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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 

junho 2021 

Famílias perdidas 

 Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e 

orar e me buscar e se converter dos seus mais caminhos, então eu 

ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. II 

Crônicas 7:14 

 A Palavra de Deus foi, é e sempre será o meu livro preferido. Nenhum outro livro 

escrito pelo mais ilustre escritor, poderá chegar sequer perto do que a Palavra de Deus é. 

Nenhum outro livro eu li, estudei, meditei e compartilhei tantas vezes quanto a Palavra de 

Deus.  É simplesmente maravilhoso poder acordar e encontrar diariamente a minha velha e 

surrada Bíblia na sala ou no seu quarto, me esperando para que eu possa abri-la, pois não 

costumo sair de casa e muito menos começar meu dia sem ela e sem o Deus da qual ela tanta 

testemunha. 

 Acordar para mais um dia, abrir a Bíblia e encontrar II Crônicas 7 e ver o verso 14, que 

o Senhor reservou para o dia de nossas famílias, não tem preço. Quando vi que o verso 7 já 

estava sublinhado e comecei a lê-lo novamente, tiver que parar tudo para agradecer ao meu 

bom Deus, pelas palavras inspiradas que nos remetem ao poder maravilhoso da oração. 

 Eu não tenho a menor noção do valor, da importância e do tempo que você e sua 

família dão a oração, mas se o ainda é pouco o seu tempo, se não há o devido interesse, então 

passou da hora de uma total renovação na história de sua vida de oração. Vamos seguir os 

passos de nosso verso de hoje, para termos uma vida vitoriosa de oração: 

 Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então existe um povo de Deus em toda 

a terra, independente em qual igreja ele esteja que é conhecido por Deus como o Seu povo. 

Quantos cristãos nominais, estão indo às suas igrejas, apenas para assinar o ponto, para levar 

os filhos, para cumprir uma obrigação, mas decididamente seu coração já não está mais lá, 

muito menos em Deus e ainda menos ainda no Seu reino. 

 Mas nosso verso de hoje é para aquele povo, que passou pelas águas, que aceitou 

Jesus como seu salvador e Senhor e que ainda hoje tem a plena certeza de que eles fazem sim 

parte do povo de Deus nesta Terra. Nosso verso nos diz, que se esse povo, esses consagrados, 

esses decididos, esses escolhidos, esses eleitos, esses ungidos, esses que tem certeza absoluta 

de que são o povo de Deus, se humilharem e orarem e buscarem ao Senhor, então Ele ouvirá 

dos céus, perdoará seus pecados e ainda por cima, sarará a sua terra.  

 Você e sua preciosa família, conseguiram ver os passos necessários para uma vida 

vitoriosa de oração? Se humilhar, orar, buscar ao Senhor e se converter. Se humilhar nos 

permite dobrar diariamente em reverência ao Todo Poderoso, Criador da Terra e dos céus. 

Orar é aquela respiração da alma que nos permite conectar nada mais, nada menos do que 

com o Rei do Universo. Mas orar não se trata de só pedir e agradecer, é preciso buscar ao 

Senhor, falar com o Senhor, sentir um prazer enorme em estar na presença do Senhor e para 

que tudo isso flua de forma perfeita, nossa conversão, nossa entrega, o perdão diário de 

nossos pecados tem que ser de coração. Em resposta a tudo isso, nosso Deus nos ouvirá. 

De 
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Primeiro de Junho 

Famílias Quebradas IV 

 Então, o rei, profundamente comovido, subiu à sala que 

estava por cima da porta e chorou; e andando diz: Meu filho 

Absalão, meu filho, meu filho Absalão! Quem me dera que eu 

morresse por ti, Absalão, meu filho, meu filho! II Samuel 18:33 

 Muito provavelmente todos conhecemos o adágio popular que diz: Desgraça pouca é 

bobagem. Bem, esse provérbio caiu como uma luva na família de Davi. Depois de adulterar, 

perder seu primeiro filho com Bate Seba, mandar matar o soldado Urias, ver seu filho Amnon 

abusar da meia irmã Tamar e ver o filho Absalão matar seu primogênito em represália ao abuso 

que cometera para com sua irmã, o que mais poderia acontecer à família do rei Davi, que ainda 

não lhe havia acontecido? 

 Precisamos primeiramente permitir que a Palavra de Deus nos lembre quem era 

Absalão? "Não havia, porém, em todo o Israel, homem tão celebrado por sua beleza como 

Absalão; da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o 

cabelo (e isto se fazia no final de cada ano, porquanto muito lhe pesava), seu peso era de 

duzentos ciclos, segundo o peso real". II Samuel 14:25 e 26. 

 Creio que todas as mães em Israel sonhavam, oravam ou até jejuavam para que suas 

filhas mulheres se enamorassem de Absalão, já que conforme o relato bíblico, ele não tinha 

defeito nenhum e, ainda por cima, era filho do rei Davi sendo, consequentemente, um candidato 

à linha sucessória do trono. Mas foi este mesmo Absalão que fugiu da presença de Davi, pois 

havia matado Amnon por ter abusado de sua irmã Tamar. Absalão fugiu e ficou distante de seu 

pai Davi por três anos e somente depois de ficar em Jerusalém por dois anos é que Davi 

consentiu em vê-lo e até o beijou. II Samuel 14:33 

 Quando parecia que a paz e a harmonia finalmente chegariam à família de Davi, seu 

querido filho Absalão liderou uma conspiração contra o próprio pai, declarou-se rei e Davi e seus 

oficiais tiveram que abandonar o palácio e fugir diante desse golpe de Estado. Para encerrar essa 

rebelião, em mais uma das muitas batalhas, Absalão saiu para guerrear contra os guerreiros de 

seu pai, porém seus longos cabelos, ficaram presos num carvalho, ficando suspenso entre o céu 

e a terra, então dez homens de Davi o feriram e o mataram. 

 Nosso verso de hoje nos fala do lamento de Davi diante da perda de mais um filho e, ao 

lermos esses versos, aprendemos o quanto um pai pode amar um filho a despeito de traições, 

brigas, revoltas, separações, guerras e até um golpe de Estado. Enquanto somos apenas filhos, 

a verdade é que não podemos avaliar, com qualidade, o quão profundo é o amor de um pai e 

uma mãe, mas quando chega a nossa vez de também fazermos parte do seleto grupo de pais, 

iremos entender plenamente o quanto eles se desdobram e se desprendem de seus projetos e 

sonhos para que seus filhos realizem os deles próprios.  Somente quando nos tornamos como 

nossos pais, podemos entender de forma cabal e completa, a trajetória que eles fizeram no 

sentido de proporcionar o melhor para nós, enquanto éramos apenas filhos. O dia em que nos 

tornamos como eles passamos a entender que o amor materno e paterno é simplesmente 

incondicional. 
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Dois de Junho 

Ações de Graça 

 O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu 

libertador. II Samuel 22:2 

 Uma das virtudes de um caráter cristão é a gratidão. Muitos cristãos enxergam Deus 

apenas como uma máquina de bênçãos e estão mais preocupados em cobrar, aguardar e investir 

em orações por mais bênçãos do que passar um tempo de qualidade como o Doador das 

bênçãos.   

 No afã por alcançar mais bênçãos, poucos são os cristãos e suas famílias que oram por 

bênçãos espirituais. Geralmente quando oramos, podemos quase afirmar que nove em cada dez 

pedidos têm a ver com o mundo material e esta lista é longa. Oramos por salário, emprego, 

renda, promoção, por rentabilidade maior na bolsa de valores, para o dólar abaixar quando você 

está prestes a viajar ou está viajando e para que ele suba, se você tem dólares para vender.  

Oramos por recursos para comprar um carro novo, para entrar em um grupo de consórcio, para 

reformar a casa ou até mesmo para comprar um sofá novo.  Viagens, bons hotéis, boa comida, 

bons restaurantes, boas roupas, bons sapatos e um excelente plano de saúde... E tudo isso é 

apenas o começo. 

 Quando falamos em bênçãos espirituais quase ninguém sabe o que é... De tão 

acostumados a pedir as bênçãos materiais, muitos cristãos nem sabem ou nunca oraram por 

bênçãos espirituais. Como líderes espirituais de suas famílias, os pais podem e devem orar por 

este tipo de bênçãos e, dentre elas, destacamos a gratidão, a harmonia entre os membros da 

família, o equilíbrio na emoção de pais e filhos, a paz que só tem aquelas pessoas que aceitaram 

Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, a temperança na alimentação, o carinho e o amor 

entre os irmãos e entre pais e filhos, a bondade, o interesse pelos problemas individuais de cada 

filho. 

 A gratidão pelas bênçãos derramadas diariamente por Deus, em nossas vidas, deveria 

ser um motivo constante e diário em nossas orações individuais e nas orações levadas aos céus 

no culto familiar. Nossa gratidão pode ser manifesta sob a forma de oração, de louvores ao 

nosso Criador e redentor, de uma oferta especial colocada integralmente nos cofres do Senhor 

para alcançar algum objetivo bem específico. Nossas famílias podem ser gratas a Deus e 

abençoar com recursos, nossos pequeninos irmãos pobres, que andam na rua clamando por 

alimentos, roupas, sapatos, remédios sendo que muitos somente querem uma oportunidade 

para trabalhar. 

 Como indivíduos ou como família podemos agradecer a Deus por tudo o que Ele é e foi 

isso que Davi fez.  Veja o que o rei mais querido do povo de Israel nos deixou de presente: "O 

Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que 

me refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio." II Samuel 

22:2 e 3 

 Como você e sua família tem agradecido ao Deus Todo Poderoso por tudo o que Ele é e 

por tudo o que Ele tem feito por vocês? Que tal orarmos mais por bênçãos espirituais e assim 

melhorar a forma como nos relacionamos com Deus? Lembre-se disso ao orar. 
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Três de Junho 

Excelente Escolha 

 Dá, pois ao teu servo coração compreensivo para julgar a 

teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o 

mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? I Reis 3:9 

 Antes da morte do mais amado rei de Israel, o rei Davi, seu filho Adonias, simplesmente 

se declarou rei em seu lugar, sem o seu consentimento é claro, mas graças à uma intercessão 

do profeta Natã e um pedido especial de Bate-Seba, para que Davi cumprisse sua promessa, o 

jovem Salomão foi o escolhido de Davi para dar continuidade ao seu reinado. 

