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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 

 Março 2021  

Famílias protegidas 

 Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o SENHOR e vos tirarei de debaixo das cargas 

do Egito e vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes 

manifestações de julgamento. Êxodo 6:6 

 

 Nosso verso de hoje foi pronunciado por Deus falando com Moisés e prometendo a um povo 

escravo que Ele os libertaria do jogo de Faraó. Mas a promessa continua: "Tomar-vos-ei por meu povo e 

serei vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, 

a Isaque e a Jacó e vo-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Êxodo 6:7 e 8. 

 

 Na sua opinião, qual deve ter sido a reação dos chefes de família, das esposas, dos filhos, dos 

avós, dos tios, de toda uma nação de escravos, ao saber que o próprio Deus os libertaria e os faria Seu 

povo? Eles com certeza devem ter vibrado, pulado de alegria, cantado, louvado e engrandecido o nome 

do Senhor, mas por incrível que possa parecer, não foi essa a reação destas famílias. Veja: "Desse modo 

falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da 

dura escravidão." Êxodo 6:9. Já parou para imaginar a reação de Deus ao saber que seu povo não atendeu 

a voz de Moisés, que não estava nem aí para sua libertação? 

 

 Mas o nosso Deus não é um Deus que desiste fácil e não se esqueceu da promessa que havia 

feito a Abraão, Isaque e Jacó e apesar das pragas caírem sobre a terra do Egito, o povo de Israel, seus 

bens, seu gado, suas casas foram milagrosamente protegidos. Veja: "Faraó mandou ver e eis que do 

rebanho de Israel, não morrera nem um sequer". Êxodo 9:7 e "Somente na terra de Gosén, onde estavam 

os filhos de Israel, não havia chuva de pedras". Êxodo 9:26 

 

 No entanto a maior marca da proteção divina ainda estava por vir. Antes da décima praga, que 

seria a da morte de todo primogênito, Deus instituiu a Páscoa quando o sangue do cordeiro que seria 

sacrificado deveria ser passado nos umbrais da porta da casa e o anjo da morte não entraria ali. 

 

 Aquele sangue representa o sangue do Cordeiro Jesus Cristo que um dia seria oferecido em 

sacrifício em prol da nossa salvação e da nossa libertação da escravidão do pecado. Aquele povo tinha 

apenas que seguir as orientações dadas e passar o sangue nos umbrais para obter libertação. Maravilhosa 

providência para a salvação e preservação do povo de Deus naquele momento e maravilhosa a ilustração 

de que o sangue do cordeiro nos livra de todo o pecado. 

 

 Como o Israel espiritual e moderno, a pergunta que fica é: Estamos passando o sangue de Jesus 

nos umbrais de nossa porta diariamente para que nosso lar, nossa família e nossos filhos fiquem 

protegidos? O sangue do Senhor Jesus tem protegido o seu lar? Como sacerdote da família, você pai, tem 

reunido sua família para o culto familiar, naqueles dez minutos antes do desjejum e ali ao orarem, 

louvarem e abrirem a Palavra de Deus, você tem clamado pelo sangue de Jesus nos umbrais de sua porta?  

Naqueles momentos únicos da noite, quando toda a sua família está reunida, você para tudo o que está 

fazendo a fim de novamente estudar a lição bíblica com seus filhos, sua esposa e poder agradecer com 

louvor e oração, a bênção da proteção do sangue do Cordeiro Jesus para mais um dia? Que o sangue do 

Cordeiro Jesus sempre esteja protegendo o seu lar e que sua família seja protegida pelas hostes angelicais. 

De 



 
8 

Primeiro de Março 

A Hora da Reconciliação 

 E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E 

seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram 

atemorizados perante ele. Gênesis 45:3 

 Depois de algumas provas para efetivamente ver se seus irmãos falavam a verdade, depois de 

testar o caráter de cada um deles, a Palavra de Deus nos apresenta em Gênesis 45:1-15, o momento único 

em que José se dá a conhecer os seus irmãos. Vamos permitir que a Palavra de Deus nos abençoe com 

este momento solene de reconciliação: 

 "Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele; e clamou: Fazei sair 

daqui a todo o homem; e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E 

levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu.  E disse 

José a seus irmãos: Eu sou José; vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder , porque 

estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E 

chegaram-se; então disse ele: Eu sou José vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não 

vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá; porque para 

conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome no meio da 

terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem sega.  

Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos 

em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me 

tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito.  

 

Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor 

em toda a terra do Egito; desce a mim, e não te demores; E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto 

de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que 

tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu 

e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos, e os olhos de meu irmão benjamim, veem que é 

minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, 

e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou; 

e Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles; e 

depois seus irmãos falaram com ele". Gênesis 45:1-15 

 Está para nascer uma família que conhecendo o contexto completo da história de José não se 

emocione com esta cena de reconciliação. Quanto aprendizado para todas as famílias do planeta Terra. 

Como a união, o perdão, a reconciliação, os maravilhosos laços familiares, tudo muito bem acompanhado 

pela visível bênção e direção do Senhor Deus, preservou Israel e seus descendentes ao longo de todos 

estes anos de separação. 

 Como Deus atuou poderosamente na família de Israel, podemos ter a certeza absoluta de que 

Ele também fará toda a reconciliação necessária em todas as famílias que um dia herdarão a Nova 

Jerusalém. Que as maravilhosas bênçãos do perdão, do amor, do respeito e da reconciliação façam parte 

diariamente da vida de nossas famílias. Se aconteceu na família de Israel, pode acontecer nas nossas 

famílias também. Que tal orarmos por isso? 
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Dois de Março 

Final Feliz 

 Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de 

Israel, seu pai, em Gósen. Apresentou-se, lançou-se lhe ao 

pescoço e chorou assim longo tempo. Gênesis 46:29 

 A história de José é uma das mais amadas da Palavra de Deus e Deus em sua misericórdia 

permitiu que ela terminasse com um final feliz e como gostamos, quanto tudo termina bem não 

é verdade? José já havia se dado a conhecer aos seus irmãos e esse momento já havia sido único, 

tamanha a emoção de José.  Faraó também conheceu os irmãos de José e esse momento 

também foi marcante. Agora era a vez de toda a família de Jacó, abandonarem a cidade em que 

estavam morando, pois Deus tinha um plano para esse seu pequeno povo na terra do Egito. 

 Deve ter sido fantástico o momento em que José vê seu velho e amado pai, aquele 

mesmo pai que o amava acima de todos os filhos, o mesmo pai que tinha mandado fazer uma 

túnica talar de manga comprida somente para ele.  Melhor do que todas as lembranças, foi 

poder se apresentar, abraçar e chorar como seu filho.  

 A reação de Israel à tanto carinho foi imediato: "Disse Israel a José: Já posso morrer, pois 

já vi o seu rosto e ainda vives". Mal sabia Israel, que ele iria abençoar os dois filhos de José, 

Efraim e Manassés, antes ainda de morrer e desta forma Israel seria precursor de uma das mais 

lindas tradições do judaísmo, que é os pais abençoarem os seus filhos, no pôr de sol da sexta 

feira. 

 Temos muitas lições a aprender como família sobre a linda história de José. Podemos 

aprender por exemplo que Deus sempre teve e sempre terá um plano para cada filho Seu e para 

cada família sua. Deus, porém, nos dá o livre arbítrio e se vamos aceitar ou não os planos de 

Deus para nossas vidas, isso dependerá de nossas escolhas. Outra lição que aprendemos é que 

Deus tem sim, todo o poder para transformar uma maldição em bênção. O que foi uma caverna 

para José acabou virando um palácio no futuro. Outra lição que aprendemos é que quando nos 

colocamos inteiramente nas mãos de Deus, não temos a menor ideia de onde Ele poderá nos 

levar. Outra lição é que o nosso futuro está completamente nas mãos do Senhor. Nem José, nem 

seus irmãos e muito menos seus pais tinha a menor noção do que o futuro lhes reservaria. Eles 

apenas tinham que confiar que Deus agiria e foi exatamente isso que Deus fez e por conta desse 

cuidado de Deus, nasce a nação de Israel. Outra lição que essa história nos ensina é que se o 

nosso futuro está nas mãos de Deus, porque vivemos tão ansiosos com o dia de amanhã? Porque 

não aceitar o conselho de Jesus e não viver ansiosos por coisa alguma? 

 E apenas para completar esse final feliz, veja o cuidado de José para com seus irmãos, 

suas famílias e seu pai: "E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e toda a casa de seu 

pai, segundo o número dos filhos. “Gênesis 47:13 

 Essa história não poderia terminar de maneira mais feliz. Não houve vingança e nem 

morte. Houve amor, perdão, reconciliação, cuidado, carinho, zelo, companheirismo, houve 

famílias se amando e houve um Deus sempre presente na vida dos seus filhos. Amém por isso. 
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Três de Março 

A Origem das Bênçãos dos Pais 

 

 Mas Israel estendeu a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era 

o mais novo e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim 

as mãos, não obstante Manassés ser o primogênito. Gênesis 48:14 

 

 Faço parte de uma geração de cristãos que sempre pediu a bênção para os seus pais. Lembro-me de 

que na minha infância, antes de dormir, ia despedir de meus pais e lhes pedir a bênção e eles sempre 

respondiam: "Deus te abençoe, meu filho!"  Meus pais e muitos outros pais sentindo sua impotência para uma 

tarefa tão extraordinária, sempre respondiam: "Deus te abençoe meu filho!" e dessa forma transferiam e 

creditavam para Deus o privilégio e a responsabilidade de abençoar os filhos deles, que em primeira instância 

são filhos de Deus. 

 

 Certo dia, o Pastor Jonas Wendrechovski, de nossa igreja, nos falou apenas uma vez sobre um livro 

fantástico de um autor judeu e cristão, chamado Craig Hill, cuja obra se chama: O Poder da Bênção dos Pais. 

Como judeu e como cristão, Dr. Craig Hill, foi procurar na Bíblia, a razão pela qual o povo judeu é um povo tão 

abençoado, não só sob o prisma das bênçãos materiais, como também das bênçãos da saúde e das bênçãos da 

inteligência. 

 

 Dr. Craig Hill, achou a origem desse poder que se chama a bênção dos pais e como não podia ser 

diferente, a origem desse poder está na Bíblia em Gênesis 48:8-20. 

 

 "E Israel viu os filhos de José, e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, 

que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, trazemos aqui, para que os abençoe. Os olhos de Israel, 

porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver; e fê-los chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. E 

Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto; e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. 

Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante da sua face.  

 

E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão 

esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a 

cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos 

propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José, e disse: O Deus, em cuja 

presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia;  

O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de 

meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes, em multidão, no meio da terra. Vendo, pois, José 

que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mau aos seus olhos; e tomou a mão de seu 

pai, para a transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés.  

 

E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito; põe a tua mão direita sobre 

a sua cabeça. Mas seu pai recusou, e disse: Eu o sei, meu filho, eu o sei; também ele será um povo, e também 

ele será grande; contudo o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de 

nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim 

e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés." Gênesis 48:8-20. 

 

   Muitas famílias judiais abençoam seus filhos no pôr do sol de sexta até hoje do mesmo jeito. Que tal 

comprar o livro e implantar a cultura da benção no seu lar?  
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Quatro de Março 

Famílias Oprimidas 

 

 Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes 

fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e com tijolos em com 

todo o trabalho no campo, como todo serviço em que na tirania os serviam. 

Êxodo 1:13 e 14. 

 

 O livro de Gênesis termina como a morte de Israel e a morte de José. Suas respectivas famílias agora 

moravam no Egito, uma terra estrangeira, com hábitos pagãos e costumes totalmente diferentes dos deles. 

Tudo ia muito bem até o dia em José, seus irmãos e toda aquela geração morreram e para piorar o quadro para 

a nação de Israel, veja o que nos diz a Palavra de Deus: "Entrementes, se levantou novo rei, sobre o Egito, que 

não conhecia a José". Êxodo 1:8 

 

 Mas independente deste novo rei, veja como Deus começou a cumprir sua promessa como seu povo 

de Israel, ainda como moradores do Egito: "Mas os filhos de Israel, foram fecundos e aumentaram muito e se 

multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles." Êxodo 1:7 

 

 Sempre que Deus tem um plano fantástico para abençoar seu povo ao longo de toda a sua história 

nessa terra, o inimigo sempre esteve bem esperto para impedir que o povo de Deus e suas famílias 

prosperassem. Desta forma nasce um novo Faraó que não tinha ouvido nada a respeito de José, e vendo que 

os israelitas se multiplicaram e se tornaram mais forte que o próprio povo egípcio, ele tentou reduzir a 

natalidade sempre abençoada do povo de Israel e depois disso os escravizaram de verdade, mesmo sendo 

menores em número. 

