumento a ser dito a nossos filhos e até a terceiros se nos perguntarem, é que se 

tudo tivesse sido revelado, se tudo tivesse explicação, não haveria necessidade de um presente divino, 

que Deus dá a todos os que pedem e se chama fé. Fé é simplesmente acreditar sem ver.  É acreditar sem 

poder explicar e como a própria Palavra de Deus nos diz:  "Sem fé é impossível agradar a Deus". Hebreus 

11:6 

 

 Mesmos os ateus mais convictos têm fé em algumas situações e creio que as primeiras 

demonstrações de fé de um ateu é acreditarem plenamente que seus pais são realmente seus pais. Lógico 

que eles podem duvidar, mas creio plenamente que os ateus cresceram em lares chamando seu pai de 

pai e sua mãe de mãe, sem questioná-los. 

 

 Ao não se revelar de forma plena, Deus nos dá o benefício da dúvida e todos nós podemos 

acreditar plenamente nele ou não e a essa liberdade plena de escolha, chamamos de livre arbítrio e, 

portanto, nos é assegurado o direito de duvidar e o direito de aceitar. 

 

 Nosso verso de hoje é a resposta definitiva de Deus a todos que querem andar eternamente no 

vale da sombra da dúvida ou caminhar tranquilamente no monte da fé: "As coisas encobertas pertencem 

ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos, para sempre, para que 

cumpramos todas as palavras desta lei.”  Deuteronômio 29:29 

 

 Como cristãos, temos o privilégio de viver pela fé, pois muitos mistérios bíblicos só serão 

desvendados na eternidade, que começará em nossas vidas, quando formos transformados, no dia em 

que Jesus voltar.  A própria Palavra de Deus nos confirma esta verdade quando nos diz: "O justo viverá 

pela fé e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele." Hebreus 10:38. 

 Geralmente só lembramos da primeira parte desse verso, mas foi ótimo descobrirmos hoje, que 

se recuarmos, Deus não tem prazer nos que não vivem pela fé.  Este é um alerta para evitarmos que 

tenhamos famílias excessivamente questionadoras e que devido a esse comportamento, acabarão não 

fazendo parte do reino de Deus. Os ateus não querem ter o privilégio que nós cristãos temos, portanto 

agradeçamos por acreditar nas coisas reveladas. 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________
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terceira Semana 
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De 
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Vinte e Dois de Abril 

Se Paz Divinal I 

 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou 

como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se 

atemorize. João 14:27 

 Muitas vezes cantamos hinos fantásticos e não sabemos a história por trás deles. Que tal 

nossas famílias conhecerem a história de hinos que marcaram as nossas vidas?  O Hino 230 do Hinário 

Adventista se chamava originalmente Se Paz Divinal, porém em nosso hinário ele se chama: Sou Feliz 

com Jesus. Vamos à história por trás do hino: 

 

 Nosso hino de hoje foi escrito por Horátio Gates Spafford. Em que circunstâncias? Permitamos 

que uma das filhas do senhor Horátio lhes conte a história. Trata-se de Berta Spafford Vester que nos 

conta assim: 

 

 "Meus pais e seus quatro filhos viviam em um belo lar, às margens do Lago Michigan, em Illinois, 

nos Estados Unidos. Papai era um próspero advogado. Ele tomou parte ativa na vida e na história da 

cidade de Chicago. Foi um de seus fundadores. Era membro da diretoria e também procurador do 

Seminário Teológico Presbiteriano. Ajudou juntamente com outros, Dwight L. Moody a iniciar a sua 

brilhante carreira. Sua vida era serena, feliz e interessante. Veio então uma mudança de circunstâncias, 

quando o famoso incêndio de Chicago, em 1871, devorou parte de suas propriedades, tendo nosso lar 

junto ao lago se tornado abrigo de muitos refugiados. Dois anos mais tarde, ele e mamãe planejaram uma 

viagem. Mamãe devia tomar as quatro crianças e sua governanta inglesa e passar o inverno num quieto 

subúrbio de Paris, onde papai iria reunir-se a eles mais tarde. Ele as acompanhara até Nova York e as 

deixara a bordo do maior vapor daqueles dias, o S. S. Ville de Havre.  

 

 Em pleno oceano, às duas da madrugada do dia 22 de novembro de 1873, quando se fez calma 

após recente tempestade, uma embarcação veio de encontro ao Ville de Havre e o cortou ao meio.  Horrível 

confusão foi o resultado. Imprecações e gritos histéricos enchiam o ar. Mamãe, sentindo o perigo, tomou 

nos braços a filhinha menor. Sua filha mais velha de doze anos, colocou o ombro sob o braço de mamãe, 

para ajudá-la a manter a criança. Mamãe ouvi-a dizer: "Não tema, mamãe, o mar é Seu e..." Não pode 

terminar a frase. O navio submergia levando tudo para a morte. 

 

 Mamãe enfrentaria a morte bravamente com seus filhos, mas esta não deveria ser a sua sorte.  

Ela foi trazida à superfície num pedaço de madeira flutuante. Vindo à consciência, sentiu que estava viva, 

mas sem os filhos e sem eles deviria enfrentar a vida. Ela estava em grande sofrimento físico. Suas roupas 

estavam em farrapos, os cabelos emaranhados e toda ela cheia de sal das águas. O frio vento de novembro 

veio aumentar-lhe a miséria. Mas neste horrível momento, depois de voltar à consciência e ser apanhada 

por um bote, sua maneira de encarar a vida foi mudada. Para ela teria sido fácil morrer; o difícil agora era 

viver. Ela ergueu a alma a Deus em desespero e dedicou-se a Seu serviço. 

 

 Foram baixados botes salva vidas pelo navio que chora com eles e vinte e dois dos quinhentos 

passageiros foram salvos para enfrentar a morte outra vez. O Trimontain, estava vagarosa, mas 

infalivelmente afundando. Foi hasteada uma bandeira de perigo. Estranho como possa parecer, um 

pequeno veleiro os avistou e salvou-os. Por duas semanas tiveram eles que lutar com os ventos de 

novembro, com escassez de alimentos e aparelhagem, mas finalmente chegaram a Cardiff, no país de 

Gales, de onde puderam enviar as primeiras notícias do desastre. Continua amanhã. 
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Vinte e Três de Abril 

Se Paz Divinal II 

 

 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o 

mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 

14:27 

  "A mensagem de mamãe a papai consistia de duas palavras: "Salva sozinha". E a expectativa do pai 

era intensa. Nenhuma palavra quebrava aquele silêncio, dias e noites de insônia e de espera.  Chocado embora 

com a notícia de sua desventura, estava ainda agradecido a Deus por sua esposa ter sido salva, e assim correu 

a encontrá-la. Que ele também havia passado pela "vale da sombra da morte" é revelado nas palavras do hino 

por ele escrito:" Se Paz Divinal". Convém notar que a Sra. Berta Vester e seu irmão nasceram depois dessa data. 

Foi nessa ocasião que H.G. Spafford escreveu esse hino mostrando claramente que ainda confiava em Deus. 

Realmente esse hino nasceu de uma grande dor no coração e um ainda maior sentimento de plena e total 

confiança e na Sua sábia direção e guia de nossas vidas. 

 

 E as crianças? O que sabemos das crianças? 

 Duas meninas na cidade de Chicago manifestavam zelo incomum pela religião e rogavam 

insistentemente aos pais que lhes permitisse unirem-se à Igreja antes de deixarem sua terra natal a fim de 

passar algum tempo na Europa. Os pais a princípio, hesitaram, por considerá-las, ainda muito jovens para darem 

tão solene passo; afinal, porém, anuíram ao seu ardente desejo e pouco antes de partirem foram elas batizadas 

e solenemente recebidas na igreja.  

 

 Alguns dias mais tarde, achavam-se as duas meninas e outros dois irmãos, em companhia de sua mãe, 

a bordo do Ville de Havre. Pelos modos afáveis e corteses não tardaram elas em granjear a estima de todos os 

passageiros de bordo e em pouco tempo haviam adquirido grande número de amigos, entre os quais um jovem 

francês, que não se separava delas. Infelizmente, porém era um homem sem religião, e muitas vezes lhes 

causava estranheza a sua linguagem pouco reverente a respeito das coisas sagr4adas. Sucedeu, um dia, estar a 

menina mais velha lendo as Escrituras Sagrada, quando o jovem francês dela se aproximou, perguntando-lhe 

zombeteiramente, se era também uma pequena beata. A menina não lhe respondeu; fitou, porém, nele um 

olhar tão sério, que este jamais o pode esquecer. Entristecida com aquelas palavras irreverente e o tom em 

que haviam sido ditas, foi ter com a irmã, a quem referiu o ocorrido, advertindo-a de que não convinha 

entreterem mais relações com o francês, porquanto era homem que não amava a Deus e escarnecia de Sua 

Palavra. 

 

 Poucos dias depois houve o fatal abalroamento, que determinou a submersão quase imediata do Villa 

de Havre. Não houve tempo para salvar os passageiros, que pereceram quase todos afogados. Entre as vítimas 

estava, também essas duas interessantes meninas e seus irmãos, que souberam encarar destemidamente a 

morte, porquanto descansavam nos braços do Senhor.  

 O pai ao receber a pungente nova foi traspassado pela dor, numa noite embranqueceram-se-lhe os 

cabelos. Consolou-se, porém, de tão profundo golpe, com a paz de Deus que se lhe derramava no peito, como 

ele mesmo o exprime naqueles versos: Se a dor eu tiver que sofrer, Oh, sim, no que for, certou estou em saber, 

que feliz com Jesus hei de estar! 

 

 Alguns anos depois houve na França uma reunião religiosa em que se relatavam experiências e em 

que se davam testemunhos. Levantou-se entre eles também um jovem francês, para dar em louvor a Deus um 

testemunho de Sua bondade. Continua amanhã. 
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Se Paz Divinal III 

 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o 

mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 

14:27 

 Contou que foram um dos passageiros do Villa de Havre, no qual se havia encontrado com duas 

meninas religiosas.  

 

 Era então um homem sem crenças, as relações constantes, porém que entretivera com aquelas 

meninas, sua devoção e piedade, lhe produziram profunda impressão. Relatou então o caso da menina 

lendo as Escrituras e de como dela zombara, recebendo em troca um único olhar, mão tão triste e cheio 

de reprovação que jamais o pudera olvidar. Quanto estivera se debatendo na água, seguira-o 

constantemente aquele olhar. Acordara-lhe, então à mente todo o seu passado e na angústia de seu 

coração, prometera servir ao Deus vivo daquelas crianças, se Ele se dignasse salvá-lo da água. E, com 

efeito, o salvara, não só da sepultura das águas, como também da morte espiritual.  Agora confiava e 

acreditava em seu Salvador Jesus" (As informações aqui deixadas, foram recolhidas do Livro Pérolas 

Esparsas e de um velho exemplar da Revista Adventista). 

 

 Sankey ao se referir à história acima mencionada ainda acrescenta: " Este cântico foi ouvido por 

um cavalheiro que havia sofrido grande perda financeira nos anos aflitivos de 1899 e que estava no mais 

profundo desânimo. Quando ouviu a história do cântico, exclamou: "Se Spafford pode escrever um tão 

belo cântico de resignação, eu jamais me lamentarei outra vez!" 

 Com vocês, de Horátio Gates Spafford: Se Paz Divinal 

 

  Se paz, a mais doce, me deres gozar. 

  Se dor a mais forte sofrer.  

  Oh, seja o que for, Tu me fazes saber.  

   Que feliz com Jesus hei de estar. 

 

        Coro 

  Sou feliz. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor 

 

 Embora me assalte o cruel Satanás, 

 É ataque com vis tentações,  

 Oh, sim, certo estou, mesmo em tais provações, 

 Em Jesus acharei força e paz. 

 

 Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz. 

 Livrou-me da culpa e do mal. 

 Salvou-me Jesus, oh, mercê sem igual!  

 Sou feliz, e hoje vivo na luz. 

 

 A vinda eu anseio do meu Salvador. 

 Em breve virá me buscar. 

 E então, lá no Céu, vou pra sempre morar. 

 Com remidos, na luz do Senhor. 
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Vinte e Cinco de Abril 

Duas Escolhas 

 

 Vê que proponho, hoje, a vida e o bem, a morte e o mal. 

Deuteronômio 30:15 

 

 A história de sua vida e da vida de nossas famílias, sempre foi e sempre será a história de nossas 

escolhas. Se nós hoje temos nossa própria família, foi porque escolhemos sair da casa de nossos pais e 

construímos a nossa própria família. Se temos filhos foi porque escolhemos tê-los e logicamente Deus nos 

abençoou em nossos planos. Se nos formamos, foi porque em algum momento em nossa juventude, 

escolhemos fazer uma faculdade. Se moramos em casa própria ou alugada, se temos ou não temos carro, 

se nossos filhos estudam em escola pública ou particular, se preferimos ser vegetarianos à carnívoros, se 

continuamos ir regularmente à igreja ou mudamos de vez para assistir cultos pela internet, tudo o que 

fazemos, depende de nossa escolha. 

 

 Muitas pessoas tem uma vida totalmente falida, sob todos os pontos de vista, isso enquanto 

estão solteiros e mesmo falidos e sem perspectiva nenhuma de melhoria, eles resolver constituir a sua 

própria família e este é um dos principais motivos, se não for o principal motivo de existir tanta pobreza 

no mundo.  

 

 Para ilustrar a verdade que acabei de dizer, me lembro muito bem das minhas caminhadas no 

retorno de meu trabalho no governo federal. Em determinado dia vi uma menina adolescente, forte e 

saudável, de seus treze anos, sentada na rua, pedindo dinheiro. Sempre fazia o mesmo caminho e, 

portanto, pude vê-la por anos. Com quatorze anos ela já estava grávida e aos 15, agora era uma 

adolescente e um bebê na rua. O tempo passou, hoje agora ela é uma mulher, com três filhos e agora são 

quatro a pedir esmola e quem não nos garante que não existe um homem, o pai das crianças, por trás 

dessa situação toda, apenas esperando o final de cada dia para receber tudo o que seus filhos arrecadam? 

 

 No fundo, no fundo, nossas escolhas ou nos levarão para a vida e o bem, ou para a morte e o 

mal. O nosso verso já nos dizia isso desde o tempo de Moisés e é exatamente por isso que nossa maior 

missão como pais e mães é ensinar nossos filhos a fazerem boas escolhas. Isso é muito fácil de nossos 

filhos entenderem. Se eles estão morando num lugar decente, tem três refeições na mesa, cama, lençol 

e cobertor, chuveiro para um bom banho, escola particular, boa alimentação, carro, plano de saúde e 

ainda por cima saem de férias, tudo isso só acontece na vida deles, porque os pais se empenharam para 

lhes dar o melhor. Moisés conseguiu ser bem enfático quando escreveu Deuteronômio 30:16-20: 

 

 "Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que 

guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas, e te multipliques, e 

o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém se o teu coração se desviar, e não 

quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses, e os serv ires. Então eu vos 

declaro hoje que, certamente, perecereis; não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o 

Jordão, para que, entrando nela, a possuas; Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, 

de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe pois a vida, para que vivas, 

tu e a tua descendência, Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a ele; 

pois ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias; para que fiques na terra que o Senho r jurou a 

teus pais, a Abraão, a Isaque, e a Jacó, que lhes havia de dar." 
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Companhia na Caminhada 

 Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis 

diante deles, porque o Senhor, vosso Deus é quem vai convosco; 

não vos deixará e nem vos desamparará. Deuteronômio 31:6 

 A vida cristã é uma longa caminhada e ela começa quando a misericórdia divina permitiu que 

nossos pais fossem coparticipantes da natureza divina na nobre arte da paternidade e maternidade 

responsável. É simplesmente fantástico ir ao hospital com a sua esposa e ver o fruto de nosso amor vir 

ao mundo. Nos encantamos com cada detalhe daquele dia precioso em que os nossos preciosos 

tesouros que bondosamente Deus nos concedeu, passaram a existir e mudaram completamente o 

nosso jeito de viver. 

 

 Filhos são as maiores e melhores bênçãos que o Senhor nos concede. Eles chegam em nossas 

vidas a fim de nos ensinar princípios e valores que irão nos acompanhar pelo resto de nossa caminhada 

rumo à Nova Jerusalém. Creio que uma das principais lições que aprendemos quando temos filhos é 

que o egoísmo deverá ser extirpado de nossas vidas, pois desde os seus nascimentos até o dia em que 

eles sairão de casa para constituírem a sua própria família, todas as prioridades mudam e as 

necessidades dos filhos sempre serão atendidas na frente da necessidade dos pais. 

 

 Creio firmemente que a maior responsabilidade dos pais, não é tanto providenciar uma 

alimentação de qualidade, uma moradia digna, uma boa escolha e uma excelente saúde. Essas 

necessidades serão parte do projeto de educá-los, mas a meu ver não são as mais importantes. Antes 

mesmo daquele pacotinho de gente chegar em nossas mãos, enquanto ainda estiver no útero da mãe, 

cabe ao sacerdote e pai da família, levá-los a Jesus.  A princípio com músicas apropriadas para crianças, 

com leitura de pequenos versos bíblicos e com tempo reduzido, pois bebes, dispersam com muita 

facilidade e, portanto, seus momentos com Deus, também deverão ser bem curtos nessa idade.  

 

 A medida em que o tempo passa e o berço não durará mais do que um ano, nossos filhos 

precisam ser alimentados diariamente pela palavra de Deus, pelo louvor e oração. Esses momentos 

únicos de culto familiar, são o alicerce para uma sólida vida espiritual e outra forma maravilhosa em 

que Deus abençoa nossos filhos e nós como pais, é quando o levamos pela primeira vez à igreja, para 

ser oferecido ao Senhor. Ali começa a caminhada de nossos filhos num ambiente espiritual, com carinho 

e muito amor, por parte dos nossos irmãos em Cristo e por parte das bênçãos da maravilhosa 

companhia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 

 

 À medida que o tempo passa e ele passa muito rápido, nossos filhos acabam sendo abençoados 

com a participação no coral infantil, depois pela participação no Clube dos Aventureiros e depois vem 

o Clube dos Desbravadores. Depois desses anos de base, nossos filhos podem curtir a juventude dentro 

dos ministérios de louvor, do ministério jovem e dos inúmeros ministérios voltados para a missão. 

Nossa igreja desempenha um papel relevante na formação de nossos filhos, mas quem os educa na 

verdade, são os pais e a melhor educação, não vem de palavras, sermões ou de palavra de afirmação 

ou repreensão.  

 

 Educar filhos é difícil, porque envolve o compromisso de sermos exemplos de Deus para nossos 

filhos e nem todos os pais estão dispostos a tal sacrifício. Conforme nosso verso de hoje ter a companhia 

de Deus na caminhada garante a nossa chegada. Amém por isso. 

 



 
38 

Vinte e Sete de Abril 

Quase no Lar 

  

 Sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na 

terra de Moabe, defronte de Jericó e vê a terra de Canaã, que 

aos filhos de Israel dou em possessão. Deuteronômio 32:49 

 Depois de passar todas as dicas e conselhos para o povo de Israel, antes de sua entrada na 

terra de Canaã e antes mesmo de conceder a sua bênção final a esse mesmo povo, Deus chamou Moisés 

e o convidou a subir o monte Nebo, mas esse não foi um convite para um passeio. 

 

 Nosso verso de hoje fala que Moisés veria o tão famoso lar que Deus havia prometido à Abraão, 

a Isaque e a Jacó, lá atrás no passado. Imagina qual não dever ter sido o sentimento de Moisés ao saber 

que ele tinha sido o escolhido do Senhor para cumprir a profecia que o próprio Deus havia feito à 

Abraão. Moisés era o escolhido do Senhor para aquele momento histórico na vida do povo de Israel e 

ele agora recebia o convite do Senhor para ver a tão sonhada terra prometida.  

 

 Moisés sabia que ele não entraria , pois Deus já havia falado isso para ele, mas apenas para 

confirmar, Deus diz: "E morrerás no monte, ao qual terás subido e te recolherás ao teu povo, como Arão, 

teu irmão morreu no monte Hor e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricastes contra Mim, no 

meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cades, no deserto de Zim,  pois me não santificastes 

no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra, defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra 

que dou aos filhos de Israel.” Deuteronômio 32:50-52 

 

 Como pecadores mortais com uma visão totalmente deturpada por anos de pecado, não nos 

cabe julgar a decisão divina, mas o fato é que Moisés chegou muito perto do lar, viu o lar, contemplou 

as belezas, dever ter visto o leite, o mel, as frutas enormes, mas não tomou posse do lar. O que Moisés 

não sabia é que Deus o ressuscitaria e ele iria fazer companhia para Enoque que já havia sido 

transladado por Deus há muito tempo atrás.  

 

 Deus honrou Moisés, não com mais alguns anos de vida numa Canaã terrestre, mas o abençoou 

com uma vida eterna na Canaã celestial. Essa decisão de Deus de impedir Moisés de entrar na Canaã 

terrestre, nos leva a pensar: o que está nos impedindo ou o que nos impedirá de entrar na Canaã 

celestial?  Já parou para pensar quão terrível será parar você e sua família chegar tão perto da Canaã 

celestial e não poder entrar lá por conta de escolhas erradas ou pecados acariciados ao longo de toda 

uma vida, sem que houvesse um desejo sincero de arrependimento?  

 

 Quando Jesus retornar haverão apenas duas classes de pessoas nesta terra: os que serão salvos 

e os que estarão perdidos. Duas classes, duas escolhas, dois destinos. Salvos escolheram Jesus Cristo 

como seu salvador e Senhor, honraram e guardaram a lei de Deus e receberão de Deus a bênção da 

vida eterna, e serão arrebatados para a Canaã celestial. Os perdidos não acreditaram em Deus, 

duvidaram de Deus, viveram suas vidas quebrando os mandamentos de Deus e muitos deles ensinaram 

milhões ou mesmo bilhões de pessoas a desonrarem a lei de Deus e logicamente a Canaã celestial não 

tem nada de interessante para eles. Seus destinos será a morte eterna. 

 

 Duas classes de pessoas e dois destinos. De que lado estaremos naquele dia fatal? 
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Aprendendo a Abençoar com Moisés I 

 

 Está é a bênção, que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel, 

antes da sua morte. Deuteronômio 33:1 

 Pouco antes de morrer, o patriarca Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, abençoou seus 

filhos e se vocês como família tiverem a curiosidade para saber que bênçãos foram estas e para quem foram 

dirigidas, Moisés deixou tudo registrado em Gênesis 49. 

 

 No entanto, Jacó e toda aquela geração de seus filhos morreram na terra do Egito e um homem da 

tribo de Levi casou-se com uma descendente da tribo de Levi e dessa união nasce o libertador Moisés.  

 

 Moisés foi o líder mais influente de todo o Velho Testamento, pois nenhum outro homem recebeu 

uma missão mais grandiosa e desafiadora do que ele. Moisés teve a missão de tirar uma nação de escravos 

de um governo opressor, tirânico, ditatorial para conduzi-los a terra que Deus havia prometido aos patriarcas 

Abraão, Isaque e Jacó. 

 

 Moisés era tão especial para Deus, que logo depois de sua morte, se registrou no livro de 

Deuteronômio 34:10, o seguinte verso a seu respeito: "Nunca mais se levantou em Israel, profeta algum 

como Moisés, com que o Senhor houvesse tratado face a face". 

 

 Se aprendemos a abençoar nossos filhos com Jacó em Gênesis 49, com Moisés também podemos 

aperfeiçoar esse aprendizado.  Veja como Moisés se manifestou para abençoar os remanescentes dos 

patriarcas das tribos que o patriarca Jacó havia abençoado no passado: 

 "Viva Rúben, e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. 

 E isto é o que disse de Judá: Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo; as suas mãos 

lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. 

 

 E de Levi disse: Teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem 

contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai, e à sua mãe: Nunca os vi; e não conheceu 

a seus irmãos, e não estimou a seus filhos; pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. 

Ensinaram os teus juízos a Jacó, e a tua lei a Israel; puseram incenso no teu nariz, e o holocausto sobre o teu 

altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos; fere os lombos dos que se levanta m 

contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem.  

 

 E de Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele; todo o dia o cobrirá, e morará 

entre os seus ombros. 

 

 E de José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e 

com o abismo que jaz abaixo. E com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções 

das luas. E com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos. E com o 

mais excelente da terra, e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha 

sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória 

do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem; com eles rechaçará todos os povos 

até às extremidades da terra; estes pois são os dez milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. 

Deuteronômio 33:6-17 

 

 Esse aprendizado de bênçãos continua amanhã. 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________
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______________________________

____________________ 

quarta Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Vinte e Nove de Abril 

Aprendendo a Abençoar com Moisés II 

  

 Está é a bênção, que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos 

de Israel, antes da sua morte. Deuteronômio 33:1 

 Moisés continua nos ensinando a arte de abençoar nossos filhos: 

 E de Zebulom disse: Zebulom, alegra-te nas tuas saídas; e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão 

os povos ao monte; ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os 

tesouros escondidos da areia. 

 

 E de Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar a Gade; habita como a leoa, e despedaça o braço e 

o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador; por 

isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. 

 

 E de Dã disse: Dã é cria de leão; que salta de Basã. E de Naftali disse: Farta-te, ó Naftali, da 

benevolência, e enche-te da bênção do Senhor; possui o ocidente e o sul. 

 E de Aser disse: Bendito seja Aser com seus filhos; agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o seu 

pé. Seja de ferro e de metal o teu calçado; e a tua força seja como os teus dias.  Deuteronômio 33:18-25. 

 

 Como vemos, Moisés conhecia tão bem, o seu povo que ele tinha bênçãos específicas para cada 

uma das tribos e isso nos faz pensar o quanto conhecemos nós a respeito de nossos filhos para abençoá-los 

de forma personalizada. 

 

 Neste mundo moderno em que pais e mães estão trabalhando para poder dar o mínimo de 

dignidade e qualidade de vida aos seus filhos, não tem sobrado muito tempo para conhecer de fato os seus 

filhos. O mundo moderno impõe que a mãe fique apenas quatro ou seis meses com seus filhos após o 

nascimento e a isso chama de licença maternidade. Esses momentos preciosos e únicos nunca mais se 

repetirão, pois quando encerrar o período da licença maternidade, esta mãe retorna para o seu trabalho, e 

seu filho ainda bebê é enviado para uma creche e é de lá que ele receberá todo o cuidado e toda a educação. 

 

 Filhos modernos ficam na creche a partir do sétimo mês de idade, depois vão para a pré-escola e 

esse período de tempo às vezes dura de dez a 12 horas. Muitos pais modernos trabalham doze horas por dia 

e as crianças chegam na creche às 7:00 horas e são resgatadas de lá, apenas às 19:00 horas. Depois de doze 

horas de trabalho para os adultos e entretenimento para as crianças, muitas delas, chegam dormindo em 

casa e os pais felizes as colocam para dormir e sequer se relacionam com elas. 

  

 Muitas dessas crianças chegam prontinhas para ir dormir, uma vez que já foram alimentadas, já 

tomaram banho e algumas delas são entregues aos seus pais já dormindo. Aquele tempo para brincar, 

conhecer, curtir, alimentar, orar, fazer um culto em família e desta forma abençoar seus filhos não faz parte 

da vida de milhões de crianças em todo o mundo. 

 Que futuro terão esses filhos? Que futuro terão esses pais? Que tipo de famílias elas serão? Que 

tipo de relacionamento eles cultivarão?  Que tradições elas cultivarão juntos? Que princípios e valores esses 

pais ensinarão aos seus filhos, se só lhes restou o final de semana e mesmo assim muitos pais não abrem 

mão de academia, seriados, filmes e estádios de futebol 

 

 Abençoar os filhos é um privilégio. Cuidar deles também. Que tal separar um tempo de qualidade 

para poder abençoá-los ainda hoje? Aprenda com Moisés e Jacó. 
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Conselho de Pai 

  

 Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus 

caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus 

juízos e os seus testemunhos, como está escrito na Lei de Moisés, para que 

prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores.  I Reis 2:3 

 

 Quando pensamos na palavra conselho de quem geralmente os lembramos? Qual a primeira 

pessoa que lhe veio à mente? Muitos dirão que foi a mãe, outros dirão que foi o pai, outros que foram os 

bons amigos e quem sabe outros lembrarão dos professores. Talvez alguns poucos se lembrem dos 

conselhos de seus irmãos de sangue e os mais religiosos com certeza lembrarão dos conselhos de 

padres e pastores. 

 

 Conselhos são dicas preciosas de pessoas que geralmente já passaram pelo caminho que nós 

estamos querendo passar. Mas como eles conhecem os detalhes da estrada, os perigos, os dissabores 

e as injustiças deste mesmo caminho, eles sabem melhor do que nós os atalhos que precisam ser 

evitados. 

 

 Quando pensamos em conselho de pai e mãe, muitos de nós, iremos lembrar de como nossos 

pais nos abençoaram com bons conselhos, quando o assunto era namoro, mais conselhos ainda quando 

o namoro virou noivado e dezenas deles quando resolvemos nos casar e construirmos nossas próprias 

famílias. 

 

 Muitos de nós pensamos que nossos pais não tinham moral para nos aconselhar pois o seu 

passado os condenava e, portanto, não mereciam o nosso crédito. É bem verdade que filhos sempre 

aprenderão melhor por exemplo do que por preceito, ou seja, nossos filhos sempre irão ver se nossos 

atos condizem com nossas palavras. Quando nossos atos não condizem, quando os pais não são 

coerentes com nossas palavras, a grande maioria dos filhos, principalmente os pensantes adolescentes, 

irão rejeitar todo e qualquer conselho que vem da parte deles e irão buscá-los estes mesmos conselhos 

em seus inexperientes amigos de sua mesma idade. 

 

 Sabe quem estava dando o conselho com base em nosso verso de hoje? O rei Davi e talvez 

muitos perguntarão: Essa é muito boa! Logo o rei Davi, que assassinou o soldado Urias, após engravidar 

a esposa dele, em um flagrante caso de adultério, aconselha nosso filho a andar nos caminhos do 

Senhor?  Não existe uma incoerência muito grande aqui? 

 

 Por outro lado, talvez seja precisamente por causa desse pecado e de seus terríveis 

consequências, que as palavras de Davi tenham uma influência mais poderosa ainda. Ele estava 

advertindo seu filho da loucura que lhe causou tanto pesar. Davi aprendeu, da maneira mais complicada, 

algumas lições difíceis sobre o custo do pecado e evidentemente esperava poupar seu filho da dor, que 

ele próprio havia experimentado. 

 

 Os filhos precisam entender que pais perfeitos não existem e pais também precisam entender 

que filhos perfeitos não existem. Mas a sabedoria pede para que os filhos devam ouvir e obedecer aos 

conselhos de seus pais, principalmente enquanto estiverem sob o mesmo teto de seus pais. Bons 

conselhos fazem toda a diferença na rota de vida de nossos filhos e se nós não tivéssemos seguidos os 

bons conselhos de nossos pais, talvez nem tivéssemos a nossa própria família. 

 

 Pais precisam cultivar a virtude da coerência, pois com certeza, esse será o caminho mais curto 

para cativar o coração de seus filhos. Uma vez que nossas vidas são coerentes com nossas palavras, o 

coração de nossos filhos estará aberto a todo conselho que vier para edificar e melhorar a vida deles. 
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Pastor brasileiro fala dos desafios 

e oportunidades no Níger 

 

O pastor Cleber e sua família atuam como missionários 

no Níger, país localizado na África, com o intuito de 

minimizar os desafios vividos pela população.  

Saiba Mais Sobre a Missão Níger  

 

 

 

MISSÃO NIGER & ADOLE BRASIL 

SAIBA MAIS SOBRE ADOLE BRASIL 

CLIQUE AQUI  
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