 Na hora da transição de cargo, Davi deu alguns recados importantes ao novo rei e seu 

primeiro recado foi: "Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois é sê homem!" I 

Reis 2:2. Apenas cinco palavras resumindo um conselho fantástico! Se apenas estas cinco 

palavras fossem pronunciadas com mais frequência, na hora certa, nas casas onde existem filhos 

homens, a história de muitas famílias poderia mudar. Quantos meninos são extremamente 

paparicados pelas mães, faltando a voz e a autoridade do pai para dizer ao seu filho: Coragem, 

pois e sê homem! 

 O segundo recado foi mais completo: “E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para 

andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os 

seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés; para que prosperes em 

tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra, que 

falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a 

minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará 

sucessor ao trono de Israel.” I Reis 2:3 e 4. Em resumo, a garantia que Davi tinha de que não 

lhe faltaria sucessor entre os futuros reis de Israel dependia da obediência de Salomão à Lei 

de Deus. 

 Em determinado momento de seu reinado, Deus aparece a Salomão em sonhos e lhe 

dá uma oportunidade única. Veja: "Disse-lhe Deus. Pede-me o que queres que eu te dê". Que 

oportunidade incrível Deus deu a este rei, não é verdade? Nada mais, nada menos do que o 

Criador dos Céus e da Terra, o dono do Universo, o ser mais rico que jamais existiu, se dirige 

ao mortal Salomão e lhe diz: "Pede-me o que queres que eu te dê." 

 Se Deus te fizesse a mesma proposta hoje, qual necessidade você gostaria que Ele lhe 

atendesse? Qual seria a resposta de sua esposa e de seus filhos? A verdade é que a resposta 

de Salomão surpreendeu o próprio Deus: “Dá, pois, ao teu servo, coração compreensivo para 

julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia 

julgar?” 

 Deus se surpreendeu com a resposta de Salomão e lhe deu sabedoria, riquezas, glória, 

coração sábio, inteligência e muitos outros talentos para governar uma nação como a nação 

de Israel. A Palavra de Deus nos diz o próprio Deus disse a Salomão: “Eis que faço segundo as 

tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu 

igual, nem depois de ti o haverá." I Reis 3:12. Salomão fez a melhor escolha. 
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Quatro de Junho 

Cumprindo Sua Promessa 

 Deu também Deus a Salomão, sabedoria, grandíssimo 

entendimento e larga inteligência, como a areia que está na 

praia do mar.  I Reis 4:29 

 Quando Salomão pediu sabedoria ao invés de poder, riquezas ou mesmo a morte de 

seus inimigos, Deus se agradou tanto de seu desejo que Ele foi além ao abençoar a Salomão. 

Veja como Deus foi pródigo com o sucessor de Davi: 

 "E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. 

E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para 

ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos; mas pediste para ti entendimento, para 

discernires o que é justeis que fiz segundo as tuas palavras; eis que te dei um coração tão sábio 

e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também 

até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória; de modo que não haverá um igual 

entre os reis, por todos os teus dias." I Reis 3:10-13 

 Se existe algo que Deus faz o que podemos comprovar em toda a sua Palavra é a 

certeza de que Ele sempre cumpre o que promete e os versos seguintes irão atestar esta 

verdade:  

 "E dominava Salomão sobre todos os reinos desde o rio até à terra dos filisteus, e até 

ao termo do Egito; os quais traziam presentes, e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. 

Era, pois, o provimento de Salomão cada dia, trinta coros de flor de farinha, e sessenta coros 

de farinha; Dez bois cevados, e vinte bois de pasto, e cem carneiros; afora os veados e as cabras 

montesas, e os corços, e aves cevadas. Porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de 

cá do rio, Tifsa até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio; e tinha paz de todos os lados 

em redor dele. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, e debaixo 

da sua figueira, desde Dã até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 

quarenta mil estrebarias de cavalos para os seus carros, e doze mil cavaleiros. Proviam, pois, 

estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegaram à mesa 

do rei Salomão; coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos 

e para os ginetes, para o lugar onde estava, cada um segundo o seu faltar.” I Reis 4:21-28.  

 "E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, 

como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão Maior do que a sabedoria 

de todos os do oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do 

que todos os homens, e do que Etã, ezraíta, e Hemã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol; e correu 

o seu nome por todas as nações em redor. E disse três mil provérbios, e foram os seus cânticos 

mil e cinco. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao hissopo que 

nasce na parede; também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham 

de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da Terra que tinha ouvido 

de sua peixes.” I Reis 4:29-34. 

 Nosso maravilhoso Deus é especialista em cumprir promessas. Amém por isso! 
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Cinco de Junho 

A Oração de Salomão I 

 Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, 

quando orarem neste lugar; ouve no céu, lugar da tua 

habitação, ouve e perdoa. I Reis 8:30 

 Quando pensamos, meditamos ou falamos sobre as mais lindas orações da Palavra de 

Deus, de quem ou de qual oração nos lembramos? Creio que a primeira que nos vem à mente é 

a tradicionalíssima oração do Pai Nosso e não tem como não nos lembrarmos de Jesus Cristo 

orando e ensinando seus discípulos. Se quisermos lembrar de uma outra oração incrível, com 

certeza nos lembraremos da oração intercessora de Jesus por seus discípulos, pouco antes de 

sua morte, registrada na Palavra de Deus em João 17. 

 Com certeza, nos lembraremos também da oração de Ana por Samuel e talvez ainda a 

de Jonas dentro do grande peixe. Para aumentar nosso conhecimento sobre orações da Palavra 

de Deus, vamos meditar hoje e amanhã na oração de Salomão e na bênção conferida aos seus 

súditos, quando da inauguração do templo de Jerusalém. 

 "E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de 

Israel; e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus 

como tu, em cima nos céus nem em baixo na terra; que guardas a aliança e a beneficência a 

teus servos que andam com todo o seu coração diante de tique guardaste a teu servo Davi, 

meu pai, o que lhe disseras; porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, 

como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda a teu servo Davi, meu pai, 

o que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de 

Israel; somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu 

andaste diante de mimadora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste 

a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o 

céu dos céus, não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-

te, pois, para a oração de teu servo, e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o 

clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Para que os teus olhos noite e dia 

estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: O meu nome estará ali; 

para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo, e do 

teu povo Israel, quando orarem neste lugar; também ouve tu no lugar da tua habitação nos 

céus; ouve também, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e puserem sobre 

ele juramento de maldição, fazendo-o jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar 

nesta casa, ouve tu, então, nos céus e age e julga a teus servos, condenando ao injusto, 

fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe 

segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado 

contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta 

casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar à terra 

que tens dado a seus pais. Quando o céu se fechar, e não houver chuva, por terem pecado 

contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, 

havendo-os tu afligido". I Reis 8:22-35 
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Seis de Junho 

A Oração de Salomão II 

  Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e 

perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus 

caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces 

o coração de todos os filhos dos homens. II Samuel 8:39 

  Se existiu alguém que estava empolgado com a cerimônia de inauguração do 

templo, esse alguém era Salomão! Veja como ele concluiu sua histórica oração: 

  “Ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, 

ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste ao teu povo 

em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de 

searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas 

portas, ou houver alguma praga ou doença. Toda a oração, toda a súplica, que qualquer 

homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e 

estendendo as suas mãos para esta casa. Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e 

perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu 

coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Para que te temam 

todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro, que 

não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome (Porque 

ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido), e vier orar voltado 

para esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o 

estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te 

temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa 

que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por 

que os enviares, e orarem ao Senhor, para o lado desta cidade, que tu elegeste, e desta casa, 

que edifiquei ao teu nome. 

 Ouve, então, nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra 

ti (pois não há homem que não peque), e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos 

do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto 

esteja, E na terra aonde forem levados em cativeiro caírem em si, e se converterem, e na terra 

do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: Pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos 

iniquidade, E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de 

seus inimigos que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra que deste a 

seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve 

então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. E 

perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem 

cometido contra ti; e dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles 

tenham compaixão. Porque são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do 

meio do forno de ferroara que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do 

teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a tipos tu para tua herança os 

elegeste de todos os povos da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo, 

quando tiraste a nossos pais do Egito, Senhor DEUS."  

I Reis 8:36-53 
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Sete de Junho 

A Bênção de Salomão 

 Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração 

e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, 

se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a 

toda a congregação de Israel. I Reis 8:54 e 55. 

 Ontem nossas famílias tiveram a oportunidade de conhecer uma das mais fantásticas 

orações da Bíblia, feita pelo rei Salomão no ato de inauguração do templo. Talvez sua família 

tenha lido rápido, e não tenha percebido o clamor de Salomão após cada pedido. Sempre 

depois de cada pedido, existia um apelo veemente e a palavra presente em todos era “ouve”: 

"Ouve, pois a suplica do teu servo", " Ouve, tu nos céus e age", "Ouve tu nos céus e perdoa 

o pecado" "Ouve tu nos céus, lugar de tua habitação", "Ouve tu nos céus a sua oração e a 

sua súplica". 

 Como precisamos que Deus ouça nossos clamores não é verdade? Dia a dia enquanto 

vivermos nessa terra, como família devemos nos ajoelhar no altar do Senhor, diariamente para 

exaltar o Seu nome, agradecer, interceder, clamar e também para pedir, as bênçãos para 

nossa família e inclusive o perdão de nossos muitos pecados. 

 Depois dessa oração fantástica, Salomão se levanta e abençoa todo o povo de Israel.  

 “Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e estas súplica, 

estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do 

Senhor. 

 E pôs-se em pé, e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: 

 Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse; 

nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, 

seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais; não nos desampare, 

e não nos deixe. 

 Inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos, e para guardar 

os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que 

estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor 

nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, 

a cada qual no seu dia. 

 Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, e que não há outro. E 

seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos, 

e guardardes os seus mandamentos como hoje.” I Reis 8:54-61 

 Gostaria de ressaltar as lindas palavras do verso 57 e deixá-las de presente para sua 

família no dia de hoje: "O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais; não nos 

desampare e não nos deixe".  Que Deus esteja com sua família hoje e sempre. Amém e Amém. 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________
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Primeira Semana 

MEDITAÇÃO 

De 



 
16 

Oito de Junho 

A Queda do Líder I 

 Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para 

seguir outros deuses e o seu coração não era de todo fiel para com o 

Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. I Reis 11:4 

 Quando Salomão assumiu o reino e Deus lhe apareceu em sonhos, lhe dando liberdade 

para pedir o que bem quisesse, até o Senhor Deus se admirou e ficou feliz com seu pedido por 

sabedoria. E além de ficar feliz com sua escolha, Deus o abençoou com riquezas e glória. Era 

de se esperar, portanto que o rei Salomão, se mantivesse permanentemente nos caminhos do 

Senhor, pois o próprio Senhor o abençoara grandemente. Mas um pequeno detalhe que 

passou despercebido no início da família de Salomão, na minha opinião, foi o início de sua 

queda. 

 Veja com quem o rei Salomão se casou: "Salomão aparentou-se com o Faraó, rei do 

Egito, pois tomou por mulher, a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse 

de edificar a sua casa, a Casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém".  I Reis 3:1 

 A pergunta básica que todos os pais cristãos fariam à Salomão seria: "Não existem 

moças e mulheres em Israel, adoradoras do Deus verdadeiro, para você ir procurar uma 

esposa na terra da idolatria? É simplesmente impressionante como vários homens de Deus na 

história bíblica e fora dela também arruinaram suas vidas, simplesmente porque casaram com 

mulheres erradas. 

 Mas será que Salomão começou errado, depois se arrependeu e ficou tudo certo? 

Vejamos o que nos diz a Palavra de Deus: 

 "E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó: 

moabitas, Amonitas, edomitas, sidônias e hetéias. Das nações de que o Senhor tinha falado 

aos filhos de Israel: Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós; de outra maneira 

perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. 

E tinha setecentas mulheres, princesas, e trezentas concubinas; e suas mulheres lhe 

perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres 

lhe perverteram o coração para seguir outros deuses; e o seu coração não era perfeito para 

com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, Porque Salomão seguiu a Astarote, 

deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia 

mal aos olhos do Senhor; e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então 

edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está 

diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amom. E assim fez para com 

todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus 

deuses". I Reis 11:1-8 

 Além de começar sua vida de casado com a mulher errada, praticou ostensivamente a 

poligamia, seguiu aos falsos deuses de suas esposas e ainda por cima construiu templos para 

eles! Será que o nosso bom Deus iria assistir a todo esse atrevimento de Salomão de forma 

passiva? Amanhã veremos como Deus reagiu. 
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Nove de Junho 

A Queda do Líder II 

 Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois 

desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas 

vezes lhe aparecera. I Reis 11:9 

 Será que o nosso Deus iria fazer vistas grossas ao pecado de Salomão? Vamos ver o 

que a própria Palavra de Deus nos informa: 

 “Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão; porquanto desviara o seu coração do 

Senhor Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado 

ordem que não seguisse a outros deuses; porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. 

Assim disse o Senhor a Salomão: Pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança 

e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. 

Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai; da mão de teu filho o rasgarei; 

porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e, 

por amor a Jerusalém, que tenho escolhido.”  I Reis 11:9-13 

 Mas será que Salomão se afastou dos caminhos do Senhor somente por conta de seu 

envolvimento com mulheres idólatras? Como adventistas do sétimo dia temos o privilégio de 

contar com os preciosos escritos de Ellen White para nos abençoar com informações 

adicionais sobre a Palavra de Deus. 

 "Salomão presumia que sua sabedoria e o poder de seu exemplo haveriam de levar 

suas esposas da idolatria à adoração do verdadeiro Deus, e também que as alianças assim 

formadas atrairiam as nações circunvizinhas em mais íntimo contato com Israel. Vã esperança! 

O erro de Salomão em considerar-se suficientemente forte para resistir às influências de 

associações pagãs foi fatal. E fatal foi também o engano que o levou a esperar que, não 

obstante a desconsideração de sua parte para com a lei de Deus, outros poderiam ser levados 

a reverenciá-la e obedecer-lhe aos sagrados preceitos". 

 "Tão gradual foi a apostasia de Salomão que antes que dela se advertisse, tinha-se 

afastado de Deus. Quase imperceptivelmente começara a confiar cada vez menos na divina 

guia e bênção e a pôr a confiança em sua própria força. Pouco a pouco deixou de prestar a 

Deus aquela obediência retilínea que devia fazer de Israel um povo peculiar, e conformou-se 

cada vez mais intimamente aos costumes das nações ao redor. Rendendo-se às tentações 

resultantes de seu sucesso e honrada posição, ele esqueceu a Fonte de sua prosperidade. A 

ambição de exceder todas as outras nações em poder e grandeza levou-o a renegar por 

propósitos egoístas os dons celestiais até então empregados para a glória de Deus. O dinheiro 

que devia ter sido conservado em sagrado depósito para benefício dos pobres merecedores e 

por extensão, através do mundo, dos princípios de santo viver, foi egoisticamente absorvido 

em ambiciosos projetos. Procurando glorificar-se a si mesmo perante o mundo, vendeu sua 

honra e integridade. Os enormes proventos adquiridos através do comércio com muitas 

terras, foram suplementados por pesados tributos. Assim o orgulho, a ambição, a 

prodigalidade e indulgência produziram frutos de crueldade e de extorsão". Profetas e Reis 

pp. 52 e 53. 
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Dez de Junho 

O Arrependimento de Salomão 

 Por isso, disse o Senhor a Salomão: Visto que assim 

procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus 

estatutos que te mandei, tirarei de ti o reino e o darei ao teu 

inimigo. I Reis 11:11 

 Se existe uma atitude que mexe com o coração de Deus é o arrependimento e foi essa 

virtude de seu caráter que trouxe Salomão de volta aos braços do Senhor.  Veja o que a 

escritora Ellen White nos fala em seu livro Profetas e Reis: 

 "Despertado como de um sonho por esta sentença de juízo pronunciada contra si e sua 

casa, com a consciência ativada, Salomão começou a ver sua estultícia em sua verdadeira luz. 

Afligido em espírito, com a mente e corpo debilitados, ele se voltou fatigado e sedento das 

rotas cisternas terrenas, para beber uma vez mais da Fonte da vida. Para ele afinal a disciplina 

do sofrimento tinha realizado sua obra. Longo tempo tinha ele sido acossado pelo temor de 

completa ruína, pela incapacidade de abandonar a insensatez; mas agora discerniu na 

mensagem dada um raio de esperança. Deus não o havia abandonado por completo, mas 

estava pronto a libertá-lo do cativeiro mais cruel que a sepultura e do qual não tivera poder 

para se libertar a si mesmo. 

 Agradecido, Salomão reconheceu o poder e a amorável bondade Daquele que "mais 

alto é do que os altos" (Eclesiastes 5:8); em penitência ele começou a retroceder seus passos 

de onde tinha caído tanto, para o exaltado plano de pureza e santidade. Ele jamais poderia 

esperar escapar dos ruinosos resultados do pecado; jamais poderia libertar sua mente de toda 

a lembrança da conduta indulgente para consigo mesmo que havia seguido. mas empenhar-

se-ia com fervor em dissuadir outros de irem atrás dos desvarios. Confessaria humildemente o 

erro de seu procedimento e ergueria a voz em advertência para que outros não se perdessem 

irremissivelmente em virtude das influências para o mal que ele tinha posto em operação". 

 "O arrependimento de Salomão foi sincero, mas o dano que o exemplo de suas más 

práticas produzira não podia ser desfeito. Durante sua apostasia, houve no reino homens que 

permaneceram fiéis a seu encargo, mantendo sua pureza e lealdade. Muitos, porém, foram 

levados a se transviarem e as forças do mal postas em operação pela introdução da idolatria 

e práticas mundanas não poderiam facilmente ser detidas pelo penitente rei. Sua influência 

para o bem fora grandemente enfraquecida. Muitos hesitaram em depositar inteira confiança 

em seu guia. Embora o rei confessasse o seu pecado, e escrevesse, para benefício das futuras 

gerações o registro de sua estultícia e arrependimento, não poderia ele jamais esperar destruir 

completamente a danosa influência de suas obras más.  

 Encorajados por sua apostasia, muitos continuaram a praticar o mal e o mal somente. 

E na conduta descendente de muitos dos príncipes que o seguiram, pode ser assinalada a má 

influência que levou à prostituição das faculdades que Deus lhe dera. Entre as muitas lições 

ensinadas pela vida de Salomão, nenhuma é mais fortemente salientada que o poder da 

influência para o bem ou para o mal". Profetas e Reis pp. 75 e 82. 
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Onze de Junho 

Família Pobre 

 Então lhe veio a Palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e 

vai a Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, onde 

ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. I Reis 17:9 

 As histórias de vida dos profetas de Israel são algo realmente fascinante. No meio de 

crises espirituais quase sempre ligadas à idolatria ou falsa adoração, Deus intervinha para 

colocar seu povo no trilho, através de mensagens nada populares, apresentadas por um tipo 

único de seres humanos, chamados de profetas. 

 Ser um profeta do Senhor era uma vocação única e todos os profetas tinham 

mensagens duras de reprovação aos pecados do povo, dos reis, das rainhas, dos governantes, 

dos juízes e até mesmo os sacerdotes do Senhor eram alvos diretos de suas advertências. 

Muitos profetas sofreram enormes provações, dificuldades, fome, sede e até morte e apesar 

de todas as circunstâncias tão adversas, Deus ainda conseguia recrutar esses homens 

corajosos para fazer a sua obra. 

 Muito provavelmente a sua família já ouviu falar de um casal real que foi o melhor 

exemplo do que a idolatria pode fazer de mal para uma família e até mesmo para toda uma 

nação. Estamos falando de Acabe e Jezabel que, mesmo sendo reis de um povo que adorava 

ao Deus de Israel, tiveram a audácia de construir um altar e um poste ídolo para adoração a 

Baal, o deus da chuva. 

 Quando viu que o seu povo começara a adorar o falso deus Baal e, sendo que Deus 

não admite competição quando o assunto é adoração, mais do que depressa Ele suscita um 

profeta por nome Elias para mostrar para Acabe e Jezabel o seu pecado e, desta forma, 

advertir toda a nação. Só para provar que o deus da chuva não tinha poder nenhum, Elias 

profetiza para Acabe que não haveria chuva por três anos. Imagine a ousadia de Elias para 

chegar dentro do palácio de Acabe e afrontá-lo com uma profecia que desmascarava por 

completo o seu falso deus.  