 

 Nos tempos bíblicos e creio que até hoje, não existe condição social mais degradante do que a de 

escravo. Ser um escravo significava não ter nome, não ser ninguém, não ter vontade própria, não ter salário, 

não ser visto, não ter voz, não ter voto, não ser ouvido, ser discriminado, ser humilhado, ridicularizado em 

público e em particular. Ser escravo é como ser um presidiário sem cadeia. Alguém que tinha que trabalhar em 

prol de uma ou duas refeições e um canto no chão para dormir.  

 

 Essa era a condição do povo de Israel a partir do momento em que o novo Faraó assumiu o governo 

do Egito e resolveu afligir o povo de Israel, o povo escolhido por Deus para ser o Seu povo peculiar nessa terra. 

Toda essa situação de escravidão, Deus já havia profetizado ao patriarca Abraão e ela duraria quatrocentos 

anos. Se ser escravo por um ano, já não é fácil, imagine quatrocentos anos nesse martírio! 

 

 O Egito sempre representará os piores lugares em que o povo de Deus já viveu nessa terra e olha que 

esses lugares já foram muitos. Como não esquecer o império romano, onde cristãos e judeus cristãos foram 

mortos e jogados às feras, pelo simples fato de não negarem seu líder Jesus? Como não lembrar da Alemanha, 

a toda poderosa e rica líder europeia, cujo líder Hitler, também oprimiu e matou milhões de famílias judias e 

tudo por conta de uma neurose chamada raça ariana. Até a volta de Jesus surgirão novos Egitos e novos Faraós. 

 

 Faraó representa por sua vez, todos os inimigos do povo de Deus ao longo de toda a sua história. Esses 

Faraós se especializaram em exterminar o povo de Deus, em jogá-los às feras, às prisões, às cadeiras elétricas 

e às fogueiras. Mas apesar de todas as tentativas, o povo de Deus, sempre poderá contar com o livramento do 

Senhor. Como famílias de Deus, parte do povo de Deus nesta terra, expulsemos os Faraós de nossas vidas. 
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Cinco de Março 

Mãe em Israel I  

 

 E a mulher concebeu e deu à luz um filho; e vendo que era 

formoso, escondeu-o por três meses. Êxodo 2:2 

 

 Quando penso num nome forte, que seja um ser humano, que seja respeitado em toda a história 

bíblica do Velho Testamento, que seja um símbolo de liderança, não tem como não pensar em Moisés. 

Mas já parou para pensar nos pais de Moisés ou mais especificamente na mãe de Moisés?  A Palavra de 

Deus nos diz: "Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma mulher descendente da casa de Levi. 

E a mulher concebeu e deu à luz um filho; e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. Não 

podendo, porém, escondê-lo por muito tempo tomou um cesto de junco, calafetou-o como betume e piche 

e pondo nele o menino, largou-o na carriça à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar 

o que lhe haveria de suceder." Êxodo 2:1-4. 

 

 Quando vemos bons filhos sendo criados e tornando-se pessoas respeitáveis na sociedade, 

geralmente a primeira pergunta que fazemos é: Quem são seus pais? Que princípios e valores eles 

usaram? Como conseguiram educar de forma tão invejável? Será que temos ideia dos princípios que ideia 

utilizou na formação do caráter de um dos nomes mais renomados e respeitados de nosso planeta ao 

longo de tantas eras? A profetiza Ellen White pode nos ajudar nessa missão e nos abençoar com suas 

palavras: 

 

 "A mãe conseguiu esconder a criança durante três meses. Então achando que não mais a poderia 

conservar sem perigo, preparou uma pequena arca de junco, tornando-a impermeável por meio de betume 

e pez; e pondo nela a criança, colocou-a entre os juncos à margem do rio. Não ousou ficar para vigiá-la, 

com receio de que a vida da criança e a sua própria vida se perdessem; mas sua irmã Miriã, se deteve-se 

por perto, aparentemente indiferente, mas observando ansiosa para ver o que seria de seu irmãozinho. E 

havia outros vigias. As orações fervorosas da mãe haviam confiado seu filho ao cuidado de Deus e anjos 

invisíveis pairavam por sobre o seu humilde lugar de descanso. Os anjos encaminharam a filha de Faraó 

para ali. Sua curiosidade foi provocada pela pequena cesta, e ao olhar para a linda criança que dentro 

estava, leu a história num relance. As lágrimas do bebê despertaram-lhe a compaixão, e suas simpatias se 

entenderam à mãe desconhecida que recorrera a tal meio para preservar a vida de seu pequeno 

pequerrucho. Resolveu que ele deveria ser salvo; ela o adotaria como seu." 

 

 "Deus tinha ouvido as orações da mãe; fora recompensada a sua fé. Com profunda gratidão foi 

que ela deu início à sua tarefa, agora sem perigos e feliz. Fielmente aproveitou a oportunidade para educar 

seu filho para Deus. Confiava em que ele fora preservado para alguma grande obra e sabia que em breve 

deveria ser entregue à sua régia mãe, para ser cercado de influências que tenderiam a desviá-lo de Deus. 

Tudo isto a tornava mais diligente e cuidadosa em sua instrução do que na dos demais filhos. Esforçou-se 

por embeber seu espírito com o temor do Senhor e com o amor à verdade e justiça e fervorosamente orava 

para que ele pudesse preservasse de toda a influência corruptora. Mostrou-lhe a loucura e o pecado da 

idolatria e cedo o ensinou a curvar-se a orar ao Deus vivo, que unicamente poderia ouvi-lo e auxiliá-lo em 

toda a emergência. “Patriarcas e Profetas página 243 e 244. Amanhã continua. 
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Seis de Março 

Mãe em Israel II 

 

 E a mulher concebeu e deu à luz um filho; e vendo que era 

formoso, escondeu-o por três meses. Êxodo 2:2 

 

 "Ela conservou consigo o rapaz tanto quanto pode; foi, porém, obrigado a entregá-lo quando ele 

teve aproximadamente doze anos. Foi levado de sua humilde choupana ao palácio real, para a filha de 

Faraó e se tornou seu filho. Contudo, mesmo ali, ele não perdeu as impressões recebidas na infância. As 

lições aprendidas ao lado de sua mãe, não as esquecia. Eram um escudo contra o orgulho, a incredulidade 

e o vício, que medravam por entre os esplendores da corte. De que grande alcance em seus resultados foi 

a influência daquela mãe hebreia, sendo ela, entretanto uma exilada e escrava! Toda a vida futura de 

Moisés, a grande missão que ele cumpriu como chefe de Israel, testificam da importância da obra de uma 

mãe cristã. Não há outro trabalho que possa igualar a este. Em parte, muito grande, a mãe tem nas mãos 

o destino de seus filhos. Ela trata com mentes e caracteres em desenvolvimento, trabalhando não somente 

para o tempo, mas para a eternidade. Está a semear sementes que brotarão e frutificarão, quer para o 

bem quer para o mal. Ela não tem a desenhar formas de beleza na tela, ou esculpi-las no mármore, mas 

imprimir na alma humana a imagem do divino. Especialmente durante os primeiros anos recai sobre ela a 

responsabilidade de formar o caráter de seus filhos. As impressões produzidas na mente destes, em 

desenvolvimento, permanecerão com eles por toda a vida. Os pais devem dirigir a instrução e ensino de 

seus filhos enquanto muito pequenos, como o objetivo de poderem eles ser cristãos. São postos sob o 

nosso cuidado para serem ensinados, não como herdeiros do trono de um reino terrestre, mas como reis 

para Deus, a fim de reinarem pelos séculos intérminos.  

 

 Que toda mãe sinta serem inapreciáveis os seus momentos; sua obra será provada no dia solene 

do ajuste de contas. Achar-se-ão então que muitos dos fracassos e crimes de homens e mulheres, 

resultaram da ignorância ou negligência daqueles cujo dever era guiar os pés infantis no caminho direito.  

Ver-se-á então que muitos que têm abençoado o mundo com a luz do gênio, da verdade e santidade, 

devem os princípios que foram a mola mestra de sua influência e êxito à uma mãe cristã, que orava."  

Patriarcas e Profetas 244. 

 

 Que belo testemunho em favor das mães cristãs, não é verdade? Vivemos num mundo em que 

mães são praticamente obrigadas a trabalhar para fechar contas, uma vez que antes de se casarem, já 

sabiam que o salário dos maridos não seria suficiente. Essa é uma situação extremamente confortável 

para o homem, pois se a esposa trabalha e ajuda a fechar contas, muitos homens não se esforçam mais 

para serem os provedores de suas famílias. Agindo dessa forma, recai sobre as mulheres todo uma 

responsabilidade que não era dela.  

 

 Tudo vai bem na vida do casal até o dia em que os mesmos decidem ter filhos e então lembram 

que a mãe não pode parar de trabalhar e mais um pequeno cristão virá ao mundo para ficar com sua mãe 

em tempo integral somente os meses da licença maternidade e depois este pequeno cristão, receberá 

sabe lá qual educação numa creche de tempo integral. 

 

 Joquebede era refugiada e escrava numa terra estrangeira e cuidou de seu filho por doze anos e 

graças a Deus recebeu seu salário para ser mãe, mas essa não é a realidade das mães cristãs. Que tal 

ensinarmos nossos filhos a planejarem melhor suas futuras famílias? 
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Sete de Março 

Vem Entre Nós Morar 

 

 O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e 

sobre vossos filhos. Salmos 115:14 

 Uma das maiores bênçãos da vida em família é a companhia. Imagine apenas por um momento 

se você pai ou mãe não tivesse a sua família, esta que você constituiu quando saiu da casa de seus pais. 

Sua vida seria muito mais tranquila, você estaria solteiro, com um bom trabalho, poderia levantar mais 

tarde, poderia estar pagando sua casa própria, seu carro novo, poderia viajar com muito mais frequência, 

comer em bons restaurantes e frequentar a melhor academia do seu bairro. Você poderia reunir seus 

amigos e amigas todo mês para juntos comemorarem seus aniversários em ótimos restaurantes e 

lanchonetes sensacionais. 

 

 Quando terminei de escrever o parágrafo acima, pensei que nem eu e nem você como pais, 

jamais pensamos na vida de solteiro depois do dia em que casamos e nem nos lembrávamos dos 

benefícios desta vida de solteiro. Creio que o maior benefício da vida de solteiro seja a total liberdade, 

porém os solteiros não tem uma das maiores bênçãos do casamento que é a companhia diária, das novas 

pessoas que amamos. Os solteiros nunca serão recebidos com beijos e abraços por suas esposas 

maravilhosas ou por seus maridos comprometidos. Eles nunca ouvirão seus filhos lhes dizer: "Pai ou mãe, 

eu te amo de montão. Você é o melhor pai ou melhor mãe que Deus poderia ter me presenteado. Se minha 

vida é maravilhosa, é porque vocês dois existem." 

 

 As bênçãos da companhia são ainda maiores, quando a família convida o Senhor para estar lá 

diariamente, ao longo de todas as vinte e quatro horas do dia, mais fortemente nos momentos do culto 

pessoal de cada membro, do culto familiar e do culto do casal. Poder convidar o Senhor tão logo 

acordamos para os preciosos momentos da devoção pessoal não tem preço. Poder ver cada filho 

levantando e buscando ao Senhor com uma pequena oração, um hino de louvor e a leitura diária da 

Palavra de Deus é simplesmente fantástico. Quando a família se reúne em louvor e adoração para o culto 

familiar antes de dormir, quando pais e filhos oram juntos, algo de extraordinário acontece e tudo fecha 

no final de mais um dia, quando os chefes da família, oram juntos e estudam porções da preciosa Palavra 

de Deus, através da lição da Escola Sabatina, nos momentos únicos e exclusivos do culto do casal. 

 

 Existe um hino da Hinário Adventista do Sétimo Dia, de autoria do Pastor Dario Pires de Araújo, 

que é um convite à presença de Deus em nosso lar. Se você sabe a melodia, convido sua família a cantar 

as estrofes do Hino 454: Vem Entre Nós Morar. Se ainda não sabe a melodia, curta a letra abaixo e convide 

o Senhor hoje para fazer parte deste momento de adoração: 

 

     Vem Entre Nós Morar 

 

1) Vem, ó Jesus, entre nós morar. Seja também Teu o nosso lar. Sê com mamãe e 

com papai. Vem-nos Senhor, abençoar. 

2) Reine afeição e perfeito amor. Longe do mal, de qualquer temor. Nosso viver, em 

tudo aqui. Honre tão só o Salvador. 

3) Quando a manhã perenal raiar. E a redenção se concretizar. Nós Te rogamos, ó 

Senhor. Salva também o nosso lar. 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

Primeira Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Oito de Março 

Dias de Palácio e Dias de Deserto I  

 

 Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, 

do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: 

Porque das águas o tomei. Êxodo 2:10 

 

 Depois de ter sido criados por seus pais ao longo de seus primeiros doze anos de vida, chegou a 

hora de devolver o adolescente Moisés para a filha de Faraó. Moisés agora iria passar a sua adolescência 

e sua juventude no palácio de Faraó, com o status de neto do homem mais poderoso do Egito. Quais eram 

as reais intenções da filha de Faraó para com seu filho adotivo Moisés? Qual era o sonho de Faraó para o 

seu neto hebreu que acabara de ser adotado pela sua filha? 

 

 A mensageira do Senhor, em seu livro Patriarcas e Profetas, nos responde: 

 "Na corte de Faraó, Moisés recebeu o mais elevado ensino civil e militar. O monarca resolvera 

fazer de seu neto adotivo o seu sucessor no trono e o jovem foi educado para a sua elevada posição. "E 

Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras". Atos 7:32. 

Sua habilidade como chefe militar tornou-o favorito dos exércitos do Egito e era geralmente considerado 

personagem notável. Satanás fora derrotado em seu propósito. O mesmo decreto que condenava as 

crianças hebréias à morte, tinha sido superiormente encaminhado por Deus de modo a favorecer o ensino 

e educação do futuro chefe de Israel. 

 

 Pelas leis do Egito, todos os que ocupavam o trono dos Faraós deviam fazer-se membros da casta 

sacerdotal; e Moisés, como o herdeiro presumível, deveria iniciar-se nos mistérios da religião nacional. 

Esse dever foi confiado aos sacerdotes. Mas, ao mesmo tempo em que era um estudante ardoroso e 

incansável, não pode ser induzido a participar do culto aos deuses. Foi ameaçado com a perda da coroa e 

advertiu-se-lhe de que seria repudiado pela princesa caso persistisse em sua adesão à fé hebréia. Mas ele 

foi inabalável em sua decisão de não prestar homenagem a não ser ao único Deus, o Criador do céu e da 

Terra. Arrazoava com os sacerdotes e adoradores, mostrando a loucura de sua veneração supersticiosa a 

objetos insensíveis. Ninguém lhe podia refutar os argumentos nem mudar o propósito, contudo, 

provisoriamente foi tolerada a sua firmeza, por causa de sua elevada posição e do favor em que era tido 

pelo rei, bem como pelo povo. 

 

 "Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes 

ser maltratado como o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por 

maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa." 

Hebreus 11:24-26. Moisés estava em condições para ter preeminência entre os grandes da Terra, para 

brilhar nas cortes do mais glorioso dentre os reinos e para empunhar o cedro do poder. Sua grandeza 

intelectual o distingue, acima dos grandes homens de todos os tempos. Como historiador, poeta, filósofo, 

general de exércitos e legislador, não tem par. Todavia, com o mundo diante de si, teve a força moral para 

recusar as lisonjeiras perspectivas da riqueza, grandeza e fama, "escolhendo antes ser maltratado com o 

povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado". 

 

 Moisés foi instruído com relação à recompensa final a ser dada aos humildes e obedientes servos 

de Deus e as vantagens mundanas tombaram na insignificância que lhe é própria em comparação com 

aquela recompensa". Patriarcas e Profetas, pág. 245. Continua! 
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Nove de Março 

Dias de Palácio e Dias de Deserto II  

 

 Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, 

do qual passou ele a ser filho. Está lhe chamou Moisés e disse: 

Porque das águas o tomei. Êxodo 2:10 

 

 "O palácio magnificente de Faraó e o trono do monarca foram apresentados a ele como um 

engodo a Moisés; sabia ele, porém, que os prazeres pecaminosos que fazem os homens se esquecerem de 

Deus, achavam-se em seus paços senhoriais. Ele olhava para além do magnífico palácio, para além da 

coroa de monarca, para as altas honras que serão conferidas aos santos do Altíssimo, em um reino 

incontaminado pelo pecado. Viu pela fé a coroa incorruptível que o Rei do Céu colocaria sobre a fonte do 

vencedor. Esta fé o levou a desvirar-se dos nobres da Terra e unir-se à nação humilde, pobre e desprezada 

que preferira obedecer a Deus a servir ao pecado. 

 

 Matando o egípcio, Moisés cairá no mesmo erro tantas vezes cometido por seus pais, de tomar 

nas próprias mãos a obra que Deus prometera fazer. Não era vontade de Deus libertar o Seu povo pela 

guerra, como Moisés pensava, mas pelo Seu próprio grande poder, para que a glória Lhe fosse atribuída 

a Ele tão somente. Todavia, mesmo este ato precipitado foi superiormente encaminhado por Deus a fim 

de cumprir Seus propósitos. Moisés não estava preparado para sua grande obra. Tinha ainda a aprender 

a mesma lição de fé que havia sido ensinada a Abraão e Jacó - não confiar na força e sabedoria humanas, 

mas no poder de Deus para o cumprimento de Suas promessas. E havia outras lições que, em meio da 

solidão das montanhas, devia Moisés receber. Nas escolas da abnegação e agruras, ele devia aprender a 

paciência, a moderar suas paixões. Antes que pudesse governar sabiamente, devia ser ensinado a 

obedecer. Seu coração devia estar completamente em harmonia com Deus, antes de poder ele ensinar o 

conhecimento de Sua vontade a Israel. Pela sua própria experiência devia estar preparada a exercer um 

cuidado paternal sobre todos os que necessitavam de seu auxílio. 

 

 O homem teria dispensado aquele longo período de labuta e obscuridade, julgando-o uma grande 

perda de tempo. Mas a Sabedoria infinita chamou aquele que se tornaria o dirigente de Seu povo, a passar 

quarenta anos no humilde trabalho de pastor. Os hábitos de exercer o cuidado, do esquecimento de si 

mesmo e de terna solicitude pelo seu rebanho, assim desenvolvidos, prepará-lo-iam a tornar-se o 

compassivo e longânimo pastor de Israel. Proveito algum que o ensino ou a cultura humana pudessem 

outorgar, poderia ser um substituto para esta experiência.  

 

 Moisés estivera a aprender muito que tinha de desaprender. As influências que o haviam cercado 

no Egito, o amor de sua mãe adotiva, sua própria posição elevada como o neto do rei, a dissipação de 

todos os lados, o requinte, a subtileza e o misticismo de uma religião falsa, o esplendor de um culto 

idolátrico, a solene grandiosidade da arquitetura e escultura - tudo deixara impressões em sua mente em 

desenvolvimento, e modelara, até certo ponto, seus hábitos e caráter. O tempo, a mudança de ambiente 

e a comunhão com Deus podiam remover estas impressões. Renunciar o erro e aceitar a verdade requeria 

da parte de Moisés mesmo uma luta tremenda, mas Deus seria seus auxiliador quando o conflito fosse 

demasiado severo para a força humana". Patriarcas e Profetas 247 e 248. 

 Sua família já teve dias de palácio e dias de deserto?  Onde Deus se fez presente? 
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Dez de Março 

Um Princípio Esquecido 

 

 Deus continuou: Não te chegues para cá; tira as sandálias dos pés, 

porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3:5 

 Deus precisou de quarenta anos de deserto para tirar o palácio da vida de Moisés. Depois de 

quarenta anos aprendendo a ser ninguém, Moisés, o egípcio de nascimento, filho de levitas e adotado 

pela filha de Faraó, recebe um chamado extraordinário do Senhor e para impressioná-lo, Deus se utiliza 

de uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Muito provavelmente você já conheça a 

história, mas quem sabe, essa seja sua primeira vez a ler sobre a história do egípcio que libertou o povo 

de Israel, então permitamos que a própria Palavra de Deus nos conte como foi: 

 

 "E apascentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midiã; e levou o rebanho 

atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama 

de fogo do meio duma sarça; e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia.  E 

Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo 

o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse:Moisés, Moisés. Respondeu 

ele: Eis-me aqui." Êxodo 3:1-4 

 

  Depois do "Eis-me aqui” de Moisés, nosso verso de hoje nos diz: "Deus continuou: Não te chegues 

para cá; tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa.” Êxodo 3:5. Que ordem 

fantástica! Quer ficar perto de Deus? Tira as sandálias, faça menos barulho, não tente mostrar que está 

de salto alto novo, seja reverente, chegue sem ser notado, pois onde Deus está, Ele é que precisa ser 

notado e não nós.  

 

 Não sei se a sua família tem o mesmo pressentimento que eu, mas há muito tempo não se prega 

mais sobre reverência na casa de Deus, reverência na hora dos cultos familiares e reverência na hora do 

culto de pôr do sol. Os cultos familiares estão em extinção na maioria dos lares cristãos, pais e filhos que 

ainda o fazem, começam seus momentos com Deus sem sequer convidar o Senhor Deus para estar com 

eles, as músicas cantadas são encontradas no Youtube, com ritmos bem diferentes do original e no meio 

desse contexto, se alguma mensagem chega via Whats Up, todos correm para seus celulares para ver a 

mensagem que chegou. 

 

 Com a chegada e a popularização dos celulares, o princípio da reverência na presença do Senhor, 

tem sido banido de nossos lares e o reflexo imediato dessa falta total de reverência das famílias nos cultos 

familiares, tem se refletido em todas as igrejas. Está cada dia mais comum em nossas igrejas, vermos uma 

legião de cristãos, adoradores de todas as idades, mandando mensagens, curtindo as últimas prisões dos 

políticos corruptos de nosso país ou mesmo acompanharem escancaradamente todas as redes sociais no 

mesmo momento em que os servos e servas de Deus estão abrindo a Palavra de Deus na hora do culto 

divino. 

 Acho que passou da hora dos pais ensinarem aos seus filhos os princípios e valores que eles 

aprenderem com seus pais, ao invés de se conformar com o que a grande maioria anda fazendo em seus 

lares e por conseguinte nas igrejas. Famílias modernas precisam ensinar os seus filhos a serem cristãos e 

não parecerem cristãos. O mundo tem seus costumes, mas nós cristãos não precisamos nos adequar a 

eles. A toda essa geração de cristãos que não tem a menor noção do que é reverência, o recado de Deus 

que ultrapassa os séculos e chega até nós hoje é: "Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que 

estás é terra santa." 
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Onze de Março 

Família Convidada Para Missão 

 

 Tomou, pois Moisés a sua mulher e os seus filhos; fê-los montar num 

jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de 

Deus. Êxodo 4:20 

 

 Depois de ensinar a Moisés a tirar suas sandálias a fim de que ele entendesse que não estava falando 

como um qualquer, mas sim com o Criador do Universo, Deus se apresenta a Moisés e logo mostra Suas 

credenciais: "Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés 

escondeu o rosto, porque temia olhar para Deus." Êxodo 3:6 

 

 Não é fantástico saber que o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, também se apresentou à Moisés 

como o Deus de seu pai? Por acaso você já disse para seu filho e sua filha que o seu Deus, o Deus que você 

como chefe de sua família acredita, que o seu Deus Criador, Mantenedor e Salvador é o mesmo Deus de Abraão, 

Isaque, Jacó e Moisés? Nossos filhos que nascem e crescem em nossas famílias e em nossas famílias precisam 

saber que eles têm o mesmo Deus de nossos antepassados. Nossos filhos precisam crescer com a ideia bem 

clara de que eles pertencem ao Senhor Deus, de que eles vieram ao mundo por vontade do Senhor, que eles 

foram salvos pelo sangue do Senhor Jesus, que um dia esse mesmo Senhor Jesus, virá resgatá-los deste mundo 

mau para irem morar na Nova Jerusalém e irão definitivamente morar como o seu Senhor. Não permitam que 

seus filhos percam sua identidade divina. Lembre-os sempre de que eles são filhos do Rei do Universo.  

 

 Depois de Deus dizer quem era, Deus ainda disse a Moisés que se alguém no Egito perguntasse quem 

o havia mandado, Deus disse que Ele poderia ser chamado de "EU SOU O QUE SOU". Veja: Deus disse a Moisés: 

EU SOU O QUE SOU. Disse mais: "Assim dirás aos filhos de Israel. EU SOU me enviou a vós outros." Êxodo 3:14 

 

 Agora que Moisés tinha a absoluta certeza com quem estava falando, agora que Moisés sabia 

exatamente como apresentar o seu Deus, para os filhos de Israel, veio a parte mais difícil deste momento de 

Moisés com Deus: Convencer Moisés que ele seria o instrumento nas mãos de Deus para livrar o povo de Israel 

do Egito. Essa missão não foi nada fácil. Seu cajado virou cobra. Essa cobra precisou voltar a ser cajado. Sua 

mão ficou leprosa e depois voltou a ficar boa e para fechar, Deus ainda providenciou um levita, chamado Arão 

para ser seu ajudante.  