 Depois que Elias profetizou e Deus, estrategicamente, pediu para que ele fosse até a 

torrente de Querite, fronteira ao Jordão e lá o próprio Deus o alimentaria com pão e carne, 

através de um corvo. Depois que a fonte secou, Deus o enviou para ser alimentado por uma 

família paupérrima na cidade de Sarepta, composta por uma viúva e seu filho. Já parou para 

pensar porque Deus escolhe uma família pobre para cuidar de outro pobre que sequer tinha 

o que comer? Porque Deus não colocou Elias na casa de uma família rica e abastada para 

resolver de vez o problema da fome de seu servo? 

 A visita de Elias à casa de uma viúva pobre tinha um propósito específico na vida 

daquela família. Elias seria o canal de Deus para trazer bênçãos da fartura, mas a viúva tinha 

que abrir mão de seu pão e confiar plenamente em que Elias estava falando a verdade e, 

principalmente, confiar no Deus de Elias. Já notou como famílias pobres são mais sensíveis à 

pobreza de seus amigos, vizinhos e familiares a ponto de quase sempre estarem dispostos a 

compartilhar o pouco que elas têm? E já notou que Deus sempre as recompensas? 
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Doze de Junho 

Milagre em Casa 

 Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da 

tua panela não se acabará e o azeite da tua bandeja, não 

faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. I 

Reis 17:14 

 Não sei se sua família passou pelo drama da falta de alimento, aquele momento único 

em que os pais abrem a dispensa e a geladeira e não encontram nada para dar para seus filhos. 

Quando pais e mães perdem seus empregos, gastam todas as suas reservas financeiras e 

quitam todas as contas possíveis e então chegam ao drama de não terem mais comida 

nenhuma na mesa é algo realmente difícil de administrar. 

 Existem saídas para muitas famílias voltarem a ter o pão novamente em casa, mesmo 

que os pais passem por situações inimagináveis. A primeira saída é pedir para amigos e 

familiares por doações e não por empréstimo. Nesse momento a família não pode se endividar 

e, portanto, a saída é clamar por doações. Geralmente alguns membros da família dos pais 

podem ter uma situação financeira mais confortável e, se eles forem impressionados a doar, 

as coisas se resolverão mais facilmente. 

 A segunda saída mais rápida caso a família pertença a alguma igreja e contar o seu 

drama, dificilmente o ministério de assistência social os deixará na mão, até que a situação se 

normalize. Caso nenhuma das duas dê certo, já vi famílias inteiras pegando frutas e legumes 

nos sacolões de minha cidade, uma atitude que achei muito digna, pois não se incomodaram 

com a situação e tiveram a dignidade de buscar o que não tinha mais utilidade para uns, mas 

para eles, serviu como luva. 

 A Palavra de Deus nos conta a história incrível de uma viúva que iria comer a sua última 

refeição com seu filho, mas Deus resolveu agir de forma miraculosa na vida dela. Vamos 

lembrar a história? 

 "Então ele se levantou, e foi a Sarepta; e, chegando à porta da cidade, eis que estava 

ali uma mulher viúva apanhando lenha; e ele a chamou, e lhe disse: Traze-me, peço-te, num 

vaso um pouco de água que beba. E, indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me 

agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que 

nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de 

azeite numa botija; e vês aqui apanhei dois cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu 

filho, para que o comamos, e morramos. E Elias lhe disse: Não temas; vai, faze conforme à tua 

palavra; porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui; depois farás 

para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da panela não se 

acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E 

ela foi e fez conforme a palavra de Elias; e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias.”  

I Reis 17:8-15 

 A diferença entre a sua morte e a de seu filho estava na confiança plena no Deus de 

Israel. Como está a confiança de sua família nas promessas infalíveis de Deus? 
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Treze de Junho 

Famílias No Vale da Decisão 

 Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando 

coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus segui-o. Se é 

Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. I Reis 18:21 

 A história de Elias é uma das mais desafiadoras da história bíblica. Desde a provisão 

divina de seu alimento através de um corvo, depois os tempos vividos na casa da viúva de 

Sarepta, sua apresentação aos terríveis Acabe e Jezabel, seu desafio aos profetas de Baal, sua 

oração por chuva e sua fuga para o monte Horebe, após a ameaça da rainha Jezabel, 

comprovam que realmente sua história é impressionante. Muitas lições podem ser extraídas 

dessas experiências e, com certeza, todos já fomos abençoados ao ouvi-las em nossas igrejas. 

Havia chegado a hora de Elias encarar Acabe e Jezabel e encontro entre eles não foi nada 

amistoso: 

 "Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lho anunciou; e foi Acabe encontrar-se 

com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então 

disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os 

mandamentos do Senhor, e seguistes a Israel? Então, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel 

no monte Carmelo; como também os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal, e os 

quatrocentos profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel". I Reis 18:16-19. 

 Agora imagine a cena: Um único profeta de Deus desafiando 850 profetas de Baal e 

de Asseram único homem de Deus para enfrentar tanta oposição. Será que ele estava mesmo 

sozinho?  Sozinho, Elias tinha mesmo todo esse poder para encarar os profetas do inimigo? 

Veja o que Ellen White nos diz: "Mas Elias não está sozinho. Acima e ao redor dele, estão as 

hostes protetoras do céu - anjos magníficos em poder". Profetas e Reis p.142 

 Com todo esse plantel a seu favor, Elias lança a derradeira pergunta para todas aquelas 

famílias do povo de Deus: “Se o Senhor é Deus, segui-O. Se é Baal, segui-o. Porém o povo não 

lhe respondeu." I Reis 18:21. Ellen White comenta sobre este exato momento: "O povo não 

responder palavra até se colocarem do lado de Deus." 

 Quem conhece a história sabe como ela acabou, mas a pergunta que precisa ser 

respondida por milhões e milhões de famílias que ainda não aceitaram Jesus Cristo como seu 

Salvador e Senhor é? "Até quando coxeareis entre dois pensamentos?” Mesmo em muitos 

lares de cristãos nominais, a pergunta ainda persiste em seus corações até o dia de hoje. Fico 

pensando quantas famílias cristãs estão completamente divididos quando o assunto é Jesus 

Cristo. Tem pais que aceitaram Jesus Cristo, porém sua esposa não tem o menor interesse em 

Jesus. Existem mulheres que aceitaram Jesus Cristo, porém, seus esposos não têm o menor 

interesse nele. E como ficam os filhos no meio desse vale de indecisão?  Perdidos literalmente 

sem saber se seguem o Jesus de seu pai ou mãe... Que Deus nos dê a bênção de termos todos 

os membros de nossa família exclamando para todo o sempre: O Senhor é Deus! O Senhor é 

Deus! 
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Quatorze de Junho 

Deus Mantenedor 

 Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me o que 

tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, 

senão uma botija de azeite. II Reis 4:2 

 Nosso maravilhoso Deus pode se apresentar de diversas formas para nós. Quando 

penso em Deus sempre me lembro de Gênesis e sempre O louvo por Ele ser o meu Deus 

Criador! Pensar que o Deus Todo Poderoso que criou a Terra, os diversos sóis, os milhões e 

milhões de estrelas, é o mesmo que me criou é algo que me deixa extasiado... Saber que foi 

com permissão divina que eu pude fazer parte desse universo e que este mesmo Deus cuidou 

de mim quando eu estava no útero de minha mãe é um presente para ser agradecido 

diariamente. Mas além de ser o nosso Criador, nosso Deus, através de Jesus Cristo, é o nosso 

Salvador e este presente da salvação é algo incomensurável. Deus envia Seu Filho único para 

morrer por nossos pecados e, em nosso lugar, sem que nós pecadores sequer mereçamos é 

indescritível. Saber também que tudo o que precisamos efetivamente fazer para nos salvar é 

simplesmente aceitá-lo, é um presente extraordinário. Esse é o nosso Deus, que não mediu 

esforços parque todos os seus filhos recebessem um enorme presente chamado salvação. 

 Mas Deus além de nos criar e nos salvar, também prometeu nos resgatar desse mundo 

de pecado e, quando seu Filho retornar, Ele terá cumprido o seu papel de Resgatador. Pensar 

que nossos corpos doentes e infectados pelo vírus mortal do pecado serão transformados num 

abrir e piscar de olhos e seremos glorificados para viver uma vida eterna com Jesus, Deus Pai 

e Deus Espírito Santo, não tem preço. 

 Agora existe uma outra faceta do caráter de Deus que quase não lembramos, mas nem 

por isso deixa de ter o seu valor. Deus é o nosso Deus mantenedor e algumas bênçãos, Deus 

distribuiu para justos e injustos e entre elas destacamos: chuva, sol, frio, verão, inverno, 

outono, primavera e etc. Mas volte sua mente para a história de sua vida e de sua família e 

veja se em algum momento faltou alguma das três refeições em sua casa? Se sua resposta foi 

não é porque esse mesmo Deus Criador, Salvador e Restaurador é o seu Deus Mantenedor. 

Veja essa história do Deus mantenedor: 

 "E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu 

marido, teu servo, morreu; e tu sabes que o teu servo temia ao SENHOR; e veio o credor, para 

levar os meus dois filhos para serem xerose Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que 

é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. 

Então disse ele: Vai, pede emprestadas, de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. 

Então entra, e fecha a porta sobre ti, e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas 

vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre 

seus filhos; e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as 

vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais 

vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus; e disse 

ele: Vai, vende o azeite, e paga a tua dívida e tu e teu filho vivei do resto". II Reis 4:1-7.  