 

 Depois de todo esse empenho por parte de Deus, depois de fazer milagres para convencer Moisés que 

ele era o escolhido do Senhor para esta missão, mesmo assim Moisés tentou fugir do chamado para a missão. 

Ao longo da história bíblica, muitos dos profetas que Deus escolheu para cumprir a missão que Ele havia 

designado, agiram da mesma forma que Moisés e tentaram com todas as forças não se envolver na obra do 

Senhor. Só para mencionar dois entre os muitos profetas conhecidos, vemos Jonas fugindo para Jope e 

Jeremias, se achando um menino e, portanto, não poderia aceitar o desafio de um homem.  

 

 Quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele só confirmou o que toda a história bíblica já havia 

demonstrado ao dizer: "A obra é grande, mas os trabalhadores são poucos". Nosso verso de hoje fala que 

depois de toda a argumentação com Deus, depois de inúmeras tentativas para escapar, Moisés toma sua 

esposa, seus filhos e voltam para a terra do Egito e sua família inteira participaria da missão de tirar o povo de 

Israel do cativeiro. Fazer missão é fantástico. Missão em família é mais fantástico ainda. Que tal sua família se 

engajar na missão? 
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Doze de Março 

Enfrentando Oposição 

 

 Depois, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó:  Assim diz 

o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me 

celebre uma festa no deserto. Êxodo 5:1 

 A missão que Moisés e sua família tinham pela frente era enorme e dificilmente missões são 

cumpridas, sem que Satanás se interponha de alguma forma para prejudicar.  A reação imediata de Faraó 

à proposta de Moisés, foi de uma petulância, soberba e arrogância sem limites: "Respondeu Faraó: Quem 

é o Senhor para que ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ira a 

Israel." Êxodo 5:2 

 

 A profetiza Ellen White em seu livro Conflito dos Séculos às páginas 266, nos fala sobre a nação 

do Egito e o que profeticamente ela representa: "De todas as nações apresentadas na história bíblica, o 

Egito de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos Seus preceitos. Nenhum 

monarca já se aventurou a rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do Céu, do que o fez o 

rei do Egito. Quando em nome do Senhor, a mensagem lhe fora levada por Moisés, Faraó orgulhosamente 

respondeu: "Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tão 

pouco deixarei ira a Israel." Êxodo 5:2 

 

 O desafio imediato de Moisés e sua família e Arão e sua família era enfrentar de frente um rei 

poderoso e arrogante, que estava disposto, a qualquer custo, dificultar ao máximo a libertação do povo 

de Israel da escravidão. Israel era uma nação de escravos e escravos são mão de obra barata, para não 

dizer quase gratuita e perder todos esses trabalhadores de uma hora para outra, com certeza abalaria a 

estrutura social e econômica desta nação. Quantos israelitas e suas famílias não trabalhavam 

simplesmente pelo pão nosso de cada dia? Será que eles teriam uma higiene diária que lhes desse 

dignidade? Escravos nos tempos bíblicos não eram seres humanos e sim propriedades. Seus donos os 

compravam e os vendiam como mercadoria. Hoje eles estavam aqui e no dia seguinte eles estavam em 

outro lugar. Nada existia de pior do que ser escravo nos tempos bíblicos. 

 

 Daquele dia em que Moisés e Arão foram encarar Faraó em diante, tudo piorou para o povo de 

Deus, pois Faraó exigiu que eles fossem encontrar a palha para os tijolos e desta forma os próprios 

israelitas se revoltaram contra Moisés e Arão, que tinham ido lá para libertá-los.  Encontrar oposição entre 

os inimigos é algo normal e perfeitamente compreensível, mas quando a oposição acontece dentro do 

meio de nosso próprio povo, não é algo tão fácil de digerir assim. 

 

 Algumas lições nossas famílias podem aprender desse incidente de Moisés e Arão com Faraó. A 

primeira lição que extraímos é que enquanto Jesus não volta, sempre haverá um Faraó, orgulhoso, ateu, 

arrogante, sempre disposto a impedir que o povo de Deus seja liberto das garras do inimigo. Esse Faraó 

pode ser um político, um governante, um líder religioso, um ministro do supremo tribunal federal que 

através de sua postura contra os princípios divinos, vai se aliar a Satanás e seus súditos para perseguir o 

povo de Deus. A segunda lição que aprendemos é que os Faraós que estão em seus cargos merecem ser 

respeitados, mesmo porque são autoridades, porém a partir do momento em que essas autoridades 

desafiam a Deus, nossa submissão sempre será ao Senhor.  A terceira lição é que não importa quem seja 

o Faraó, nosso Deus Todo Poderoso é muito mais poderoso do que qualquer Faraó que aparecer em nosso 

caminho. "Se o Senhor é por nós, quem será contra nós?" Romanos 8:31. 
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Treze de Março 

Famílias Protegidas 

 

 Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o SENHOR e vos tirarei de 

debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei 

com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Êxodo 

6:6 

 

 Nosso verso de hoje foi pronunciado por Deus falando com Moisés e prometendo à um povo 

escravo que Ele os libertaria do jogo de Faraó. Mas as promessas continuam: "Tomar-vos-ei por meu povo 

e serei vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a 

Abraão, a Isaque e a Jacó e vo-la darei como possessão. Eu sou o Senhor." Êxodo 6:7 e 8. 

 

 Na sua opinião, qual deveria ser a reação dos chefes de família, das esposas, dos filhos, dos avós, 

dos tios, de toda uma nação de escravos, ao saber que o próprio Deus os libertaria os faria Seu povo? Eles 

com certeza devem ter vibrado, pulado de alegria, cantado, louvado e engrandecido o nome do Senhor, 

mas por incrível que possa parecer, não foi essa a reação dessas famílias.  Veja: "Desse modo falou Moisés 

aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão." 

Êxodo 6:9. Já parou para imaginar a reação de Deus ao saber que seu povo não atendeu a voz de Moisés, 

ou seja, não estava nem aí para sua libertação? 

 

 Mas o nosso Deus não é um Deus que desiste fácil e não desistiu da promessa que havia feito a 

Abraão, Isaque e Jacó e apesar das pragas caírem sobre a terra do Egito, o povo de Israel, seus bens, seu 

gado, suas casas foram milagrosamente protegidos. Veja: "Faraó mandou ver e eis que do rebanho de 

Israel, não morrera nem um sequer." Êxodo 9:7 e "Somente na terra de Gosén, onde estavam os filhos de 

Israel, não havia chuva de pedras." Êxodo 9:26 

 

 Mas a maior marca da proteção divina ainda estava por vir. Antes da décima praga, que seria a 

morte de todo primogênito, Deus instituiu a Páscoa e o sangue do cordeiro que seria sacrificado, deveria 

ser passado nos umbrais da porta da casa e o anjo da morte não entraria ali. 

 

 Aquele sangue representa o sangue do cordeiro Jesus Cristo que um dia seria oferecido em 

sacrifício em prol da nossa salvação e da nossa libertação da escravidão do pecado. Aquele povo tinha 

apenas que seguir as orientações dadas e passar o sangue nos umbrais para obter libertação. Maravilhosa 

providência para a salvação e preservação do povo de Deus naquele momento e maravilhosa a ilustração 

de que o sangue do cordeiro nos livra de todo o pecado. 

 

 Como o Israel espiritual e moderno, a pergunta que fica é: Estamos passando o sangue de Jesus 

nos umbrais de nossa porta diariamente para que nosso lar, nossa família e nossos filhos fiquem 

protegidos? O sangue do Senhor Jesus tem protegido o seu lar? Como sacerdote da família, você pai, tem 

reunido a sua família para o culto familiar, naqueles dez minutos antes do desjejum e ali ao orarem, 

louvarem e abrirem a Palavra de Deus, você tem clamado pelo sangue de Jesus nos umbrais de sua porta?  

Naqueles momentos únicos da noite, quando toda a sua família está reunida, você para tudo o que está 

fazendo, para novamente estudar a lição bíblica com seus filhos, sua esposa e pode agradecer com louvor 

e oração, a bênção da proteção do sangue do Cordeiro Jesus para mais um dia?  Que o sangue do Cordeiro 

Jesus sempre esteja protegendo o seu lar. Que sua família seja protegida pelas hostes angelicais. 
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Quatorze de Março 

Proteção Divina 

 

 O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, 

para os guiar pelo caminho; durante a noite, numa coluna de fogo, para 

os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Êxodo 13:21 

 

 Depois da morte dos primogênitos, não havia mais o que fazer na terra da servidão e o próprio Faraó 

chamou Moisés e Arão e falou: "Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel; ide, 

servi ao Senhor como tendes dito."  Êxodo 12:31. Antes de sair da terra que os manteve em cativeiro ao longo 

de quatrocentos e trinta anos, o Senhor permitiu que eles não saíssem de mãos vazias: "E o Senhor fez que seu 

povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. E despojaram os 

egípcios." Êxodo 12:36 

 

 Fico imaginando o desespero dos egípcios, vendo dez pragas cair sobre eles, todos os lares deles 

perderam seu filho primogênito e ainda por cima, para se livrar daquele povo que tinha um Deus tão poderoso 

como eles nunca tinha visto antes, doaram suas riquezas e economias e desta forma abençoaram e muito o 

povo de Israel, que com certeza iria precisar desses recursos na viagem até Canaã.  

 

 Deus ao conduzir seu povo na saída do Egito, adotou uma estratégia de fuga e desta forma desnorteou 

Faraó. Veja: "Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho dos filisteus, posto que mais perto, 

pois disse: Para que porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o 

povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho e arregimentados, subirem os filhos de Israel ao 

Egito."  Êxodo 13:17 e 18. 

 

 Quem conduziria uma nação de catadores de palha para fazerem tijolos para fugirem de seus 

inimigos? O povo de Israel não tinha soldados, generais, armas, munição e alguém precisaria guiá-los no 

caminho que os levaria a liberdade. Moisés talvez fosse o único homem preparado nas técnicas de guerra e 

sobrevivência que aprendera no palácio e não foi à toa que Deus o escolhera, mas o Senhor foi o grande 

comandante e libertador de Seu povo.  

 

 Nosso verso de hoje nos fala do plano de proteção adotado por Deus para encaminhar seu povo rumo 

a Canaã: "O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho; durante 

a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite." Êxodo 13:21 

 

 Fico pensando que a história daqueles escravos é muita parecida com a nossa história e a história de 

nossas famílias. Estamos vivendo no Egito de nossas vidas, num país que não é o nosso lar, com governantes 

que não são do Senhor, num mundo governado pelo nosso inimigo, com violência e muito pecado à nossa 

disposição, tentando nos oprimir e nos atrair para os prazeres que com certeza nos manterão escravos pelo 

resto de nossas vidas. Esse povo de Israel não poderia ficar para o resto de suas vidas morando numa terra 

pagã, sendo escravos de um Faraó, ateu e arrogante. Chegaria o momento em que Deus interviria e Ele 

interveio, através de seus servos Moisés e Arão e no tempo de Deus, a liberdade veio e agora Deus cuidava de 

seu povo, de dia e de noite.  

 

 Estamos levando nossas famílias para a Canaã celestial, mas ao olharmos o mundo em que vivemos, 

a violência, o pecado e tudo o que ainda virá, podemos ter a absoluta certeza de que o mesmo Deus que tirou 

o povo de Israel do Egito, também irá nos levar a Canaã celestial.  
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

segunda Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Quinze de Março 

Páscoa Nunca Foi Chocolate 

 

 Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade 

ao Senhor; nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 

Êxodo 12:14 

 

 Antes da última praga cair no Egito, antes que o anjo do Senhor executasse o juízo divino 

sobre o povo daquela nação pagã, o próprio Deus instituiu a Páscoa. Se sua família nunca soube 

nada a respeito dessa festa judaica, se você como chefe de família cristã, seguindo uma tradição 

do paganismo, ainda compra ovos de chocolate para dar para seu filho num domingo após os 

quarenta dias de carnaval, então está na hora de abrirmos a Palavra de Deus e deixar que ela 

nos ensine a respeita dessa festa instituída pelo próprio Deus. 

 

 "E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos 

será o princípio dos meses; este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a 

congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo 

as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um 

cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas; 

cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, 

será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o 

guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de 

Israel o sacrificará à tarde. 

 

 E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em 

que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos; com ervas 

amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a 

sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã; mas o 

que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim pois o comereis: Os vossos lombos 

cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão; e o comereis apressadamente; 

esta é a páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o 

primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais; e em todos os deuses do 

Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. 

 

E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes; vendo-me sangue, passarei 

por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. 

E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor; nas vossas gerações o 

celebrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães ázimos; ao primeiro dia tirareis o 

fermento das vossas casas; porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao 

sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação; 

também ao sétimo dia tereis santa convocação; nenhuma obra se fará neles, senão o que cada 

alma houver de comer; isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães 



 
25 

ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito; pelo que guardareis 

a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo.  

 

No primeiro mês, aos catorzes dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até vinte e um do 

mês à tarde. Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas; porque qualquer 

que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o 

estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis; em todas as vossas 

habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-

lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a páscoa. Então tomai um 

molho de hissopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e 

em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia; porém nenhum de vós saia da porta 

da sua casa até à manhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir 

o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não 

deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. Portanto guardai isto por estatuto 

para vós, e para vossos filhos para sempre. Êxodo 12:1-24. 

 

 Nossas famílias cristãs precisam se afinar com os ensinamentos da Palavra de Deus e 

não se conformar com os costumes do mundo que se originaram no paganismo, não é 

verdade? 
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Dezesseis de Março 

Bem de Manhã 

 

 Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei 

todas as suas maravilhas. Salmo 9:1 

 É maravilhoso poder dormir cada noite e confiar plenamente que o Senhor nos acordará na 

manhã seguinte. Só pelo fato de abrirmos nossos olhos, já deveria nos motivar a dobrar os joelhos diante 

do Senhor e agradecer por mais um dia. 

 

 Eu não tenho a menor ideia de quanto tempo, os chefes de família cristãs tem investido no culto 

familiar. Eu não sei se sua família para pelo menos duas vezes por dia para orar, louvar e meditar na Sua 

Palavra. Não sei afirmar se o louvor ainda encontra espaço no dia a dia de sua família, ou você e sua 

respectiva família só louvam quando vão esporadicamente à igreja. 

 

 Se como pais vocês se adaptarem a correria do mundo e a ditadura dos boletos e não 

estabelecerem um horário logo de manhã para um pequeno encontro com Deus, momento este em que 

os pais abençoam seus filhos, uma linda música é cantada, uma curta meditação em um verso bíblico é 

feita e uma oração é alçada aos céus, seus dias nunca começarão com Deus e quando nossos dias 

começam sem Deus, geralmente eles terminam da forma como começaram. 

  

 Para que sua família nunca mais comece seu dia sem as bênçãos celestes da oração, do louvor, 

do estudo da Palavra, gostaria deixar para meditação, um antigo hino do Hinário Adventista que fala 

exatamente deste momento único da manhã, onde todos levantam mais cedo, se trocam e antes de 

começarem quaisquer atividades, antes mesmo comerem, eles se encontram com Deus. 

  

 Este momento da manhã precisa e deve ser repetido de noite, pois seria muito bom se sua família 

encerrasse o seu dia com Deus e desta forma seus filhos sempre se lembrarão dos maravilhosos 

momentos em que eles começavam e terminavam seus dias com Deus, com seus pais e seus irmãos. Essa 

tradição do culto da manhã e o culto antes de dormir irá deixar uma marca profunda no caráter de seus 

filhos e eles crescerão fortes, vendo seus pais serem os autênticos e verdadeiros sacerdotes de suas 

famílias. No futuro vocês verão os resultados maravilhosos e abençoados, de verem seus filhos saindo de 

casa para constituírem suas próprias famílias e levando na bagagem, a tradição e a benção do culto 

familiar. 

 Se você sabe a letra, cante junto com a sua família. Se não sabe curta a mensagem. 

 

     Bem de Manhã  

 1) Bem de manhã, sereno surge o dia. Já aves mil entoam seu louvor.  Luz vem encher o mundo 

de alegria. Bem de manhã. Contigo estou, Senhor. 

 2) Bem de manhã, alegre, a natureza. Dá seu louvou ao Deus da criação. Só com fervor, eu 

busco mais pureza. Eu venho a Ti, ó Deus em oração. 

 3) Pai, quando enfim a luz fugir do mundo. Já quando o céu escuro e negro for. Vem conceder, 

em Teu amor profundo. Luz, proteção, descanso em Ti, Senhor.  
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Dezessete de Março 

Dois Conselhos em Tempos de Crise 

 

 Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais; aquietai-vos e vede o 

livramento do Senhor, que hoje, que hoje vos fará; porque os egípcios, que 

hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos 

calareis. Êxodo 14:13 e 14 

 

 A vida cristã é uma longa caminhada e enquanto somos apenas filhos nas casas de nossos pais, não 

conseguimos entender quão complexa é a vida, quantas decisões temos que tomar, quantas escolhas temos 

que fazer para que nossa família não perca o rumo. Só vamos entender e avaliar com qualidade os nossos pais 

quando nos igualarmos a eles e tivermos a coragem suficiente para sair de casa e constituirmos nossas famílias. 

 

 O povo de Israel, ou seja, todas as famílias de Israel, haviam sido escravizadas por diversos Faraós ao 

longo de quatrocentos e trinta anos. Os parentes mais próximos de Jacó, seus doze filhos já haviam morrido há 

muito tempo e o povo da geração de Moisés já devia ser a quarta ou quinta geração da família de Jacó, que 

havia sido sustentada por José. Agora, depois de tantos longos anos, aparecem dos homens, Moisés e Arão, se 

dizendo e provando por sinais miraculosos, que eram mensageiros do Senhor, homens ungidos e separados 

por Deus para fazer a maior operação resgate já efetuada por Deus em toda a história bíblica do Velho 

Testamento. Deus que é especialista em operações resgate, envia apenas dois homens, por sinal idosos, porém 

com todo o poder de Deus à sua disposição e eles finalmente cumprem a missão que Deus lhes outorgara e 

resgatam o povo de Deus da terra do inimigo. 

 

 Mas, quem disse que a fuga seria tranquila? Quem falou que chegar até Canaã seria um mar de rosas? 

Nenhum dos dois servos de Deus prometeu vida mansa e tão logo Faraó se deu conta do que havia feito, partiu 

em perseguição. A primeira prova estava agora diante deles. O próprio Faraó em pessoa, seu competente e 

treinado exército estavam bem perto deles e eles clamaram e reclamaram ao Senhor, por aquela situação. 

 

 No meio de uma crise eminente, Moisés, o eleito do Senhor, traz ao povo dois conselhos que 

ultrapassaram a barreira do tempo e chegam até nossas famílias em pleno século XXI. O primeiro conselho é: 

"Não temais e vede o livramento do Senhor." Êxodo 14:13 e o segundo conselho tão poderoso quanto o 

primeiro é: "O Senhor pelejará por vós e vos calareis." Êxodo 14:14 

 

 Depois de Moisés ter mostrado de forma bem clara em quem ele como líder confiava e desta forma 

ter acalmado seus corações com estes dois conselhos, chega a hora do povo de Deus tomar atitude e fazer a 

sua parte naquele momento de crise: “Disse o Senhor a Moisés: Porque clameis a mim? Dize aos filhos de Israel 

em marchem.” Êxodo 14:15 

 

Algumas lições tiramos para nossas vidas e para a vida de nossas famílias: 

 A primeira lição é que é não é nada fácil a vida de escravo. Somos escravos do pecado, mas em Cristo 

temos o poder de vencer o pecado. Podemos pedir poder para não sermos escravos de pecados acariciados. 

 

 A segunda lição é que nossas caminhadas para a Canaã celestial não será nada fácil, mesmo porque 

nosso líder Jesus nos disse que o caminho para a salvação é estreito e nosso arqui-inimigo não quer nos perder, 

mas nós somos inteiramente de Cristo Jesus.  

 

 A terceira lição é que não importa quem nos persiga, temos que avançar com a certeza de que quem 

está conosco é muito maior do que quem está com eles. Marchemos para o céu! 
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Dezoito de Março 

A Benção do Louvor 

 

 O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por 

salvação; este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, Ele é o Deus 

de meu pai, por isso o exaltarei. Êxodo 15:2 

 

 Consegue ler com menos pressa o verso acima? Que tal ler frase por frase e dizer um 

estrondoso amém após cada uma? Esse verso fantástico é apenas um dos dezenove que Moisés 

e os filhos de Israel cantaram e entoaram ao Senhor, logo depois que os todos os egípcios 

morreram afogados e Faraó junto com eles. 

 

 Talvez você e sua família nunca tenha lido o cântico de Moisés com a calma necessária 

para admirar como ele glorificou e exaltou o nome do Senhor. Para abençoar sua família, veja o 

inspirado Cântico de Moisés: 

 

 "Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: 

Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou; lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. 

O Senhor é a minha força, e o meu cântico; ele me foi por salvação; este é o meu Deus, portanto 

lhe farei uma habitação; ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. 

O Senhor é homem de guerra; o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o 

seu exército; e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho.  

 

Os abismos os cobriram; desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem 

glorificado em poder, a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo; E com a grandeza 

da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti; enviaste o teu furor, que os 

consumiu como o restolho. E com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as 

correntes pararam como montão; os abismos coalharam-se no coração do mar.  

 

O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos; fartar-se-á a minha alma deles, 

arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os 

cobriu; afundaram-se como chumbo em veementes águas. Hó Senhor, quem é como tu entre 

os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando 

maravilhas? Estendeste a tua mão direita; a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, 

guiaste a este povo, que salvaste; com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os 

povos o ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia.  

 

Então os príncipes de Edom se pasmaram; dos poderosos dos moabitas apoderou-se um 

tremor; derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caíram sobre eles; pela 

grandeza do teu braço emudeceram como pedra; até que o teu povo houvesse passado, ó 

Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Tu os introduzirás, e os plantarás no monte 

da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó 
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Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente; porque 

os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor 

fez tornar as águas do mar sobre eles; mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do 

mar. Êxodo 15:1-19. 

 

 Geralmente quando as famílias cristãs passam por inúmeras provas ou são salvas 

miraculosamente de algum acidente, em gratidão ao Senhor, elas oram e isso é fantástico. 

Mas se sua família aprendesse com Moisés e louvasse e exaltasse o nome do Senhor logo 

depois de uma provação, também não seria uma experiência única e maravilhosa? Incorpore 

a bênção do louvor em todos os dias de sua vida e da vida de sua família. 
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Dezenove de Março 

Famílias de Sacerdotes 

 

 Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a 

minha aliança, então, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os 

povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e 

nação santa. Êxodo 19: 5 e 6 

 

 Logo depois que os egípcios morreram no Mar Vermelho, Moisés e os filhos de Israel entoaram 

o conhecido cântico de Moisés e com ele e com o povo de Israel, aprendemos que podemos louvar ao 

Senhor em todos os momentos de nossa vida. O momento era tão propício à adoração e louvor, que a 

profetiza Miriã, "tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com 

dança." Êxodo 15:20 

 

 Mas como a vida tinha que continuar, as primeiras provas certamente viriam e o povo 

caminhou três dias pelo deserto e não acharam água. Chegaram a Mara, mas não puderam beber as 

águas de Mara, porque eram amargas. O Senhor mostrou uma árvore à Moisés, que por sua vez a jogou 

na água e as águas amargas se tornaram doces. Neste exato momento de prova, Deus lhes fez  uma 

promessa: "Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou e disse: Se ouvires atento a voz do 

Senhor e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardar 

todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu 

sou o Senhor, que te sara." Êxodo 15:26 

 

 Tem algo importante sobre esse verso e muitos outros que envolvam promessas de Deus: 

Muitas promessas que Deus fez ao seu povo no passado eram condicionais ou seja, as bênçãos 

prometidas viriam desde que o povo obedecesse. Veja o verso de novo e irá encontrar : "Se ouvirdes e 

fizerdes, e deres ouvido e guardares." A grande verdade é que desde os tempos remotos, o povo de 

Deus quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. Quando Deus vem com suas regras, 

seus regulamentos e sua Lei, não nos animamos muito a tentar cumprir, mas cobramos e oramos por 

bênçãos. Que contradição! 

 

 Deus lhes mandou o maná, mandou codornizes, tirou água da rocha e foi mostrando através 

de ações, que eles agora tinham um Pai que iria cuidar deles como a sua família na Terra e agora Deus 

os conduziria para o monte Sinai, pois lá, Ele lhes mostraria a base de Seu reino, que é a Sua Lei dos 

Dez Mandamentos. Antes de mostrar os dez mandamentos ao seu povo, mais uma vez, Deus lhes faz 

mais uma vez uma promessa condicional: "Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e 

guardares a minha aliança, então, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque 

toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa." Êxodo 19: 5 e 6. 

 

 Como Israel espiritual que somos, temos que confiar plenamente nas promessas do Senhor, 

pois o famoso verso de Paulo nos diz que o "justo viverá pela fé". Desde Adão os justos vivem pela fé e 

não pode ser diferente com nossas famílias hoje em pleno século XXI. Temos uma vantagem muito 

grande em relação às famílias da Bíblia, pois nós vimos como as profecias e as grandes promessas 

condicionais e incondicionais se cumpriram e, portanto, podemos continuar avançando pela fé com 

mais certeza. Como Israel moderno, como pais e mães em Israel, temos preparado nossa família para 

ser a propriedade peculiar de Deus, um reino de sacerdotes e uma nação santa? Que o Espíri to Santo 

nos capacite para isso.  
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Vinte de Março 

O Princípio Supremo do Amor 

 O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros 

como eu vos amei. João 14:12 

 As próximas treze meditações foram escritas para adolescentes cristãos e suas famílias 

em 2018, mas creio que farão muito bem para sua família também. Todas falam sobre os 

princípios envolvidos na Lei de Deus.   

 O primeiro mandamento é: Não terás outros deuses diante de mim e o princípio 

aprendido é lealdade. O segundo mandamento é: Não farás para ti imagem de escultura e o 

princípio aprendido é adoração. O terceiro mandamento é: Não tomarás o nome do Senhor teu 

Deus em vão e o princípio é a reverência. O quarto mandamento que aponta para Deus como 

criador é: Lembra-te do dia do sábado para o santificar e o princípio aprendido é santidade. O 

quinto mandamento é: Honra ao teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra 

que o Senhor teu Deus te dá e o princípio aprendido é o respeito à autoridade paternal. O sexto 

mandamento é: Não matarás e o princípio aprendido é amor ao próximo. O sétimo 

mandamento é: Não adulterarás e o princípio aprendido é pureza. O oitavo mandamento é: 

Não furtarás e o princípio aprendido é honestidade. O nono mandamento é: Não dirás falso 

testemunho conta o teu próximo e o princípio aprendido é verdade. O último e décimo 

mandamento é: Não cobiçarás e o princípio aprendido é o contentamento.  

 Se você olhar bem e for analisar cada um dos quatro primeiros mandamentos você verá 

que o princípio soberano que antecede a lealdade, a adoração, a reverência e a santidade são o 

amor ao Senhor. Quem ama a Deus de todo o coração, de toda alma e de todo entendimento, 

com certeza absoluta irá ser leal, irá adorá-lo, será reverente e irá santificá-lo e santificar o dia 

que Ele santificou.  Em resumo você O amará acima de tudo e de todos. Deus é soberano e como 

adolescente de Deus você reconhece a sua soberania ao amá-lo sobre tudo e sobre todos.  Da 

mesma forma que você olhou para os primeiros quatro, analise agora os últimos seis 

mandamentos e verás que o amor ao próximo é princípio soberano que antecede o respeito a 

autoridade paterna, a pureza, a honestidade, a verdade e o contentamento.  

 Nosso líder, criador, salvador e Senhor nos ensinou esse princípio soberano do amor em 

João 13:34 e 35 além de falar sobre o mesmo princípio em João 14:12. Veja Suas palavras: "Novo 

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

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

outros." 

 Conseguiu entender a profundidade e ao mesmo tempo, a simplicidade das palavras de 

Jesus? Você adolescente de Deus, só será reconhecido como discípulo de Jesus, se realmente 

amar o seu Deus e o seu próximo. Não é maravilhoso poder viver dia a dia esse amor em sua 

vida e poder ser reconhecido como um discípulo de Jesus.  

 Deus é amor e esse princípio é o princípio soberano da Lei de Deus. Amém por isso.   
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Vinte e Um de Março 

Lealdade 

 Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20:3 

 Ao longo de todo esse novo ano, você adolescente de Deus, vai poder abrir diariamente 

a Palavra de Deus, esta meditação e acompanhar os maravilhosos escritos inspirados por Deus, 

que vão fortalecer seus passos nos caminhos do Senhor. Mesmo antes de nosso nascimento, os 

pais cristãos responsáveis, tem várias missões a cumprir com os seus filhos e isso inclui alimentá-

los, moradia, vestuário, escola, sapatos, médicos e tudo o que estiver ao seu alcance para 

atender as suas necessidades.  

Acima de qualquer bem material, cabe aos pais cristãos demonstrar em sua vida o fruto 

do Espírito que tanto os ajudará na nobre tarefa de construir o caráter de seus herdeiros. Você 

se lembra do fruto do Espírito? Vamos relembrá-lo: "Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, 

paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio." Gálatas 

5:22. Apesar de existirem vários frutos, Paulo nos diz que ele é um só. Como vamos entender 

isso? Teremos que aguardar a volta de Jesus para perguntar para ele na Nova Jerusalém. 

Quando os filhos crescem vendo os frutos do Espírito na vida de seus pais, eles com 

certeza nunca mais esquecerão dos mesmos, pois filhos aprendem muito melhor por exemplo 

do que por preceito. Os pais além de demonstrar os frutos do Espírito em suas vidas, também 

vão te ensinando princípios e valores eternos, que te ajudarão a trilhar o caminho estreito que 

te levará a Nova Jerusalém. Os princípios e os valores eternos que não mudam, não são 

encontrados em literatura mundana e sim na Bíblia e a Lei de Deus, que é o reflexo do caráter 

de Deus, contém estes princípios que não estão à venda e, portanto, são inegociáveis.  

Quando Deus nos quis ensinar princípios e valores eternos, Ele veio em poder e glória, 

Ele mesmo entregou a sua Lei, que Ele mesmo escrevera com os seus próprios dedos. Ele não 

entregou uma cópia e ficou com o original. Ele não pediu para que algum profeta se 

encarregasse dessa missão. Deus não terceirizou sua Lei como as empresas fazem com seus 

funcionários. Ele desceu, Ele veio, Ele escreveu e Ele entregou. Deus saiu do trono para nos dar 

a sua Lei. 

Que princípio eterno, Deus quer ensinar a você adolescente de Deus em pleno século 

21, quando escreveu: “Não terás outros deuses diante de mim”? Deus está te ensinando que sua 

lealdade deve ser exclusiva ao Senhor. Deus não abre mão de sua lealdade e Deus não tolera a 

concorrência. Só Deus é Deus. Não existe nenhum outro que possa ocupar o lugar exclusivo 

Dele. Deus quer que você seja leal à Ele e não a outros deuses falsos. 

 Conforme o dicionário, lealdade é a qualidade, ação ou procedimento de quem é leal. 

Leal é sincero, franco e honesto. Fiel aos seus compromissos. A lealdade é a irmã da fidelidade, 

porém ser leal ao seu Deus é um princípio inegociável da Lei de Deus que você levará consigo 

para o resto de sua vida. Ninguém tomará o lugar de Deus no seu coração, porque você é leal a 

Ele. A lealdade só te permite ajoelhar e adorar ao seu único e verdadeiro Deus. Ninguém mais 

pode e deve ocupar o lugar de Deus na sua vida e no seu coração. Mantenha-se leal ao seu único 

Deus. 

 

 

 



 
33 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

terceira Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Vinte e Dois De Março 

         Adoração 

 Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança 

alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, 

nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 20:4 

 O segundo mandamento da lei de Deus continua: “Não as adorarás, nem lhes darás 

culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniqüidade dos pais nos filhos 

até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem e faço misericórdia, até mil 

gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos."  Êxodo 20:5 e 6 

 Quando Deus quis ensinar seus princípios imutáveis, inflexíveis, inegociáveis, radicais, 

ELE mesmo, o Deus Criador, o Deus EU SOU, o Deus Mantenedor, o Deus Todo Poderoso, o Deus 

Pai, o Deus Provedor, o Senhor dos Exércitos, não pediu para nenhum homem comum, nenhum 

pastor, nenhum profeta, nenhum anjo cobridor, nenhum maestro do coral celestial e muito 

menos um escriba, para escrever o que Ele iria ditar. Deus mesmo, querendo mostrar o seu 

caráter imutável e querendo fazer uma aliança, um compromisso com o seu povo, Ele mesmo 

escreve a sua Lei em tábuas de pedra, Ele mesmo desce no monte Sinai, Ele mesmo se apresenta 

aos mortais e quando Ele faz isso, o monte Sinai se abala com a presença do Deus dos céus, da 

terra e do mar e Ele mesmo entrega a sua Lei para a humanidade. 

 O princípio inegociável do segundo mandamento é adoração. O mandamento referente 

adoração é bem claro e Deus proíbe explicitamente que qualquer ser humano adore ou preste 

culto a qualquer imagem de escultura. Deus é Deus e quer que nós o adoremos em Espírito e 

em verdade e nossa adoração passa a ser um exercício de fé, não dependendo de nossa visão. 

Nós, como cristãos não precisamos ver para crer. Deus nos abençoa com fé para cumprimos o 

segundo mandamento. Não precisamos de uma imagem de escultura, tentando nos mostrar 

algo parecido com Deus, pois nada do que meros e pecadores mortais possam fazer com suas 

mãos, sequer se aproximará da semelhança com o nosso Deus. 

 O mandamento possui duas promessas para dois grupos específicos de pessoas: os que 

aborrecem ao Senhor e os que amam ao Senhor e guardam seus mandamentos. Quando o 

princípio envolvido é adoração, não existe meio termo: ou você aborrece o Senhor, fazendo 

imagens distorcidas e desfiguradas do Senhor ou você O adora em Espírito e em verdade, pela 

fé. Ao longo de nossas curtas vidas, iremos ver filhos, netos e até bisnetos, sofrendo por conta 

de seus pais, porque lá trás, eles aborreceram ao Senhor, eles afrontaram ao Senhor, trocando 

o Senhor, por imagens de escultura. E porque seus filhos, netos e bisnetos estão sofrendo a 

consequência dos pecados de seus pais? Porque Deus está cumprindo seu próprio mandamento 

de visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me 

aborrecem. 

 Ao longo de nossas curtas vidas, iremos ver famílias de homens e mulheres abençoados 

por Deus, com filhos que estudam, se formam, que constituem famílias cristãs, que são 

prósperos e abençoados e tudo isso também ocorre, porque Deus está cumprindo o seu próprio 

mandamento e fazendo misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam meus 

mandamentos. Não brinque com Deus, quando o assunto é adoração. 
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Vinte e Três de Março 

Reverência 

 Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o 

Senhor não tomará por inocente, o que tomar Seu nome em 

vão. Êxodo 20:7 

 O terceiro princípio embutido nas letras deste terceiro mandamento da Lei de Deus é 

reverência e ao ler novamente o famoso terceiro mandamento, me lembrei que sempre me 

ensinaram a decorar a primeira parte, mas existe uma verdade poderosa na segunda parte do 

verso que quase nunca é comentada.  

 Deus nos ordena não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão e também Ele diz que 

o Senhor não tomará por inocente, o que tomar o Seu nome em vão.  Esse é um recado direto 

para todos aqueles seres humanos que ficam falando o sagrado nome de Deus, por qualquer 

motivo banal, de forma leviana, pronunciando de forma descuidada, contando piadas ou 

incluindo o nome do Senhor em músicas profanas, com objetivo explícito de denegrir ou zombar 

o nome do Senhor. A todos estes o recado divino é bem claro e incisivo: Quem agir dessa forma 

não pode alegar diante de Deus que não sabia e por isso é inocente. Não existe inocente quando 

se trata de falta de reverência com o sagrado nome do Senhor! Brincar com o sagrado nome de 

Deus, ridicularizar, debochar, pronunciar o Seu nome de forma descuidada e depois com a cara 

mais deslavada do mundo, dizer que não sabia o que estava fazendo e que era inocente, para 

Deus este argumento não é válido. 

 A profetiza da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen G. White, em seu livro Patriarcas e 

Profetas, página 306, fez seu comentário inspirado sobre o terceiro mandamento: “Este 

mandamento não somente proíbe os falsos juramentos e juras comuns, mas veda-nos o uso do 

nome de Deus de maneira leviana ou descuidada, sem atentar para a sua terrível significação. 

Pela inconsiderada menção de Deus na conversação comum, pelos apelos feitos a Ele em 

assuntos triviais, e pela frequente e impensada repetição de Seu nome nós O desonramos. 

“Santo é tremendo é o Seu nome." Salmos 111:9. Todos devem meditar em Sua majestade, 

pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com uma intenção de Seu 

exaltado caráter e o Seu santo nome deve ser pronunciado com reverência e solenidade”. 

 Não sei como você adolescente que investiu seu tempo em ler esta meditação, tem 

tratado com essa questão da reverência com o nome de Deus na sua vida, mas oro ao Senhor, 

para que a partir de hoje, você, que é um adolescente de Deus e um adorador em crescimento, 

conseguirá honrar e glorificar o nome do Senhor Deus, não pronunciando mais o Seu nome em 

vão, pois hoje você viu que as consequências desse pecado virão, pois, o nosso Deus não te 

tomará mais por inocente.  

  Logicamente que você é humano e se por acaso você O desonrar e O desrespeitar ao 

pronunciar Seu nome em vão, o sangue de Jesus o cobrirá, mas cabe a você o privilégio de pedir 

humildemente perdão ao Senhor e se esforçar para não incorrer novamente no mesmo erro. 

  Reverência com o nome do Senhor é um princípio inegociável. 
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Vinte e Quatro de Março 

Santidade 

 Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20:8 

 O quarto mandamento da lei de Deus quer lhe ensinar de forma clara, objetiva e direta, 

o que é santidade. Vamos relembrar o mandamento como Deus nos deixou em Sua lei: “Lembra-

te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a sua obra; mas o sétimo 

dia é o sábado do Senhor teu Deus; não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua 

filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está 

dentro das tuas portas. Porque em seis dias, fez o Senhor, os céus e a Terra, o mar e tudo o que 

neles há e no sétimo dia descansou, portanto, abençoou o dia de sábado e o santificou." Êxodo 

20:8-10. 

 Nossa profetiza Ellen G. White, em seu livro Patriarcas e Profetas às páginas 307 e 308, 

nos traz palavras inspiradas, para que você, adolescente de Deus consiga entender de uma vez 

por todas o princípio da santidade: “O sábado não é apresentado como uma nova instituição, 

mas como havendo sido estabelecido na criação. Deve ser lembrado e observado como a 

memória da obra do Criador. Apontando para Deus como Aquele que fez os céus e a Terra, 

distingue o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses. Todos os que guardam o sétimo dia, dão 

a entender por este ato que são adoradores de Jeová. Assim, é o sábado, o sinal de submissão a 

Deus por parte do homem, enquanto houver alguém na Terra para O servir. O quarto 

mandamento é o único de todos os dez em que se encontra tanto o nome, como o título do 

Legislador. É o único que mostra pela autoridade de quem é dada a lei. Destarte contém o selo 

de Deus, afixado à Sua lei, como prova da autenticidade e vigência da mesma.  

 Deus deu aos homens sete dias nos quais trabalhar, e exige que seus trabalhos sejam 

feitos nos seis dias determinados a isso. Atos necessários e misericordiosos são permitidos no 

sábado; os doentes e sofredores em todo o tempo devem ser tratados, mas o trabalho 

desnecessário deve ser estritamente evitado. “Se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua 

vontade no Meu santo dia e se chamares sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra 

e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua vontade” ... Isaías 

58:18.  

 Também fica nisto a proibição: “Nem falar as tuas próprias palavras” diz o profeta. 

Aqueles que no sábado, discutem assuntos de negócios ou fazem planos, são considerados por 

Deus, como se estivessem empenhados na própria transação de negócio. Para santificar o 

sábado, não devemos mesmo permitir que nosso espírito se ocupe com coisas de caráter 

mundano. E o mandamento inclui todos dentro de nossa porta. Os que convivem na casa devem 

durante as horas sagradas, por de parte suas ocupações mundanas. Todos devem unir-se a 

honrar a Deus por meio de um ato voluntário em seu santo dia." 

 A lei de Deus é clara e você adolescente de Deus sabe a partir de agora, se já não sabia 

antes, qual é o selo de Deus, que contém a marca do Criador. O sábado é sagrado! 

 

 

 

  



 
37 

Vinte e Cinco de Março 

Respeito à Autoridade Paterna 

  Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os 

teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12  

 Dos dez mandamentos da Lei de Deus, oito começam com um Não, um começa com 

Lembra-te e um começa com Honra. São oito proibições, uma lembrança e uma ordem e esta 

ordem tem tudo a ver com as duas pessoas que deveriam ser as mais importantes na vida de 

qualquer adolescente, ou seja, seus pais.  O princípio embutido no quinto mandamento da Lei 

de Deus é o princípio da autoridade paterna e esse é um princípio que todo adolescente precisa 

entender. O seu pai e sua mãe foram investidos de autoridade por Deus e por isso eles mandam 

mesmo em você. 

 

Eles dirigem a vida de cada membro da família, trabalham, planejam, sonham, investem 

em si e nos filhos, tiram férias, pagam todas as contas, inclusive todas as que você nem sequer 

sabe que existam, cuidam da saúde física, mental e espiritual de toda sua família, eles apontam 

a direção a seguir e se seus pais forem cristãos, eles ainda têm que cumprir a maior missão que 

foi conferida aos mortais, que é viver Jesus Cristo de forma tão plena e tão abundante, que você, 

ao ver Jesus na vida de seus pais, também tenha o mesmo desejo de segui-lo. 

  Agora que você já sabe que abaixo de Deus, seus pais são realmente autoridades, fica 

mais fácil entender que ninguém deve ou irá ocupar o lugar deles e a honra, o respeito, o 

cuidado, o carinho e o amor que você devota a eles, sempre será superior a qualquer ser 

humano. Nunca incorra no erro de substituir os seus pais pelos seus melhores amigos, pois 

amigos não tem compromisso contigo e seus pais tem. Se você quiser tirar a prova do que estou 

falando, pergunte para qualquer amigo seu, se por acaso você saísse de casa, se eles poderiam 

cuidar integralmente de você e pagar todas as suas contas, as mesmas que seus pais pagam e 

você não sabe quais são, até o dia em que você se formar e conseguir um trabalho. Já sentiu 

qual será a resposta dos seus melhores amigos? Um sonoro e claro não! 

 A profetiza Ellen White, em seu livro Patriarcas e Profetas às páginas 308, nos traz um 

excelente comentário sobre o quinto mandamento: “Os pais tem direito ao amor e respeito em 

certo grau que a nenhuma outra pessoa é devido. O próprio Deus, que pôs sobre eles a 

responsabilidade pelas almas confiadas aos seus cuidados, ordenou que durante os primeiros 

anos da vida estejam os pais em lugar de Deus. E aquele que rejeita a lícita autoridade de seus 

pais, rejeita a autoridade divina. O quinto mandamento exige que os filhos não somente tributem 

respeito, submissão e obediência a seus pais, mas também lhes proporcione amor e ternura, 

aliviem os seus cuidados, zelem de seu nome e socorram e os consolem na velhice. Ordena 

também, respeito aos ministros e governantes e a todos os outros a quem Deus delegou 

autoridade. Este diz o apóstolo, “é o primeiro mandamento com promessa”. Efésios 6:12. Para 

Israel, esperando, em breve entrar em Canaã, era um penhor, ao obediente, de uma vida longa 

naquela boa terra, mas, tem ele uma significação mais ampla, vindicando todo o Israel de Deus 

e prometendo vida eterna sobre a Terra, quando esta estiver livre da maldição do pecado."  

  Nossa profetiza fechou com chave de ouro o quinto princípio da lei de Deus: o princípio 

da autoridade paterna. Honre seus pais pois um dia o pai ou a mãe será você. 
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Vinte e Seis de Março 

Amor 

 Não matarás. Êxodo 20:13 

 O sexto mandamento apesar de curto é muito abrangente e o princípio envolvido neste 

mandamento é o amor. Jesus Cristo, nosso líder, nosso Salvador, nosso Criador e também nosso 

Senhor, quando esteve entre nós mortais, nos ensinou que o principal princípio de sua Lei é o 

amor. Nos primeiros quatro mandamentos, o princípio soberano e superior a lealdade, a 

adoração, a reverência e a santidade são o amor a Deus. Somente quem ama a Deus em primeiro 

lugar e acima de todas as coisas, será leal, O adorará, será reverente e exercitará a verdadeira 

santidade no dia do Senhor. Os últimos seis mandamentos também têm como princípio 

soberano o amor e, portanto, a essência, a base da lei de Deus é o amor. Só o amor nos leva a 

amar e honrar os nossos pais, só o amor nos leva a não matar, não adulterar, não furtar, não 

mentir e não cobiçar.  

Nosso profetiza Ellen White, no seu livro Patriarcas e Profetas às páginas 308, nos explica 

e amplia nossa visão a respeito do quinto mandamento: “Todos os atos de injustiça que tendem 

a abreviar a vida, o espírito de ódio e vingança ou a condescendência de qualquer paixão, que 

leva a atos ofensivos a outrem, ou nos faça mesmo desejar-lhe mal (pois “qualquer que aborrecer 

seu irmão é homicida”), uma negligência egoística de cuidar dos necessitados e sofredores; toda 

condescendência  própria ou desnecessária privação, ou trabalho excessivo com a tendência de 

prejudicar a saúde, todas estas coisas são em maior ou menor grau, violação do sexto 

mandamento”. 

Conseguiu entender que não matarás vai muito além de pegar uma arma e atirar numa 

pessoa? Você com certeza sabe que sua língua também funciona como uma arma, quando 

mente e atinge seus colegas, parentes ou familiares? Nossa língua tem um poder de fogo as 

vezes muito superior a uma arma, pois pode destruir amizades, relacionamentos, namoros, 

noivados, uma família, uma comunidade e até uma nação. Hoje se fala muito em Fake News, ou 

seja, notícias falsas. E o que elas são senão uma total falta de amor para com o próximo e a 

verdade? 

Como adolescentes de Deus, que tiveram suas vidas transformadas pelo sangue do 

Cordeiro, acostume-se com a ideia de nunca abandonarmos nosso sagrado dever de amar a 

Deus sobre todas as coisas e nosso próximo como a nós mesmos. Humanamente pode parecer 

impossível, mas você “pode todas as coisas naquele que te fortalece”.  Nosso Deus Pai, Deus 

Filho e Deus Espírito Santo, estarão do teu lado, sempre que você acordar e dormir disposto a 

amar a Deus e ao seu próximo. Que seja esta a sua oração. 

Antes de sair de casa nessa manhã, dobre-se diante do Senhor e declare a Ele todo o seu 

amor e depois de colocá-lo em primeiro lugar, vá até o quarto de seus pais e seus irmãos e diga-

lhes abertamente que os ama. Se eles permitirem, demonstre seu amor com um beijo e um 

abraço e saia de casa disposto a amar o seu semelhante. Ao fazer isso, você não quebrará o 

quinto mandamento.  
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Vinte e Sete de Março 

 Pureza 

 Não adulterarás. Êxodo 20:14 

 Nossas meditações estão falando de princípios inegociáveis da lei de Deus.  Vivemos 

num mundo onde não se valorizam os princípios e muito menos os valores. A grande maioria da 

humanidade é pecadora em sua plenitude e por não conhecerem e muito menos amarem a 

Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vão vivendo da forma que acham por bem viver, não 

se importando com mentiras, corrupção, roubo, inveja, ciúmes, adultério e outros pecados. 

 O princípio da pureza é uma bandeira que precisa estar sempre hasteada no coração 

dos adolescentes de Deus, pois há muito tempo, ela sequer consegue ser levantada no coração 

dos adolescentes que não pertencem ao Senhor. Em pleno século XXI, um adolescente de Deus 

se manter puro, no meio dos adolescentes do mundo é um verdadeiro desafio que só se 

consegue vencer pela graça de Jesus. Humanamente falando é quase impossível você se manter 

puro, mas quando adolescentes de Deus se conectam a videira de Deus que é Jesus, aí sim é 

possível tornar-se um vencedor. Se em algum momento de sua vida, você ceder à tentação e 

confiar na sua própria força, tenha a absoluta certeza de você cairá. 

 Ao ler o mandamento sobre o adultério, talvez você adolescente pense que este seja 

um mandamento fácil de ser guardado, pois só adultera quem é casado e você talvez sequer 

tenha idade para namorar. Mas será que não adulterar está limitado ao ato sexual ilícito 

somente entre pessoas casadas? Quando adolescentes solteiros tem relações sexuais antes de 

entrarem para o sagrado relacionamento do matrimonio, na casa de Deus, na presença de Deus, 

com seus pais e amigos, estão cometendo o pecado da fornicação, ou seja, adultério para 

solteiros. A questão da pureza é tão profunda que a internet, os filmes, os noticiários, a televisão, 

o cinema, o teatro e a pornografia trabalham juntas, liderados pelo nosso arqui-inimigo Satanás 

e seus anjos, com objetivos claros e definidos, para derrubar qualquer adolescente de Deus que 

queria se manter puro diante do Senhor. 

 Para que você entenda de uma vez por todas que o adultério não é somente o ato em 

si, veja o comentário de Ellen White, profetiza da Igreja Adventista do Sétimo Dia, escrevendo 

sobre o assunto: "Este mandamento proíbe não somente os atos de impureza, mas pensamentos 

e desejos sensuais, ou qualquer prática com a tendência de os excitar. A pureza é exigida na vida 

exterior, mas nos intuitos e emoções secretos do coração. Cristo que ensinou os deveres impostos 

pela lei de Deus, em seu grande alcance declarou ser o mau pensamento ou olhar tão 

verdadeiramente pecado como o ato." Patriarcas e Profetas página 308. 

 Creio plenamente que você como adolescente de Deus conseguiu entender de forma 

ampla o que vem a ser adulterar, pois até o simples olhar com intenções impuras já te torna um 

adúltero e essas são palavras fortes de Jesus Cristo. Os adolescentes de Deus têm uma batalha 

difícil para se manterem puros. O segredo do sucesso é estarem diariamente ligados a videira 

verdadeira que é Cristo Jesus.  

 Se algum pensamento impuro chegar, expulse-o em nome do Senhor Jesus Cristo! 
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Vinte e Oito de Março 

Honestidade 

  Não furtarás. Êxodo 20:15. 

  Não creio que você seja o único adolescente cristão de nosso país, que vive totalmente 

alheio, aos inúmeros casos de roubo, furto, corrupção, desvio de dinheiro público, sonegação 

de impostos e tantas outras notícias horrorosas que os jornais, noticiários e a internet, 

mencionam diariamente.  

 Na quase totalidade dos casos estes desvios estão ligados a dois grupos de pessoas: os 

corruptores e os corruptos. Os corruptores são as empresas nas pessoas dos seus donos, seus 

diretores ou executivos, que na ânsia de manterem suas empresas funcionando, precisam 

fechar contratos milionários envolvendo obras com os governos, sejam eles federais, estaduais 

e municipais.  

 Quem detém o poder tantas nas esferas federais, estaduais e municipais são os partidos 

políticos, que uma vez que conseguem ser eleitos pelo povo, passam a se chamar de governo. 

Se os corruptores precisam de obras para suas empresas funcionarem, os partidos políticos 

precisam cada vez mais de dinheiro para crescerem e continuarem sendo governo. Como os 

governos detém a chave do cofre do dinheiro de toda uma nação, as obras só irão acontecer, se 

os corruptores derem aos corruptos, uma parte do que eles irão ganhar com as obras. O nome 

dessa jogada se chama propina, roubo, ou seja, as leis penais chamam isso de crime e tanto 

corruptores quantos os corruptos deveriam ser presos e ficar por lá até pagarem por seus atos 

criminosos.  

 Todo esse mar de lama, a Palavra de Deus chama de pecado e você como adolescente 

de Deus precisa crescer com a consciência de que essa prática sempre existiu, existe e sempre 

existirá, até o dia em que o Senhor Jesus voltar e executar o juízo final, queimando no lago de 

fogo e enxofre, tanto os corruptores como os corruptos, Essa punição final se encontra no livro 

de Apocalipse e você que é um adolescente de Deus sabe muito bem que com Deus não se 

brinca. Não pensemos que o nosso justo Deus deixará impune o pecado e os pecadores. Nosso 

Deus é amor, mas também é justiça e no tempo Dele, tudo se acertará. Está escrito na Palavra 

de Deus. 

 Veja o que Ellen White escreveu sobre este mandamento: "Tanto pecados públicos 

como particulares são incluídos nesta proibição. O oitavo mandamento condena o furto de 

homens e tráfico de escravos e proíbe a guerra de conquistas. Condena o furto e o roubo. Exige 

estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida. Veda o engano no comércio e 

requer o pagamento de débitos e salários justos. Declara que toda a tentativa de se obter 

vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade de outrem é registrada como fraude nos 

livros do Céu."  PP 309.  

 Como adolescente de Deus, fiquei longe dos corruptores e dos corruptos. Que Deus lhe 

conserve integro na sua vida pessoal e financeira. 

 

 

 



 
41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

quarta Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Vinte e Nove de Março 

Verdade 

 Não dirás falso testemunho conta o teu próximo. Êxodo 

20:16  

 Se existe um pecado muito fácil de ser cometido, não importando a idade que se tenha 

é o pecado do falso testemunho ou seja a mentira. As crianças mentem quando dizem para a 

mãe que não foram elas que furaram o pudim, os adolescentes mentem quando dizem que não 

tem tarefas para fazer, ou que já estão namorando, quando sequer conversaram com a 

pretendente, jovens mentem na entrevista de emprego, os comerciantes sempre mentem 

quando sua loja faz promoção, criminosos mentem colocando a mão sobre a Bíblia e os 

advogados também mentem para liberar seus clientes da cadeia. Profissionais liberais mentem 

quando vão fazer sua declaração de imposto de renda, médicos mentem para justificar sua 

chegada atrasada no consultório, namorados mentem, noivos mentem e o que é ainda pior é 

vermos como maridos e mulheres, mentem um para o outro e ambos mentem para os filhos. 

  Quando falo sobre namoro com adolescentes e jovens, sempre pergunto qual deveria 

ser a base do relacionamento entre um casal de namorados? A resposta da imensa maioria diz 

ser o princípio do amor. Então lhes pergunto que se só o amor é suficiente e fico ouvindo o som 

do silêncio. Então lhes pergunto quantos deles teriam dificuldades de se apaixonar por um outro 

adolescente ou jovem com um corpo lindo e uma mente brilhante, porém com apenas um 

defeitinho de caráter que é serem mentirosos. Então eu volto a fazer a pergunta: Quantos de 

vocês em sã consciência namorariam um mentiroso(a)? E fico aguardando um corajoso dizer 

que sim. Termino essas conversa dizendo que o amor e a verdade são a base de um 

relacionamento entre os namorados. 

  Quando o assunto é política, as fakes news funcionam de forma surpreendente. Um 

amigo de um político fala uma mentira sobre outro político e uma legião de cristãos, por incrível 

que possa parecer, acreditam nos vídeos e nas demais mentiras e apesar de nosso líder Jesus 

Cristo dizer em sua palavra que seu reino não é deste mundo e pelo seu exemplo de vida nunca 

ter se envolvido politicamente com o terrível império romano, esses cristãos de todas as 

denominações, além de acreditar em mentiras, eles a compartilham com a maior naturalidade. 

  Vamos ver como nossa profetiza Ellen White explica o que vem a ser, com toda a 

amplitude o falso testemunho: "Aqui se inclui todo o falar que seja falso a respeito de qualquer 

assunto, toda a tentativa ou intuito de enganar nosso próximo. A intenção de enganar é o que 

constitui a falsidade. Por um relance de olhos, por um movimento da mão, uma expressão do 

rosto, pode-se dizer falsidade tão eficazmente como por palavras. Todo o exagero intencional, 

toda a sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou 

desproporcional, mesmo a declaração de fatos feita de tal maneira que iluda é falsidade. Este 

preceito proíbe todo esforço no sentido de prejudicar a reputação de nosso próximo, pela 

difamação ou suspeitas ruins, pela calúnia ou intrigas. Mesmo a supressão intencional da 

verdade, pela qual pode resultar o agravo a outrem, é uma violação do nono mandamento". 

Patriarcas e Profetas, página 309. 

 Conseguiu entender de forma plena o quão prejudicial é a mentira? 

 



 
43 

Trinta de Março 

Contentamento  

 Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a 

mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem 

o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença 

ao seu próximo. Êxodo 20:17  

 Ao longo destes dias, você adolescente de Deus, aprendeu os princípios que são a 

própria essência da lei de Deus e hoje chegamos ao último deles que é o contentamento. Se 

contentar com os seus bens materiais não é uma tarefa fácil, principalmente quando você passa 

da adolescência para a juventude, põe seus pés no mundo do trabalho, começa a ganhar o seu 

próprio dinheiro e a realizar todos os seus desejos materiais que talvez seus pais nunca puderam 

lhe dar.  

 Adolescentes cristãos que não tiveram pais com uma situação financeira tão folgada, 

precisam aprender a vencer pecado da cobiça, principalmente se convivem com outros 

adolescentes que tiveram pais abonados. É sempre bom lembrar que são poucos os 

adolescentes que tem essa vida abastada e que os celulares e os notebooks que eles têm, foram 

apenas presentes de seus pais, ou seja, eles não tiveram mérito nenhum em ter esses bens 

materiais, eles não lutaram para comprar, eles não economizaram para isso e não tiveram que 

abrir mão de nada. Eles simplesmente ganharam e quando ganhamos algo muito fácil, 

geralmente não damos o devido valor.  

 Já estive na adolescência e não era nada fácil conviver com os riquinhos e vê-los sempre 

com os melhores tênis e melhores roupas. No seu tempo de adolescente ainda é bem pior do 

que o meu, pois além de roupas e tênis, vocês ainda têm que conviver com os poderosos 

celulares e os fantásticos notebooks para atiçar a cobiça que existe dentro de cada coração 

adolescente. Independente dos bens que os riquinhos tenham e você não tem, nada te impede 

de sonhar como os mesmos, de trabalhar, de economizar e finalmente ser dono de algo que vai 

fazer parte da sua vida. Sonhar e lutar por bens materiais nunca foi e nunca será pecado, mas 

cobiçar o modelo, a cor, a marca de roupa e de tênis, querer o mesmo relógio que os riquinhos 

têm já te fez escravo da cobiça.  

 A cobiça pode começar a dominar sua mente, destruir a sua paz e desta forma, você 

decididamente virou um infeliz adolescente, insatisfeito com a vida que seus pais estão lhe 

oferecendo hoje e tentando viver num mundo que não lhe pertence. O apóstolo Paulo tem um 

verso que é um verdadeiro remédio espiritual para erradicar o câncer da cobiça: "Digo isto não 

por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda a e qualquer situação." 

Colossenses 4:11. O remédio é contentamento.  

 Nossa profetiza Ellen G. White fala sobre o pecado da cobiça: "O décimo mandamento 

fere a própria raiz de todos os pecados, proibindo o desejo egoístico, do qual nasce o ato 

pecaminoso. Aquele que em obediência à lei de Deus se abstêm de condescender mesmo que um 

desejo pecaminoso daquilo que pertence a outrem não será culpado de um ato mal para com os 

seus semelhantes."  Patriarcas e Profetas, pág. 309.  

 O remédio divino para a cobiça é o contentamento. Aprenda a viver contente. 
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Trinta e Um de Março 

O Perigo da Idolatria 

 

 Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu 

povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Êxodo 32:7 

 A caminhada do povo de Israel desde sua saída do Egito até a chegada em Canaã e mesmo 

depois de moradores na terra prometida, sempre foi marcada por altos e baixos. Na verdade, a Palavra 

de Deus mostra mais os momentos em que o povo de Israel estava no vale do que estava na montanha. 

Por incrível que possa parecer, o povo de Israel, que viu o seu Deus tirá-los da terra do Egito, que 

presenciou todas as dez pragas, que viu o seu Deus abrir o Mar Vermelho, que viu seus inimigos 

morrerem afogados, que comeram do maná que caia do céu e ainda por cima com gosto de pão de mel, 

que viram as tábuas da Lei que Deus havia dado a Moisés no monte Sinai, esse mesmo povo, tinha uma 

dificuldade incrível de viver pela fé nos caminhos do Senhor, mesmo tendo visto todas essas 

manifestações do poder de Deus em suas vidas.  

 

 Deus havia chamado Moisés para ficar com Ele e como Moisés tardava em descer do monte 

Sinai, o inimaginável aconteceu. Deixemos que a Palavra de Deus nos relembre do que aconteceu: 

 "Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, e disse-lhe: 

Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós; porque quanto a este Moisés, o homem que nos 

tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de 

ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazeis -mos. 

Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro, que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a 

Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. 

Então disseram: Este é teu deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito.  E Arão, vendo isto, edificou um 

altar diante dele; e apregoou Arão, e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte 

madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas; e o povo assentou-se a comer e 

a beber; depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce; porque o teu povo, que 

fizeste subir do Egito, se tem corrompido, E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha 

ordenado; eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram -lhe 

sacrifícios, e disseram: Este é o teu deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a 

Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu 

furor se acenda contra ele, e o consuma; e eu farei de ti uma grande nação." Êxodo 32:1-10 

 

 Se existe um pecado que é extremamente ofensivo ao nosso Deus é idolatria, pois no momento 

em que ela acontece, as pessoas que antes adoravam ao Deus verdadeiro, O trocam por qualquer pedaço 

de madeira, pintado de ouro em forma de imagem, como foi no caso do bezerro de ouro. Dá para imaginar 

como Deus se sente sendo trocado por um objeto de madeira, de pedra, de ferro ou mesmo de bronze? 

 Estamos em pleno século XXI e cristãos modernos não adoram bezerros de ouro, mas 

quais serão os bezerros modernos que tem afastado nossas famílias da adoração ao verdadeiro 

Deus? Que falsos deuses modernos têm afastado a sua família de sua igreja e do convívio com 

os irmãos rumo à nova Jerusalém? O Senhor é o centro da tua adoração?  
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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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