Não é fantástico ter um Deus Mantenedor em nossas vidas? 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________
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____________________ 

segunda Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Quinze de Junho 

Família Hospitaleira 

 Ela disse ao seu marido; Vejo que este, que passa sempre 

por nós é santo homem de Deus. II Reis 4:9 

 A vida de Elias nos deixou muitas lições e também muitos desafios. Elias teve que 

encarar ninguém mais e ninguém menos do que a o rei Acabe e a rainha Jezabel, os oitocentos 

e cinquenta profetas de Baal e os profetas de Asera, teve que fugir pela sua vida, esconder-se 

numa caverna, ser encontrado por Deus - Dele ninguém consegue se esconder mesmo...- e 

depois de uma vida inteira de serviço ao ministério da profecia, Deus o abençoou com um 

presente mais do que especial: sua trasladação ao céu. Veja como foi: "Indo eles andando e 

falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo, os separou um do outro e Elias subiu 

ao céu num redemoinho." II Reis 2:11 

 Neste momento glorioso da vida de Elias, alguém presenciou tudo isto e já por 

indicação divina, assumiu o ministério dele como o mais novo profeta de Israel. Surgia no 

cenário do povo de Israel o profeta Eliseu. Sabendo de antemão que Elias iria ser tomado pelo 

Senhor, Eliseu fez um pedido extraordinário: "Disse Eliseu; Peço-te que me toque por herança 

porção dobrada do teu espírito.” II Reis 2:9 

 Elias já havia falado para Eliseu que se ele o visse subir, esse pedido seria atendido e 

como Eliseu o viu subindo em um carro de fogo, Deus o presenteou com o dobro do Espírito 

de Elias. 

 Assim como todos os homens comuns, os profetas também saíam para cumprir seus 

mandados divinos. Existiu uma família do povo de Israel que resolveu deixar uma marca mais 

do que especial na vida do profeta. Vamos permitir que a Palavra de Deus nos mostre como 

foi: 

 "Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Suném, havia ali uma mulher importante, 

a qual o reteve para comer pão; e sucedeu que todas as vezes que passava por ali entrava para 

comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por 

nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali 

lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro; e há de ser que, vindo ele 

a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto, 

e se deitou." II Reis 4:8-11 

 Como vimos, Eliseu aceitou a sugestão e agora ele tinha um quarto confortável para 

ficar sempre que ia para Suném. Você poderá ler a Palavra de Deus quantas vezes quiser e não 

vai encontrar nenhuma família que fosse tão hospitaleira como a família da rica mulher de 

Suném. À medida que o pecado e um de seus mais famosos filhos, o egoísmo, cresce no 

mundo, cada vez mais as pessoas estão dispostas a fazer menos pelo seu próximo e muitas 

dessas famílias nunca irão fazer absolutamente nada por ninguém. Com essa família 

hospitaleira, aprendemos que, se pudermos, hoje é o tempo de amar o nosso próximo e tentar 

incorporar a hospitalidade no rol de nossos valores e princípios.  
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Dezesseis de Junho 

Escrava de Valor 

 Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram 

cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. 

II Reis 5:2 

 Muitos pais cristãos não conseguem avaliar a importância do relacionamento diário 

de sua família com Deus. Na correria eterna por sobrevivência, por dinheiro para pagar contas 

ou mesmo por absoluta falta de priorizar a Deus, os momentos com Deus e a família no 

desjejum, simplesmente não existem: o culto familiar, geralmente feito antes de a família se 

recolher para dormir, é algo que já não faz mais parte do dia a dia e mais, momentos a sós 

com Deus e a(o) esposa(o) não acontecem. 

 Por outro lado, existe uma legião de pais cristãos que conseguem priorizar a Deus na 

vida de sua família, que conseguem sim, orar, cantar e ler pelo menos um verso bíblico no 

momento do desjejum, que tem encontro marcado num determinado horário para o culto 

familiar e esses pais ainda encontram tempo para seu culto pessoal, do casal e ainda 

supervisionam o relacionamento pessoal de seus filhos com Deus. Saiba que esses pais 

existem em pleno século XXI e seus filhos são o seu maior motivo de orgulho. 

 A Palavra de Deus nos conta a história de uma família assim, mas quis o Senhor que a 

filha dessa família fosse o divisor de águas na vida de Naamã, o comandante do exército da 

Síria. Como escrava, ela precisou apenas dar seu testemunho uma única vez em prol do Deus 

de Israel e o comandante Naamã teve sua lepra curada. Veja o momento desse testemunho: 

"Disse ela à sua senhora: Tomara que, o meu senhor, estivesse diante do profeta que está em 

Samaria; ele o restauraria da sua lepra." II Reis 5:3 

 Vamos permitir que a mensageira Ellen White nos traga mais informações: 

 "A conduta da menina cativa, a maneira como ela se comportou neste lar pagão, é um 

forte testemunho do poder dos primeiros ensinamentos do lar. Não há mais alto encargo do 

que o confiado aos pais e mães no cuidado e educação de seus filhos. Os pais têm que tratar 

com os próprios fundamentos de hábito e caráter. Por seu exemplo e ensino, é o futuro de 

seus filhos em grande medida decidido. 

 Felizes são os pais cuja vida é um verdadeiro reflexo da divindade, de maneira que as 

promessas e ordens de Deus despertem na criança gratidão e reverência; os pais cuja ternura, 

justiça e longanimidade interpretam para a criança o amor, a justiça e a longanimidade de 

Deus; que ensinam a criança a amá-los e obedecer-lhes, estão ensinando-as a amar ao Pai do 

Céu, obedecer-lhe e Nele confiar. Os pais que repartem ao filho tal dom estão dotando-o com 

um tesouro mais precioso que as riquezas de todos os séculos - um tesouro tão perdurável 

quanto a eternidade. 

 Nós não sabemos em que área nossos filhos poderão ser chamados a servir. Eles 

podem despender sua vida no círculo do lar; podem empenhar-se nos misteres comuns da 

vida, ou ir a terras pagãs como ensinadores". Profetas e Reis pp. 236,237. 

 

 



 
26 

Dezoito de Junho 

Ensinando os Filhos a Enxergar 

 Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos 

para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o 

monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de 

Eliseu. II Reis 6:17 

 Para entendermos o nosso verso de hoje, precisamos entender o contexto. Por sinal 

essa é a melhor forma de estudarmos os textos bíblicos, sempre o texto dentro do contexto. 

Deixemos que a Palavra de Deus nos revele esse contexto: 

 “E o rei da Síria fazia guerra a Israel; e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e 

tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: 

Guarda-te de passares por tal lugar; porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou 

àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, 

não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou 

os seus servos, e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse 

um dos servos: Não, ó rei meu senhor; mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao 

rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: Vai, e vê onde ele 

está, para que envie, e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dote 

Então enviou para lá cavalos, e carros, e um grande exército, os quais chegaram de noite, e 

cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um 

exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros; então o seu servo lhe disse: Ai, meu 

senhor! Que faremos? E ele disse: Não temas; porque mais são os que estão conosco do que 

os que estão com eles. E orou Eliseu, e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que 

veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu; e eis que o monte estava cheio de cavalos e 

carros de fogo, em redor de Eliseu. E, como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, 

peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então 

Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade; segui-me, e guiar-vos-ei ao 

homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse 

Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos, para que 

vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E, quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: 

Feri-los-ei, feri-los-ei, meu pai? Mas ele disse: Não os ferirás; feririas tu os que tomasses 

prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Opõe-lhes diante pão e água, para que comam 

e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e 

beberam; e os despediu e foram para seu senhor; e não entraram mais tropas de sírios na terra 

de Israel.” II Reis 6:8-23 

 Considero esse texto um dos mais fantásticos de todas as Escrituras Sagradas e suas 

lições são excepcionais. Os presentes espirituais que o Senhor Deus nos dá, ao lermos sua 

Palavra, irão abençoar muito as nossas famílias. Como vimos o rei da Síria estava tentando 

fazer guerra contra o povo de Deus e não conseguia, porque o profeta Eliseu sempre dizia para 

o rei de Israel onde o rei da Síria estava e o aconselhava a não passar por lá e, por nunca se 

encontrarem, não havia guerra. O rei da Síria, porém, não conseguia entender porque não 

acontecia a guerra e perguntou para um de seus servos o porquê disso. Continua amanhã. 
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Dezenove de Junho 

Ensinando os Filhos a Enxergar II 

 Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos 

para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o 

monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de 

Eliseu. II Reis 6:17 

 O servo mais que prontamente disse que o culpado por não existir guerra era o profeta 

Eliseu. Eles ficaram sabendo que Eliseu estava na cidade de Dotã e o rei da Síria mandou um 

exército para prender Eliseu. Agora vamos meditar nos cinco presentes de Deus e as lições 

para nossas vidas: 

 "E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército 

tinha cercado a cidade com cavalos e carros; então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor! Que 

faremos?” II Reis 6:15. Veja a fantástica resposta de Eliseu. Se você ainda não marcou com 

caneta vermelha esse verso em sua Bíblia, o momento é agora: "Ele respondeu: Não temas, 

porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles". II Reis 6:16. Não é 

simplesmente maravilhoso, como chefes de família que somos, podermos dizer para nossos 

filhos, que enquanto nossas famílias estiverem servindo e amando ao Senhor, quando 

pertencermos inteiramente ao Senhor, não importa quantos inimigos Satanás queira enviar 

para nos destruir, nós sempre seremos maiores do que eles? E como podemos ter certeza 

absoluta de que, mesmo sendo poucos, sempre seremos maiores do que eles? O verso 17 nos 

dá a explicação: "Orou Eliseu e disse: Senhor peço-te que abras os olhos para que veja". "O 

Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, 

em redor de Eliseu". 

 Quando pertencemos ao Senhor, Ele vem em nosso auxílio. Isso é bíblico, isso é divino, 

isso é uma promessa do Rei do Universo que não vai falhar nunca. Quando o Senhor abriu os 

olhos do moço de Eliseu, ele pode ver o que Eliseu já havia visto: O exército dos anjos do 

Senhor com cavalos e carros de fogo. Como todos sabemos, somente um terço dos anjos 

caíram em pecado e, portanto, os outros dois terços Deus usam para proteger seus filhos e, 

por esta razão, Eliseu estava muito certo em dizer para o seu moço: "Não temas porque mais 

são os que estão conosco do que os que estão com eles".  Em outras palavras, nas nossas 

batalhas contra o inimigo, nós e Deus somos maioria. Isso é incrível! 

 Depois que o moço viu o que Eliseu havia visto, o profeta tomou uma atitude inusitada: 

"E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de 

cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu". II Reis 6:18. Quando um servo de 

Deus ora, quando um pai e uma mãe, que pertencem ao Senhor, ora por livramento, Deus 

responde de forma positiva. Sempre foi assim e sempre será! 

 Quando estava tudo pronto para um massacre, bastava Eliseu chamar o rei de Israel 

para matar soldados cegos e indefesos, ele faz o inimaginável: "Então Eliseu lhes disse: Não é 

este o caminho, nem esta a cidade; segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou 

até Samaria". II Reis 6:19. Qual foi a estratégia de Eliseu?  Ele pediu que Deus cegasse seus 

inimigos e os conduziu a cidade onde estava o rei de Israel. Continua amanhã. 
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Vinte de Junho 

Não Temas 

 Não temas porque mais são os que estão conosco, do que 

os que estão com eles. II Reis 6:16 

 Imagine a seguinte cena: O profeta Eliseu conduzindo milhares de soldados sírios 

cegos e indefesos rumo a Samaria. Imagine por um momento, milhares de soldados andando 

de mãos dadas uns com os outros, dependendo de um profeta e um ajudante para chegarem 

a uma cidade que eles não conheciam! 

 Tão logo chegam a Samaria, Eliseu ora novamente ao Senhor e mais uma vez o Senhor 

ouve a sua prece. Os soldados sírios abrem os olhos e, para seu completo assombro, eles estão 

em Samaria, inteiramente nas mãos do rei de Israel. Que guerra fácil de ser vencida, não é 

verdade? Deus cega os inimigos, Elizeu os conduz ao rei de Israel e o exército de Israel poderia 

comemorar o que seria a vitória mais fácil de suas vidas. Com que facilidade os sírios não 

seriam mortos, não é verdade? 

 Mas será que essa história acaba assim de forma tão previsível? Será que Eliseu ainda 

tinha algum pedido totalmente diferenciado? Enquanto o rei de Israel não queria perder a 

oportunidade de vencer a batalha mais fácil de sua vida, Eliseu surpreende o rei de Israel, com 

um pedido inusitado: "E, quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, feri-los-ei, meu 

pai? Mas ele disse: Não os ferirás; feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e 

com o teu arco? Opõe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu 

senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam; e os despediu e foram 

para seu senhor; e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel.” II Reis 6:23 e 23 

 Consegue ver a grandiosidade da atitude de Eliseu? Como Deus chama isso? Deus 

chama isso de graça. Graça é um favor que Deus nos faz sem nunca termos merecido. Quando 

Jesus Cristo, o filho de Deus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, sem que nós sequer 

merecêssemos, como isso se chama? Isso se chama graça. 

 Aqueles soldados sírios tinham a certeza absoluta de que morreriam naquele dia. 

Nunca perderiam uma batalha tão facilmente como aquela. Estavam nas mãos do rei de Israel, 

mas Deus, em sua misericórdia, resolveu abençoá-los. E como Deus fez isso? Obedecendo uma 

ordem expressa do profeta, o rei de Israel lhes oferece um banquete. 

 Alguém na sua história de vida ou mesmo na história de vida de sua família, já te tratou 

desta forma? Alguém já te amou sem que você sequer merecesse? Quando você e sua família 

tinham a absoluta certeza de que tudo iria dar errado, alguém muito misericordioso, alguém 

muito especial, alguém que teve a vida transformada pelo sangue do Senhor Jesus, reverteu 

toda uma situação e abençoou sua vida e a vida de sua família? 

 Esse incidente com o povo de Israel e o exército sírio é para mim a expressão mais 

marcante do ensinamento de Jesus Cristo: "Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos 

perseguem."  Será que um dia em nossas vidas iremos realmente viver o que nosso líder Jesus 

nos ensinou? Será que conseguiremos amar realmente nossos inimigos e ainda por cima orar 

por eles? Que história fantástica sobre a graça! 
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Vinte e Um de Junho 

Se o Meu Povo Orar 

 Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar 

e orar e me buscar e se converter dos seus mais caminhos, então 

eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. 

II Crônicas 7:14 

 A Palavra de Deus foi, é e sempre será o meu livro preferido. Nenhum outro livro 

escrito pelo mais ilustre escritor, poderá sequer chegar perto do que a Palavra de Deus é. 

Nenhum outro livro eu li, estudei, meditei e compartilhei tantas vezes quanto a Palavra de 

Deus.  É simplesmente maravilhoso poder acordar e encontrar diariamente a minha velha e 

surrada Bíblia na sala ou no quarto, e esperando para que eu possa abri-la, pois não costumo 

sair de casa e, muito menos, começar meu dia sem ela e sem o Deus da qual ela tanta 

testemunha. 

 Acordar para mais um dia, abrir a Bíblia e encontrar II Crônicas 7 e ver o verso 14, que 

o Senhor reservou para o dia de nossas famílias, não tem preço. Quando vi que o verso 7 já 

estava sublinhado e comecei a lê-lo novamente, tive que parar tudo para agradecer ao meu 

bom Deus, pelas inspiradas palavras que nos remetem ao poder maravilhoso da oração. 

 Eu não tenho a menor noção do valor, da importância e do tempo que você e sua 

família dão à oração, mas se ainda é pouco o seu tempo, se não há o devido interesse, então 

passou da hora de uma total renovação na história de sua vida de oração. Vamos seguir os 

passos de nosso verso de hoje para termos uma vida vitoriosa de oração: 

 “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome.” Então existe um povo de Deus em 

toda a terra, independente em qual igreja ele esteja, é reconhecido por Deus como o Seu 

povo. Quantos cristãos nominais, estão indo às suas igrejas, apenas para “assinar o ponto”, 

para levar os filhos, para cumprir uma obrigação, mas decididamente seu coração já não está 

mais lá, muito menos em Deus e menos ainda no Seu reino. 

 Entretanto nosso verso de hoje é para aquele povo que passou pelas águas, que 

aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor e que ainda hoje tem a plena certeza de que ele 

sim faz parte do povo de Deus nesta Terra. Nosso verso nos diz que se esse povo, esses 

consagrados, esses decididos, esses escolhidos, esses eleitos, esses ungidos, esses que tem 

certeza absoluta de que são o povo de Deus, se humilharem e orarem e buscarem ao Senhor, 

então Ele ouvirá dos céus, perdoará seus pecados e ainda por cima, sarará a sua terra.  

 Você e sua preciosa família conseguiram ver os passos necessários para uma vida 

vitoriosa de oração? Humilhar-se, orar, buscar ao Senhor e se converter. Humilhar nos leva a 

dobrar-nos diariamente em reverência ao Todo Poderoso, Criador da Terra e dos céus. Orar é 

aquela respiração da alma que nos permite conectar nada mais, nada menos do que com o 

Rei do Universo. No entanto, orar não se trata só de pedir e agradecer, é preciso buscar ao 

Senhor, falar com Ele, sentir um prazer enorme em estar em Sua presença e, para que tudo 

isso flua de forma perfeita, nossa conversão, nossa entrega, o perdão diário de nossos pecados 

tem de ser de coração. Em resposta a tudo isso, nosso Deus nos ouvirá.  
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________
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Vinte e Dois de Junho 

O Deus da Guerra I 

 Clamou Asa ao Senhor, seu Deus e disse: Senhor, além de 

Ti, não há que possa socorrer entre o poderoso e o fraco. II 

Crônicas 14:11 

 Depois que o povo de Israel começou a imitar os costumes dos povos que os cercaram 

o que incluía ter reis humanos ao invés do Senhor, inúmeros deles se sucederam no trono de 

Israel, alguns bons e outros nem tanto e quem mais sofria com estas mudanças constantes de 

reis era as famílias israelitas.  

 Deus já havia predito o que os reis de Israel fariam contra as famílias de seu povo, mas 

mesmo assim, pelo puro prazer de serem iguais aos povos que os cercavam, o povo de Deus 

na terra abandonou a teocracia, a melhor das melhores formas de governo que já existiu, e 

aderiu à monarquia. 

 Apesar de terem tirado Deus do comando de suas vidas ao escolherem reis humanos, 

mesmo assim por amor à Abraão, Isaque e Jacó e todo o seu povo, Deus ainda era sempre o 

socorro em ocasião oportuna e, dificilmente, os reis de Israel iam para a guerra sem consultar 

o Deus de Israel. 

 Tanto o livro de II Crônicas 14 a 16, como I Reis 15:9-24, contam a história de um rei 

chamado Asa cujas atitudes nem sempre glorificaram o Deus de Israel. A Palavra de Deus nos 

diz: "Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, Seu Deus. Porque aboliu os altares dos 

deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a 

Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais e que observassem a lei e o mandamento. 

Também aboliu o culto nos altos e os altares do incenso e houve paz no seu reinado.”  II 

Crônicas 14:2-5. 

 Agora chega um momento de guerra: "E Zerá, o etíope, sai contra eles, com um 

exército de um milhão de homens e trezentos carros e chegou até Mar essa." II Crônicas 14:9. 

Conseguiu prestar atenção no número de homens?  Isso mesmo, um milhão de homens contra 

o povo de Israel! Como sair vencedor nesta batalha? O segredo da vitória nas batalhas era 

sempre confiar no Senhor e foi o que Asa fez: “Clamou Asa ao Senhor, seu Deus e disse: 

Senhor, além de Ti, não há quem possa socorrer entre o poderoso e o fraco.” II Crônicas 14:11 

 O resultado dessa guerra impossível? "O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante 

de Judá e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar e caíram os 

etíopes sem restam nem um sequer.” II Crônicas 14: 12 e 13 

 Foi só Deus agir e um milhão de etíopes morreram. O Deus da guerra venceu mais uma 

batalha... Nosso Deus é invencível, louvado seja o seu nome por isso! 

 A pergunta para hoje é: Quem são os etíopes que estão no caminho do sucesso de sua 

família? Quem são os adversários que estão no caminho das bênçãos do Senhor para sua 

família? Que tal seguir o exemplo de Asa e clamar para que o Deus da guerra faça por sua 

família o que vocês não podem fazer?  
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Vinte e Três de Junho 

O Deus da Guerra II 

 E disse. Daí ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de 

Jerusalém, e tu, o rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não 

temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, 

pois a peleja não é vossa, mas de Deus. II Crônicas 20:15 

 Não sei se sua família está familiarizada com a história fantástica do rei Jeosafá, mas 

ela é uma das maiores demonstrações do que Deus fez, faz e ainda irá fazer em prol de seus 

filhos. Veja como foi: 

 "E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe, e os filhos de Amom, e com eles outros dos 

Amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem 

contra ti uma grande multidão dalém do mar e da Síria; e eis que já estão em Hazazom-Tamar, que é En-

Gedi. Então Jeosafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se 

ajuntou, para pedir socorro ao Senhor; também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. 

E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. 

E disse: Ah! Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre 

todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, 

ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para 

sempre à descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu 

nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, ou fome, nós nos apresentaremos diante 

desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos 

ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amom, e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos 

quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os 

destruíram, Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar Ah! 

nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que 

vem contra nós, e não sabemos o que faremos; porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá 

estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, e os seus filhos. Então 

veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho 

de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asafe, E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores 

de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá; assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta 

grande multidão; pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles; eis que sobem 

pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que 

pelejar; postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não 

temais, nem vos assusteis; amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se 

prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, 

adorando-o. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, e dos filhos dos coratitas, para louvarem 

ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de 

Tecoa; e, ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé, e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém: Crede 

no Senhor vosso Deus, e estareis seguros; crede nos seus profetas, e prosperareis; E aconselhou-se com o 

povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem à Majestade santa, saindo diante dos armados, 

e dizendo: Louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. E, quando começaram a cantar 

e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amom e de Moabe e os das montanhas de 

Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados". II Crônicas 20:1-22. 

 Uma nação inteira vencer uma batalha sem precisar fazer nada. Só confiando no poder 

de Deus. Tem momentos na vida de sua família, que Deus falará a vocês: Esta batalha não é 

vossa, é minha. 
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Vinte e Quatro de Junho 

Tire o lixo da sua casa! 

 Os sacerdotes entram na Casa do Senhor para a purificar e 

tiraram para fora, ao pátio da Casa do Senhor, toda imundícia que 

acharam no templo do Senhor; e os levitas a tomaram para a 

levarem fora, ao ribeiro de Cedrom. II Crônicas 29:16 

 Quando o povo de Israel escolheu reis humanos para os dirigir e foram pedir para o 

profeta Samuel um rei que os governasse, dessa forma, descartando a soberania de Deus em 

suas vidas, eles não tinham a menor noção da escolha que estavam fazendo. Quando lemos os 

relatos bíblicos sobre os diversos reis que governaram a nação de Israel, lemos em sua grande 

maioria ‘Fez o rei tal, o que era mal diante do Senhor’. Mas no meio de muitos reis ímpios, maus 

e alguns pagãos, Deus suscitava bons reis, que faziam o que era reto diante do Senhor e as 

bênçãos divinas os acompanhavam. 

 Ezequias foi um desses memoráveis reis de Israel, que deixou sua marca no coração da 

nação israelita, graças às suas atitudes pontuais e corretas. Veja: "Tinha Ezequias vinte e cinco 

anos de idade, quando começou a reinar, e reinou vinte e nove anos em Jerusalém; e era o 

nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a 

tudo quanto fizera Davi, seu pai". II Crônicas 29:1 e 2 

 Começar uma obra de reforma, exigia coragem e ele foi esse rei corajoso que fazia o 

que era certo e assumia o que fazia. Qual foi o objeto principal de sua reforma? “No primeiro 

ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor, e as reparou. E trouxe 

os sacerdotes, e os levitas, e ajuntou-os na praça oriental, E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, 

santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a 

imundícia" II Crônicas 29:3-5 

 Estava claro que a adoração no templo havia cessado, que o povo de Israel havia mais 

uma vez descambado pelos caminhos da idolatria e, logicamente, com o templo fechado, tudo 

lá estava muito sujo com o lixo da idolatria. No meio desse contexto, surge o jovem rei 

Ezequias decidido a melhorar a vida das famílias de Israel e para que isso acontecesse ele 

começou a mudança. “E os sacerdotes entraram na casa do Senhor, para a purificar, e tiraram 

para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor; e 

os levitas a tomaram, para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedrom". II Crônicas 29:16 

 Ezequias começou a reforma espiritual da nação israelita, limpando o lixo que havia 

no templo; depois ele restaurou a adoração, celebrou a festa da Páscoa e reorganizou o 

sistema de ofertas e contribuições, a ponto de haver abundância na casa dos sacerdotes. 

 Queremos uma vida plena e abundante com Deus e nossas famílias? Então nós 

precisamos aprender com Ezequias os passos que ele deu para a reforma da nação de Israel. 

Seu primeiro passo foi jogar fora o lixo de nossas casas. Não aquele lixo físico, não o lixo 

orgânico e muito menos o lixo reciclável -esses já jogamos fora diariamente.  O lixo que 

precisamos eliminar de nossas vidas é o lixo da idolatria, da pornografia, da literatura de 

romances e de filmes onde a violência, o sexo pecaminoso e as drogas são as estrelas. 
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Vinte e Cinco de Junho 

Bênçãos da Fidelidade I 

 Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades 

de Judá também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e 

dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus 

e fizeram montões e montões. II Crônicas 31:5 

 O jovem rei Ezequias tinha apenas vinte e cinco anos quando começou a reinar e uma 

de suas primeiras atitudes no comando da nação de Israel foi abrir o templo, fazer uma grande 

faxina, tirar toda a imundícia e logicamente restabelecer o culto ao verdadeiro Deus. A Palavra 

de Deus nos diz como foi esse primeiro culto de louvor e gratidão depois de anos de apostasia 

e idolatria: “E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar; e ao tempo em 

que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os 

instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou, quando entoavam o 

canto, e as trombetas eram tocadas; tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de o 

oferecer, o rei e todos quantos com ele se achavam se prostraram e adoraram. Então o rei 

Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, 

e de Asafe, o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e Abafe.” Crônicas 29:27-30 

 Depois desses momentos de louvor e adoração, o rei Ezequias fez um desafio ao povo: 

"E respondeu Ezequias, dizendo: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor; chegai-vos 

e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e 

ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos." II Crônicas 29:31 

 E o resultado foi fantástico: "E o número dos holocaustos, que a congregação trouxe, 

foi de setenta bois, cem carneiros, duzentos cordeiros; tudo isto em holocausto para o Senhor. 

Houve, também, de coisas consagradas, seiscentos bois e três mil ovelhas. Eram, porém, os 

sacerdotes mui poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos; pelo que seus irmãos os 

levitas os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram; 

porque os levitas foram mais retos de coração, para se santificarem, do que os sacerdotes. E 

houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas, e com as 

ofertas de libação para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. 

E Ezequias, e todo o povo se alegraram, por causa daquilo que Deus tinha preparado para o 

povo; porque apressuradamente se fez esta obra." II Crônicas 29:32-36 

 Depois desses momentos de intensa gratidão e fervor espirituais, Ezequias restaura a 

celebração da Páscoa, que também havia sido esquecida no período de apostasia. Esse 

momento de retorno à celebração da Páscoa foi tão marcante que a Palavra de Deus nos diz 

que, além dos sete dias tradicionais da comemoração, resolveram continuar por mais sete 

dias: "Concordou toda a congregação em celebrar outros sete dias e de fato, o fizeram com 

júbilo." II Crônicas 30:23. Depois de quinze dias de festa de Páscoa, vejamos os resultados: “E 

houve grande alegria em Jerusalém; porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de 

Israel, tal não houve em Jerusalém.” II Crônicas 29:26. Continua amanhã. 

 

 

       



 
35 

Vinte e Seis de Junho 

Bênçãos da Fidelidade II 

 Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e 

abençoaram o povo; e a sua voz foi ouvida; porque a sua 

oração chegou até à santa habitação de Deus, até aos césios 

Crônicas 30:27 

 O povo de Israel estava muito feliz e extremamente agradecido por tudo o que o rei 

Ezequias tinha introduzido em suas vidas até aqui, porém ainda existia algo que Ezequias 

precisava restaurar: regularizar a fidelidade do povo de Israel no que dizia respeito a dízimos e 

ofertas. Naquele momento de festa, fora feito um apelo e o povo havia reagido bem de modo 

que se multiplicaram as ofertas de gratidão. Ezequias, porém, sabia que muitos se disporiam a 

ajudar apenas no momento da emoção; no entanto, dízimos e ofertas que pertencem ao Senhor, 

tinham de voltar com a regularidade mensal necessária para o tesouro do templo, porque isso 

era o certo a ser feito e as famílias dos sacerdotes precisavam ter a sua sobrevivência garantida. 

O apelo foi feito e veja como o povo reagiu: 

 "E acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá 

e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, e derrubaram os altos e altares por toda Judá 

e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram; então tornaram 

todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu 

Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o 

seu ministério; aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para 

ministrarem, louvarem, e cantarem, às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a 

parte da fazenda do rei para os holocaustos; para os holocaustos da manhã e da tarde, e para 

os holocaustos dos sábados, e das luas novas, e das solenidades; como está escrito na lei do 

Senhor. E ordenou ao povo, que morava em Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e 

levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E, depois que se divulgou esta 

ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel, e de todo o 

produto do campo; também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel 

e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos dos bois e das 

ovelhas, e dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus; e fizeram 

muitos montões". II Crônicas 31: 1-6 

 Essa tinha sido a reação do povo e como será que foi a reação dos sacerdotes diante de 

tanta bênção? "No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões; e no sétimo mês 

acabaram. Indo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao 

Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles 

montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadoque, lhe respondeu, dizendo: Desde que 

se começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado, e ainda 

sobejou em abundância; porque o Senhor abençoou ao seu povo, e sobejou esta abastança". 

II Crônicas 31:7-10. 

 Fidelidade tem tudo a ver com prosperidade e abundância. Quer que sua família seja 

próspera e abundante? Mantenha-se fiel ao Senhor em todos os aspectos de sua vida e verá 

que o Senhor irá cumprir a sua parte nesse pacto com Ele. “Provai e Vede” disse o Senhor. 
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Vinte e Sete de Junho 

Com Deus Não Se Brinca 

 Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa 

do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com 

ele; porque um há conosco maior do que o que está com ele. II 

Crônicas 32:7 

 O rei Ezequias começou a reinar com vinte e cinco anos e reinou até os seus cinquenta 

e quatro anos em Jerusalém. Foram, portanto, vinte e nove anos no poder e sua administração 

foi fantástica, pois ele priorizou limpar a casa do Senhor, restabelecer a adoração e a festa da 

Páscoa, a mordomia nos dízimos e nas ofertas, regulamentando estas contribuições para o 

devido uso por partes dos sacerdotes e dos levitas. 

 Com uma administração tão focada nas coisas de Deus, esperava-se que seu reinado 

fosse um reinado de paz, mas ele teve de enfrentar um tal Senaqueribe, que era o rei da 

Assíria. A Palavra de Deus nos diz como foi: "Depois destas coisas e desta fidelidade, veio 

Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e 

intentou apoderar-se delas". II Crônicas 32:1 

 Qual foi a reação imediata às pretensões de Senaqueribe? A Palavra de Deus nos diz: 

"Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que estava resolvido contra Jerusalém, Teve 

conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das 

águas que havia fora da cidade; e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, e tapou todas 

as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: Por que viriam 

os reis da Assíria, e achariam tantas águas? E ele se animou, e edificou todo o muro quebrado 

até às torres, e levantou o outro muro por fora; e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez 

armas e escudos em abundância. E pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça 

da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: Esforçai-vos, e tende bom ânimo; não 

temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que 

está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas 

conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, e para guerrear por nós. E o povo descansou 

nas palavras de Ezequias, rei de Judá.” II Crônicas 32:2-8 

 Como o rei Ezequias confiava plenamente no Senhor! Veja suas palavras: "Um há 

conosco maior do que o que está com ele." "Com ele está o braço da carne, mas conosco o 

Senhor nosso Deus, para nos ajudar, e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras 

de Ezequias, rei de Judá.” 

 Senaqueribe começou a mostrar a que veio e passou a enviar seus servos para falar 

em alto e bom som que nem Deus poderia livrá-los de sua mão. Qual foi a resposta imediata 

de Deus à tanta arrogância e petulância? "Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos 

os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria, e este com o rosto 

coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu deus, seus 

próprios filhos ali o mataram à espada.” II Crônicas 32:21 

 Hoje todos aprendemos que com Deus não se brinca e de Deus não se zomba... 
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Vinte e Oito de Junho 

O Poder do Perdão 

 Ele angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se 

humilhou perante o Deus de seus pais. II Crônicas 33:12 

 Existe um provérbio que diz “A fruta não cai longe do pé”, ou seja, teoricamente bons 

pais vão gerar bons filhos. Mas sabemos também que provérbios são bem diferentes de 

profecias, pois são ditos populares e, portanto, não são a completa expressão de uma verdade 

consagrada. Depois de um reinado incrível do rei Ezequias, tudo o que a nação de Israel 

esperava era que seu filho Manassés dessa continuidade ao período de bênçãos sem igual, de 

retorno à adoração, da fidelidade nos dízimos e nas ofertas, da fartura e da harmonia para 

toda a nação.  

 Mas será que essa foi a realidade? Vejamos quem foi Manassés: "Tinha Manassés doze 

anos de idade, quando começou a reinar, e cinquenta e cinco anos reinou em Jerusalém. E fez 

o que era mau aos olhos do Senhor, conforme às abominações dos gentios que o Senhor 

lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu 

pai, tinha derrubado; e levantou altares aos Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de 

todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor 

tinha falado: Em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército 

dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo 

no vale do filho de Hinom, e usou de adivinhações e de agouros, e de feitiçarias, e consultou 

adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar à ira. 

Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito, na casa de Deus, da qual Deus 

tinha falado a Davi e a Salomão seu filho: Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as 

tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra 

que destinei a vossos pais; contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, 

conforme a toda a lei, e estatutos, e juízos, dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez 

errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor 

tinha destruído de diante dos filhos de Israel". II Crônicas 33:1-9 

 Olhando pela ótica meramente humana, Deus poderia fulminá-lo com Seu poder, pois 

um ser desprezível como Manassés merecia a morte. Após chamar sua atenção por várias 

vezes, Deus permite que os príncipes assírios o prendessem com ganchos e o amarrassem com 

cadeias e o levassem à Babilônia. Então o inimaginável acontece: "E ele, angustiado, orou 

deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais; E fez-lhe oração, 

e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu 

reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus" II Crônicas 33:12 e 13 

 O que nossas famílias podem aprender com história de Manassés? Entre outras lições, 

podemos concluir que não importa quão fundo mergulhemos no atoleiro do pecado, se nos 

arrependermos e mudarmos nossas atitudes, a graça e o poder do perdão divino, irá nos 

alcançar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por Ele ser quem Ele é! 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

quarta Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Vinte e Nove de Junho 

O Rei Menino 

 Tinha Josias oito anos de idade, quando começou a 

reinar e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Icônicas 34:1 

 A história dos reis de Israel foi cheia de altos e baixos. Cada novo rei que assumia era 

uma verdadeira caixa de surpresas e fico imaginando como as famílias de Israel reagiam a cada 

novo reinado. O rei Manassés, que chegou a queimar seus próprios filhos e cometeu 

atrocidades mil, mas teve a virtude de orar e se humilhar diante do Senhor, teve a bênção de 

ser perdoado, podendo concluir seu reinado com boas obras e restaurando a adoração ao 

verdadeiro Deus. 

 Entretanto como ninguém é eterno, Manassés morreu e seu filho Amom, que deve ter 

sido o único filho que não morreu queimado, assume o reinado: "Tinha Amom vinte e dois 

anos de idade quando começou a reinar, e dois anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mau 

aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai; porque Amom sacrificou a todas as 

imagens de escultura que Manassés, seu pai tinha feito, e as serviu. Mas não se humilhou 

perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara; antes multiplicou Amom os seus 

delitos. E conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. Porém o povo da 

terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amom; e o povo da terra fez reinar em 

seu lugar a Josias, seu filho". II Crônicas 33:21-25. 

 Por providência divina, Amom reinou apenas dois anos, morrendo aos vinte e quatro 

anos, mas deixou um menino chamado Josias, que assumiu o reinado aos oito anos de idade, 

tornando-se o mais jovem rei da história do povo de Israel: “Tinha Josias oito anos quando 

começou a reinar, e trinta e um anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do 

Senhor; e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem 

para a esquerda". II Crônicas 34:1 e 2. 

 Logicamente que aos oito anos de idade, o rei menino não sabia tomar decisões tão 

importantes para a nação, então está implícito que ele teve bons conselheiros, mas a Palavra 

de Deus nos diz que na sua adolescência, ele começou a mostrar para o que tinha vindo: 

"Porque no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, 

seu pai; e no duodécimo ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos, e dos bosques, 

e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Baalins; e 

despedaçou as imagens, que estavam acima deles; e os bosques, e as imagens de escultura e 

de fundição quebrou e reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham 

sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares; e purificou a Judá e a 

Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, e de Efraim, e de Simeão, e ainda até 

Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E, tendo derrubado os altares, e os bosques, e as 

imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens do sol em 

toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém.” II Crônicas 34:3-7 

 Além disso, ele reformou o templo e renovou a aliança do povo com o Senhor. Quantas 

benção vieram da gestão de um adolescente! Vale a pena investir em nossos filhos. 
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Trinta de Junho 

O Retorno das Famílias Exiladas 

 Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de 

Benjamim, os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo 

espírito, Deus despertou, para subirem a edificar a Casa do 

Senhor a qual está em Jerusalém. Esdras 1:3 

 Todos os cristãos que conhecem um pouco da história do povo de Israel sabem que 

um dia Nabucodonosor, rei de Babilônia, o primeiro grande imperador universal, invadiu a 

nação de Israel e levou cativos muitos jovens e suas respectivas famílias. O livro de Daniel 

conta de forma bem clara essa história. 

 Mas chega um outro momento na história, conforme visões que Deus deu ao próprio 

Nabucodonosor e devidamente interpretadas por Daniel, que o reinado de Babilônia cairia e 

um segundo império, os medo-persas, representado pelo seu rei Ciro, ocuparia o lugar de 

Babilônia como uma potência mundial. 

 Deus tinha um plano todo especial para que o rei Ciro libertasse o seu provoque havia 

sido levado cativo para Babilônia. O livro de Esdras, em apenas dez capítulos, nos conta a 

história de Ciro que libertou todas as famílias exiladas, cativas em Babilônia sendo que, ao agir 

desta forma, também acabou liberando o povo de Israel para reconstruir o templo de 

Jerusalém. 

 O livro de Esdras relata a saga do retorno dos exilados, a oposição que eles 

enfrentaram para a edificação do templo, a alegria e os louvores que alçaram aos céus quando 

viram os alicerces do templo serem erguidos e a sua inauguração. Neste livro também temos 

o retorno de mais um grupo de exilados, a celebração da Páscoa e a prática do jejum como 

forma de adoração. 

 Apesar da forma providencial como Deus utilizou Ciro para trazer as famílias de volta 

da terra do cativeiro, nem todas as famílias israelitas quiseram voltar para Jerusalém. Elas 

tinham se tornado prósperas, estavam felizes e satisfeitas em Babilônia e voltar para 

Jerusalém não fazia mais parte de seu projeto de vida.  

 Fico pensando que essa mesma história se repete em nossos dias, com muitas famílias 

cristãs, vivendo confortavelmente nas Babilônias modernas e nem sequer fazem planos para 

um dia voltar a morar em Jerusalém. A Palavra de Deus nos diz com toda a certeza de que um 

dia Jesus irá voltar para nos levar para a Nova Jerusalém e não sei quantas famílias de nossa 

igreja estão se preparando para o dia em que tiverem que deixar todo o conforto de suas 

Babilônias e enfrentar os rigores de uma perseguição, com poucos alimentos, pouca água, 

nenhum conforto, talvez correndo o risco de perderem a sua vida, porém com a garantia dada 

pela Palavra de Deus e pelo próprio Jesus Cristo de que devemos permanecer fieis até a morte 

e só então receberemos a coroa da vida eterna. 

 Então está errado ter uma vida boa hoje? É errado ter um bom carro, uma boa casa e 

viajar sempre que possível e comer e beber do bom e do melhor? Não, nada disso é errado. O 

errado é achar que isso é o fim de todas as coisas e acabar perdendo a eternidade! 
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Pastor brasileiro fala dos desafios 

e oportunidades no Níger 

 

O pastor Cleber e sua família atuam como missionários 

no Níger, país localizado na África, com o intuito de 

minimizar os desafios vividos pela população.  

Saiba Mais Sobre a Missão Níger  

 

 

 

MISSÃO NIGER & ADOLE BRASIL 

SAIBA MAIS SOBRE ADOLE BRASIL 

CLIQUE AQUI  

https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://noticias.adventistas.org/pt/noticia/servico/pastor-brasileiro-fala-dos-desafios-e-oportunidades-no-niger/
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo

