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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 

julho 2021 

Famílias Criacionistas 

 Pois ele falou e tudo se fez; ele ordenou e tudo passou a 

existir. Salmos 33:9 

 Uma das doutrinas básicas do judaísmo e do cristianismo é o criacionismo. A Palavra 

de Deus começa com a história de um Deus criador dos céus e da terra. Como famílias cristãs 

precisamos saber de onde viemos, quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde 

estamos indo. Nossos filhos e cada membro de nossa família, precisa ter absoluta certeza de 

que nós viemos de Deus, nosso Deus nos criou, somos seres únicos criados por Deus que devem 

viver para honrar e glorificar o nome do Senhor e que no futuro voltaremos para Deus quando 

seu Filho Jesus Cristo vier nos buscar. 

 Essa certeza de nossa origem nos dá uma garantia de que somos criados e amados por 

Deus e isso nos dá um senso de direção, de que estamos no caminho certo rumo à Nova 

Jerusalém.  A imensa maioria da humanidade não acredita no Deus criador, não sabem da 

onde vem, quem são, porque está aqui e o que é pior, não tem a menor noção para onde estão 

indo. 

 É importante que pais cristãos ensinem seus filhos, em tempo e fora de tempo, a sua 

origem criacionista e isso pode ser feito através da leitura dos primeiros capítulos do livro de 

Gênesis, pode ser através dos momentos fantásticos de sábado da família, quando pais e filhos 

vão à um parque no sábado de tarde e curtem juntos as maravilhas da Natureza. Outra forma 

interessante de mostrar o Deus Criador para os filhos é acamparem juntos em família e curtir 

os momentos incríveis de um bom banho de rio, um pôr do sol, um nascer do sol e aquele 

momento único de contemplar as estrelas, enquanto as batatas com queijo estão assando na 

brasa.  

 Outra semente criacionista que plantamos na vida de nossos filhos acontece quando 

tiramos férias e nos deliciamos durante uma semana inteira na praia. O mar com toda a sua 

força, como todo o seu poder, muito pode nos ajudar na nobre tarefa de mostrar um Deus 

criador para nossos filhos. Outra forma de plantar a semente criacionista no coração de nossos 

filhos é assistir vídeos sobre as belezas e a força da Natureza. As palestras sobre criacionismo 

também têm sua importância, mas filhos em geral não curtem palestras demoradas. 

 Todos esses momentos que passamos juntos com nossos filhos deste sempre junto à 

Natureza são um excelente preparo para enfrentar a onda evolucionista que nossos filhos 

enfrentarão quando chegarem no fim do ensino médio ou mesmo quando pisarem na 

faculdade.  Tenho a plena convicção que mentiras evolucionistas não podem abalar as famílias 

cristãs que souberam ensinar seus filhos a amar, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus 

Criador. 

 Somente a Palavra de Deus nos diz exatamente como fomos criados, por quem fomos 

criados, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Essa certeza plena de que somo 

viemos do Senhor, estamos no Senhor e voltaremos para o Senhor é simplesmente única e nada 

e nem ninguém tirará essas verdades de nossas vidas. 

De 
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Primeiro de Julho 

Famílias Organizadas 

 Então, pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e 

abertos, por detrás do muro, com suas espadas, as suas lanças 

e os seus arcos. Neemias 4:13 

 Atendendo ao decreto de Ciro, muitos judeus que estavam em Babilônia, resolveram 

sair de lá e volta para sua terra natal. Muitos deles trabalharam arduamente na reconstrução do 

templo e o mesmo foi reinaugurado e dedicado ao Senhor. Neste contexto surge a fantástica 

história da reconstrução do muro de Jerusalém e não mais a reconstrução do templo, pois o 

mesmo já havia sido reconstruído e para essa nova missão, Deus suscitou um homem, um líder, 

um administrador, um israelita virtuoso, copeiro do rei Artaxerxes, chamado Neemias.  

 Vamos permitir que o próprio Neemias nos conte como foi o início dessa história: "As 

palavras de Neemias, filho de Hacalias. E sucedeu no mês de Quislev, no ano vigésimo, estando 

eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá; e perguntei-

lhes pelos judeus que escaparam, e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E 

disseram-me: Os restantes, que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria 

e desprezo; e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, 

ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias; e estive jejuando 

e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah! Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível! 

Que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus 

mandamentos; estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a 

oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos; 

e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti; também eu 

e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os 

mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-

te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos 

espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, 

e os cumprireis; então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os 

ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são 

teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah! 

Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos 

que desejam temer o teu nome; e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este 

homem. Então era eu copeiro do rei.” Neemias 1:1-11 

 Veja que Neemias pediu permissão para faltar ao trabalho enquanto durasse a missão 

de reconstruiu o muro de Jerusalém, pediu cartas ao rei para poder passar por terras 

desconhecidas e de quebra, ele pediu madeira para as vigas das portas, para os muros e para a 

casa em que ele se alojaria.  

 O fantástico desse trabalho de equipe e isso incluiria todas as famílias do povo de Israel 

é que Neemias, como servo de Deus não o levaria a efeito sem oração e foi desta forma como 

tudo começou.  Continua amanhã. 
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Dois de Julho 

Famílias Organizadas 

 Então, pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e 

abertos, por detrás do muro, com suas espadas, as suas lanças 

e os seus arcos. Neemias 4:13 

 Depois de começar seu plano com oração, o que mostrava a sua total dependência de 

seu Deus, Neemias ainda foi corajoso e ousado o suficiente para recoltar com o rei Artaxerxes 

toda a madeira necessária para a reconstrução do muro de Jerusalém. Que virtudes fantásticas 

no caráter desse servo e líder de Deus. 

 Sempre que alguém se dispõe a fazer a obra do Senhor, nosso arqui-inimigo Satanás 

também tem os seus aliados para atrapalhar o avanço desta obra e neste contexto aparecem 

comparsas de Satanás e inimigos do povo de Deus. Seus nomes?  Sambalá, Tobias e Gesem. 

 A cidade de Jerusalém tinha várias portas e Neemias designou vários israelitas para 

reedificarem o muro e com muita dedicação e empenho, o muro se fechou até a metade. 

Quando Sambalá, Tobias e Gesem ouviram e viram o trabalho avançar, resolveram unir seus 

esforços aos demais inimigos de Israel e ameaçaram invadir Jerusalém para impedir de forma 

ostensiva o avanço da obra. O nosso verso de hoje fala da estratégia de Neemias para não 

desanimar os construtores. 

 Enquanto os homens construíam e reparavam os muros, suas esposas e seus filhos 

seguravam suas espadas, suas lanças e seus arcos e desta forma, estas famílias devidamente 

armadas e organizadas, impediram que os comparsas de Satanás se entusiasmassem com a ideia 

de impedir a obra. 

 Conseguiu ver a importância da organização para o sucesso do empreendimento de 

Neemias?  Conseguiu enxergar como Neemias teve a visão de um administrador para unir o útil 

ao agradável?  Enquanto o pais estava construindo, os filhos e as mães, estavam com as armas 

na mão prontas para entregá-las ao seu esposo, caso os inimigos se aproximassem. 

 Quantas lições podemos tirar desse episódio não é verdade?  Aprendemos que quando 

cada um dos membros da família faz a sua parte, tudo fica mais fácil. Aprendemos também que 

as famílias precisam se unir em torno de um objetivo comum para alcançarem resultados mais 

rápidos. Imagina se apenas um dos filhos de cada família de Israel, se recusassem a participara 

da missão de segurar as armas para seu pai? Essa seria o momento de o inimigo entrar, pois as 

famílias estariam divididas. 

 Aprendemos também que juntos somos mais fortes. Que juntos somos mais rápidos. 

Que juntos atingimos nossos objetivos de forma mais certeira. Que juntos chegamos sempre ao 

mesmo lugar. Que juntos apoiamos aqueles a quem Deus nos deu o privilégio de amar e 

proteger. Que juntos conseguimos sonhar com os resultados. Que juntos fica fácil de encarar 

todas as batalhas. Que juntos conseguimos comemorar nossas vitórias e reescrever as nossas 

derrotas. Que juntos podemos orar uns pelos outros. Uma família organizada, trabalhando 

juntos para cumprir uma missão e acompanhada pelo poder de Deus, é simplesmente imbatível.  

Que tal sua família ser assim? Que tal orar agora para ser esse tipo de família? 
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Três de Julho 

Lutem Por Seus Filhos 

 Lembrai-vos do Senhor, grande e temível e pelejai pelos 

vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossas 

casa. Neemias 4:14 

 Vivemos num mundo de lutas. Diariamente, bilhões de pessoas saem de suas casas, para 

lutar pelo pão de cada dia. Muitos desses cidadãos são abençoados pois tem um emprego, um 

trabalho ou um negócio próprio e conseguem trazer o pão para sua família, mas milhões de 

refugiados de guerra, acordam para sua batalha diária em a menor certeza se irão comer alguma 

refeição, se irão ter água para beber e talvez tomar banho, seja um sonho muito distante de ser 

realizado.  Refugiados acordam para serem para serem amparados pela misericórdia divina e 

para isso, Deus se utiliza de membros de igreja, cidadãos comuns ou mesmo organizações não 

governamentais para suprir as necessidades básicas desses seus filhos exilados de guerra. 

 Como pais temos nossas batalhas diárias e talvez nossa maior luta seja garantir que as 

necessidades básicas de nossa família sejam atendidas. Os chefes de família têm um verdadeiro 

alívio em suas almas quando recebem o seu salário, pagam todas as suas contas e garantem 

assim a sobrevivência de sua família para mais um mês. Os pais cristãos tem uma outra luta 

ainda maior do que a luta pela sobrevivência. Pais cristãos tem que criar diariamente um muro 

de proteção ao redor de sua família e esse muro é o culto familiar. Esses pais precisam levantar 

cedo para se relacionarem individualmente com o seu Deus e depois fazerem seu primeiro 

momento com Deus de sua família, na hora do desjejum. Neste momento, a família reunida faz 

uma oração, ouvem um(s) versos da Palavra de Deus, algumas cantam uma música e depois do 

desjejum saem para suas lutas. 

 Quando os pais chegam de sua luta pela sobrevivência, tomam seus banhos, jantam e 

novamente é a vez do sacerdote da família, reuni-la ao redor do altar da família, para mais uma 

vez, construírem o muro de proteção divina ao redor da mesma. Um momento de culto pessoal 

para cada membro da família, um momento com todos antes do desjejum, outro momento com 

toda a família após o jantar, aproxima nossa família de nossa Rocha eterna que é Deus Pai, Deus 

Filho e Deus Espírito Santo. 

 Nosso verso de hoje, fala do convite de Neemias aos pais do povo de Israel durante o 

período da reconstrução do muro de Jerusalém. Quando os inimigos de Israel tentaram impedir 

a obra de reconstrução, qual foi a estratégia do administrador Neemias: "Então, pus o povo, por 

famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças 

e os seus arcos; inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: 

Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível e pelejai pelos vossos irmãos, vossos 

filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa". Neemias 4:13 e 14 

 É incrível como já lemos o livro de Neemias por diversas vezes e nunca tínhamos 

atentado para a beleza desse conselho: Lutem pelos seus irmãos, pelos vossos filhos, pelas 

vossas filhas, pela vossa mulher e pelas vossas casas. Não deixemos para amanhã essa nobre 

tarefa de lutar por todas as pessoas maravilhosas que estão de nossas portas para dentro. 
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Quatro de Julho 

Famílias em Festa 

 Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções 

e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as 

palavras que lhes foram explicadas. Neemias 8:10 

 Se existe algo que a grande maioria das famílias gosta de fazer é participarem de festas. 

Que família não gosta de ir à um casamento e saber que foi convidada pelos noivos, para irem 

para a festa, logo após a cerimônia? O clima de festa de casamento é fantástico, é único, é 

maravilhoso. As pessoas estão com suas melhores roupas, melhores sapatos, melhores relógios, 

melhores bolsas, melhores ternos, melhores vestidos. As mulheres estão particularmente felizes 

porque além de roupas e sapatos, muitas delas se produziram, fizeram pé, mão, sobrancelha, 

cortaram, lavaram ou pintaram o cabelo, mas no mínimo, elas fizeram um penteado especial. 

 As crianças de diferentes famílias que nunca haviam se visto, brincam como se fossem 

amigas há muito tempo, os jovens solteiros são colocados estrategicamente pelos noivos para 

sentarem com as moças solteiras, os viúvos com as viúvas, os divorciados com as divorciadas e 

as famílias completas com seus melhores amigos. A comida de um casamento geralmente é 

ótima, a bebida também é excelente e a sobremesa é um néctar dos deuses. Dificilmente 

deixamos de repetir o almoço ou o jantar de um casamento, porque tudo é muito bem feito. 

Como não gostar de festa não é verdade? 

 Aquele dia seria um dia de festa em Jerusalém, pois todas as famílias como um só povo 

haviam trabalhado na reconstrução do muro da cidade. Neemias e sua equipe lideraram a 

construção e no momento em que os inimigos ameaçaram invadir, ele colocou as famílias, nas 

brechas dos muros com armas nas mãos, enquanto os chefes da casa, reconstruíam os muros. 

Somente esta atitude de manter as famílias unidas e armadas para enfrentar o inimigo, fez o 

inimigo abandonar a ideia de invasão. 

 Naquele dia do sétimo mês, toda a nação israelita se ajuntou como um só homem diante 

da Porta das Águas. Veja o relato: “Em chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas 

suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da Porta das Águas 

e disseram a Esdras, o escriba que trouxesse o Livro da Lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito 

a Israel". Esdras 1:1 

 Esdras, Neemias e os levitas ensinavam o povo. A nação estava feliz por poderem ouvir 

novamente a Palavra de Deus e depois de tanto tempo, veja como a nação israelita reagiu:  

"Porque todo o povo adorava, ouvindo as palavras da Lei". Neemias 8:9. Sentido aquela emoção, 

Neemias os estimulou a irem além: "Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas 

doces e enviais porções aos que não tem nada preparado para si; porque este dia é consagrado 

ao Nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força". 

Não precisou Neemias falar duas vezes e veja como o povo reagiu: "Então todo o povo se foi a 

comer, a beber e enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as 

palavras que lhes foram explicadas". Neemias 8:12 

 Além de se deliciarem, ainda ajudaram aos que não tinha nada. Linda atitude! 
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Cinco de Julho 

Nosso Deus Mantenedor 

 Desse modo os sustentarei quarenta anos no deserto e 

nada lhes faltou; as suas vestes não envelheceram e os seus pés 

não incharam. Neemias 9:21 

 Nosso maravilhoso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se apresenta de diferentes 

formas para com os seus filhos. Eu sempre quando penso em Deus Pai, me lembro de um Deus 

criador dos céus e da terra. Quando penso em Deus Filho, me vem a figura do Deus salvador, 

um Deus resgatador e glorificador. Quando penso em Deus Espírito Santo, penso num Deus 

companheiro. 

 É fantástico saber que o nosso Deus através de uma parceria incrível com nossos pais, 

Ele nos criou e se hoje estamos aqui, foi porque nosso Deus criador permitiu que isso 

acontecesse. Nem eu e muito menos você estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque nosso 

Deus queria que estivéssemos aqui, porque temos uma missão a cumprir como filhos de Deus, 

como maridos de nossas esposas ou esposas de nossos maridos e como pais e mães de nossos 

filhos. 

 Além de ser o nosso criador, Deus se manifestou como nosso Salvador ao enviar Jesus 

Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Se você aceitar Jesus Cristo como o seu salvador, 

você terá a vida eterna garantida, pois Ele morreu para te dar o perdão de seus pecados e a 

recompensa por viver por Ele e para Ele, é a vida eterna. Um dia cumprindo o que Ele mesmo 

prometeu, Jesus voltará nas nuvens dos céus e vem para nos resgatar desse mundo de pecado 

e nos levará para passar mil anos com Ele, na Nova Jerusalém celestial. Nesse momento em que 

ele irá nos resgatar dessa terra com vida, Ele se torna o nosso resgatador. Como não poderemos 

entrar na Nova Jerusalém com uma natureza pecaminosa, nosso resgatador irá nos transformar, 

num abrir e fechar de olhos e os cristãos de todas as eras, a começar por Adão, ressuscitarão já 

transformados e desta forma ele nos glorificará, sendo nosso Deus glorificador.  

 Note que houve um tempo para nascermos, houve um tempo para entregarmos nossas 

vidas à Jesus, chegará o tempo do resgate e da glorificação, mas é o nosso Deus mantenedor 

que irá cuidar de nós, ao longo de toda a nossa vida. 

 Pare um momento e olhe para o seu passado, desde o dia do seu nascimento até o dia 

de hoje e eu te pergunto: Faltou comida no seu prato? Faltou água no seu copo? Faltou banho 

para o seu corpo? Faltou lençol, fronha, cobertor e travesseiro nas suas noites? Faça agora essas 

mesmas perguntas para seus filhos e veremos que a resposta é não. Nunca nosso Deus 

mantenedor não nos deixou faltar nada e essas são as bênçãos do Deus que nos sustenta, o 

nosso Deus mantenedor. 

 Como esses atributos de Deus são fantásticos não é verdade? Ele te criou, te salvou, te 

acompanha, irá te resgatar, te glorificar e desde sempre, Ele será o nosso Deus mantenedor. 

Não deveríamos ser mais gratos a Deus pela maravilhosa virtude da manutenção diária de 

nossas vidas? Que como famílias, possamos valorizar mais o nosso Deus mantenedor. 
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Seis de Julho 

Família Provada 

 Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça 

e lançou-se em terra e adorou; e disse: Nu saí do ventre de 

minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou; 

bendito seja o nome do Senhor. 

 Se eu tivesse a oportunidade de perguntar à sua família, qual família da Bíblia, foi 

sinceramente provada e qual patriarca bíblico passou por uma grande provação, tenho quase 

certeza que todos sem exceção, se lembrariam da família de Jó. 

 Provação é uma palavra forte, mas talvez seja insuficiente para caracterizar tudo o que 

Jó e sua família passaram.  Existe um provérbio popular que diz que "só podemos efetivamente 

entender o que os outros passam ou estão passando, se lhes calcarmos os sapatos", ou seja, 

temos que estar no lugar deles. 

 Vamos então relembrar a o que aconteceu a Jó e sua família, calçando o sapato de Jó, 

ou seja, coloque-se no lugar dele. Imagine por um momento que tudo o que aconteceu com a 

família de Jó, poderia ter acontecido com a sua. Veja o texto: 

 E sucedeu um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam, e bebiam vinho, na casa de 

seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, e lhe disse: Os bois lavravam, e as 

jumentas pastavam junto a eles; E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos 

feriram ao fio da espada; e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, 

veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, 

e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro, e disse: 

Ordenando os caldeus três tropas, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram 

ao fio da espada; e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro, 

e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão 

primogênito, eis que um grande vento sobreveio dalém do deserto, e deu nos quatro cantos 

da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram; e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó 

se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E 

disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá; o Senhor o deu, e o Senhor o tomou: 

bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:13-22 

 E não foi apenas isso. Veja o que mais lhe aconteceu: "E disse o Senhor a Satanás: Eis 

que ele está na tua mão; porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, 

e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um 

caco para se raspar com ele; e estava assentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: 

Ainda reténs a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus, e morre. Porém ele lhe disse: Como fala 

qualquer doida, falas tu; receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal? Em tudo isto 

não pecou Jó com os seus lábios". Jó 2:6-10 

 Como chefe de sua família, você conseguiria passar por tanta provação e ainda louvar e 

engrandecer o nome do Senhor?  Conseguiria permanecer fiel, mesmo com a esposa contra você 

e suas convicções próprias a respeito de Deus? Deus ainda seria o primeiro na sua vida? 
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Sete de Julho 

Pérolas do Livro de Jó 

 Bem aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não 

desprezes, pois, a disciplina do Todo Poderoso. Jó 5:17 

 Um dos privilégios que a grande maioria dos cristãos tem é poder ler ou estudar 

diariamente a Palavra de Deus. Não sei se você ou sua família sabem, mas o missionário William 

Tyndale morreu queimado na Inglaterra pelo crime de traduzir a Bíblia para a língua inglesa. 

Lamentavelmente, mesmo as famílias cristãs, dão pouco ou quase nenhum valor à Palavra de 

Deus e a prova irrefutável de que esse argumento é verdade é que os cultos familiares, os cultos 

individuais e os momentos de estudo das lições da escola sabatina estão cada vez mais fora de 

moda. 

 O relacionamento dos cristãos com Cristo e sua Palavra tem se limitado aos momentos 

de um único culto semanal em que estes cristãos se dirigem às suas igrejas (os que não ficaram 

vendo o culto pela Internet). Os momentos do estudo da Bíblia através das preciosas lições da 

escola sabatinam ou da escola dominical, não fazem mais parte de suas vidas e muitos desses 

membros vão embora nesse segundo momento. Logicamente cultos de quarta-feira e de 

domingo à noite, foram literalmente substituídos por seriados da Netflix. 

 O livro de Jó tem verdadeiras pérolas e elas estão disponíveis para todos nós e é 

simplesmente lamentável que as famílias estejam trocando esses preciosos momentos com 

Deus por internet, celular, televisão ou jogos de vídeo game. Muitos chefes de família cristãos 

nunca fizeram um culto familiar em suas casas e não são poucos os casais cristãos que vão 

dormir sem sequer orarem juntos ou abrirem a Palavra de Deus juntos.  

 Para os que ainda amam a Palavra de Deus, veja as pérolas que Moisés nos deixou de 

presente quando escreveu o livro de Jó; 

 "Mas, se tu buscares a Deus e ao Todo Poderoso pedires misericórdia e se fores puro e 

reto, ele, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça em tua morada." Jó 8:5-6. 

 "Eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá 

a boca de riso e os teus lábios, de júbilo.” Jó 8:20 e 21 

 "Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a 

iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então, levantarás o 

rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles 

só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio dia, 

ainda que lhe haja trevas, serão como a manhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança, 

olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará e muitos 

procurarão obter o teu favor".  Jó 11:13-19 

 "Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, 

revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus". Jó 19:25 e 26 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 
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De 



 
16 

Oito de Julho 

Filhos Justos e Filhos Ímpios 

 Bem aventurado o homem que não anda no conselho dos 

ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se 

assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1:1 

 A partir de hoje estaremos meditando no fantástico livro de Salmos e vamos nos 

beneficiar como ensinamentos preciosos que este hinário do povo de Israel tem para nos 

oferecer.  

 Somente para começar iremos degustar todo o Salmo 1, que fala do contraste entre os 

filhos justos e os filhos ímpios.  É impressionante o poder que o livre arbítrio tem em nossas 

vidas. Toda a história de nossas vidas tem haver como o direito inegociável que Deus nos deu 

de escolher, de fazer e de pensar, sobre o que é melhor para nossas vidas. Uma realidade fácil 

de constatar a respeito do livre arbítrio acontece dentro do ambiente familiar. Um pai e uma 

mãe criam dois filhos do mesmo jeito, com todos os direitos e deveres e, no entanto, um dos 

filhos se torna um excelente e respeitado profissional e o outro se torna um hippie sem rumo e 

sem destino. 

 Muitos pais cristãos se perguntam porque o seu filho primogênito se afastou dos 

caminhos do Senhor, enquanto seu filho caçula permaneceu fiel, se ambos foram criados do 

mesmo jeito e tiveram as mesmas oportunidades e a resposta está no mesmo livre arbítrio. O 

livre arbítrio nos manterá e manterá nossos filhos nos caminhos do Senhor e esse mesmo livre 

arbítrio, nos manterá bem longe dos caminhos do Senhor. 

 Nenhum pai a mãe cristã sonha como seus filhos seguindo os caminhos do inimigo, mas 

a realidade nua e crua é que enquanto os pais podem levar seus filhos no colo ou segurarem as 

suas mãos, eles sempre farão o que seus pais quiserem, mas quando os soltarmos, eles terão 

que fazer suas escolhas e daí por diante, restará aos pais, a nobre e digna tarefa de orientá-los 

para fazerem escolhas corretas.  A segunda missão dos pais será orar para que seus filhos 

sempre escolham o que lhes foi ensinado de acordo com a Palavra de Deus. 

 Te convido a ler o Salmo 1 com toda a sua família, salientando para seus filhos, que está 

nas mãos deles serem filhos justos ou filhos ímpios e que essa escolha lhes trará consequências 

para o resto de suas vidas. A história de sua família será a história de suas escolhas.  Com vocês 

as bênçãos do Salmo 1: 

 “Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se 

detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 

Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 

Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; 

as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.  

Não são assim os ímpios; mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não 

subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o 

caminho dos justos; porém o caminho dos ímpios perecerá.” Salmos 1:1-6 
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Nove de Julho 

Manhãs com Deus 

 De manhã Senhor, ouves a minha voz; de manhã te 

apresento a minha oração e fico esperando. Salmos 5:3 

 Se existe uma bênção reservada para cada cristão, principalmente dos que tem que 

levantar diariamente para trazer o pão para a sua família, são os momentos entre cinco e seis 

das manhãs. Essa madrugada preciosa pode ser o momento onde esposo e esposa investem 

esse tempo para momentos individuais de louvor, oração intercessora em prol da família e 

estudo da Palavra de Deus. 

 Esses momentos únicos com Deus têm permitido que a fé destes pais não esmoreça. 

Nestes momentos exclusivos, pais e mães oram, pelos filhos e pelo casal, pais louvam em 

gratidão pela vida, pela saúde, pela bênção de ambos terem trabalho remunerado, pelo 

privilégio de terem sua família e pela maravilhosa salvação que há em nome do Senhor Jesus.  

Nestes momentos especiais, pais e mães se deliciam ao abrir a Palavra de Deus e é de lá que 

eles buscam toda a força necessária para mais um dia de luta. 

 Como levantar às cinco da manhã, se todos temos uma vida tão tensa e com tantas 

tarefas a serem feitas? Como conseguir separar esse tempo único e exclusivo com Deus? O 

segredo está no planejamento e na escolha. Se os pais e filhos simplesmente deletassem de 

suas vidas as duas horas por noite, em que investem em noticiários, novelas, filmes e seriados 

que simplesmente não melhora a vida deles em nada, se deletassem esse horário no domingo, 

na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta feira, todos encontrariam tempo de 

qualidade para culto familiar, para uma ótima noite de repouso, um bom jantar em família e 

consequentemente uma ótima madrugada com Deus.  

 Muitas famílias dirão que dormir às 21:00 é impossível, mas elas nunca tentaram fazer 

e, portanto, não conhecem o poder da determinação de dormir cedo, ser abençoado com uma 

ótima noite de repouso e receber a bênção do encontro com Deus, logo no início da manhã. 

O destino espiritual de nossas famílias depende em grande parte do planejamento do tempo 

e das sábias escolhas dos pais. Será que como pais vocês estão dispostos a mudar a história 

de sua família? 

  Veja a letra desse hino. Talvez você e sua família consigam captar os sons desta 

benção, quando resolverem mudar de estilo de vida. 

     Bem de Manhã 

 Bem de manhã, sereno surge o dia. Já aves mil entoam seu louvor. 

Luz vem encher o mundo de alegria. Bem de manhã, contigo estou, Senhor. 

 Bem de manhã, alegre a natureza. Dá seu louvor ao Deus da 

criação. Só com fervor eu busco mais pureza. Eu venho a ti, ó Deus em 

oração. 

 Pai, quando enfim a luz fugir do mundo. Já quando o céu escuro e 

negro for. Vem conceder, em Teu amor profundo. Luz, proteção, descanso 

em TI, Senhor.  
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Dez de Julho 

A Bênção do Louvor 

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

todas as suas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao 

teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Salmos 9:1 e 2. 

 O salmista Davi, escreveu a maioria dos centos e cinquenta salmos, que existem no 

livro dos Salmos. Fico impressionado como Deus capacitou aquele filho ruivo de Jessé, que 

apascentava ovelhas, que tocava uma flauta para acalmar o coração do rei Saul. Quando nos 

colocamos nas mãos de Deus e entregamos nossa vida, inteiramente a Ele e permitimos que 

Ele nos guie de verdade, então nos assombraremos por tudo o que o Senhor irá fazer por nós 

e para nós.  

 O Salmo 9 é um salmo de ações de graça, ou seja, era um salmo que era cantado para 

momentos de gratidão e este salmo começa com um desejo: "Louvar-te-ei, Senhor, de todo o 

meu coração; contarei todas as suas maravilhas". Salmo 9:1. "Louvar-te-ei está no presente e 

isso nos faz lembrar o quão importante é o louvor, como motivo de gratidão e adoração.” 

 Não sei com que frequência sua família se reúne para adoração e também não sei se 

nestes momentos, o louvor se faz presente, mas se seus momentos de louvou ou os de sua 

família, se resumem aos dois únicos hinos que vocês cantam juntos em sua igreja, então está 

na hora de aceitar o conselho de Davi e decidir realmente louvar ao Senhor, de todo o coração, 

de toda alma e com todo entendimento. 

 Contar as maravilhas também é uma forma incrível de lembrarmos às nossas famílias 

o quanto o Senhor tem feito por todos nós! E ao louvarmos ao Senhor de todo o nosso coração 

e contamos todas as suas maravilhas para conosco, então o verso seguinte terá um significado 

especial: "Alegrar-me-ei e exultarei em Ti; ao Teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores". 

Salmo 9:2 

 Veja quantas bênçãos o louvor ao Senhor consegue agregar: Louvar-te-ei, contarei, 

alegrar-me-ei, exultarei e cantarei. Somente estes dois versos são suficientes para ampliarmos 

nosso desejo de incorporar o louvor em nossa vida pessoal e na vida de nossas famílias.  

 Aproveite o momento de seu culto pessoal, para louvar ao invés de ouvir, quartetos, 

duetos, corais e conjuntos cantando. Ouvi-los cantar não é o mesmo que louvar. Louvar é 

individual e mostra o quão agradecido estamos por ter o Deus que nós temos, por Ele ser 

quem Ele é em nossas vidas.  Aproveite o momento de culto familiar diário para louvar com 

seus filhos. Se sua família tem um filho ainda bebê, cantem uma música que seja um louvor 

dele, se seus filhos cresceram um pouco, dê a eles a oportunidade de escolher, se seus fi lhos 

chegaram à adolescência, permita que eles escolham e se os pais ainda não sabem o que eles 

cantam, essa é a oportunidade destes adolescentes vos ensinarem. O importante é que sua 

família incorpore o louvor em todos os momentos de adoração. Isso fará a diferença 

 

 

 

 



 
19 

Onze de Julho 

O Cidadão dos Céus 

 Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Que há de 

morar no teu santo Monte? 

 Um dos grandes desafios da paternidade e maternidade é tornar nossos filhos 

cidadãos dos reinos deste mundo e cidadão do reino dos céus. Nessas missões de formar 

cidadãos do reino desse mundo, precisamos investir na educação dos nossos filhos, para que 

no futuro eles tenham seus próprios trabalhos e paguem seus próprios impostos. 

 Quando nossos filhos trabalham e começam a pagar seus próprios impostos, eles se 

tornam de forma mais real um cidadão. Apesar de toda a corrupção, de todo os desvios de 

dinheiro público, ou seja, dos impostos, são estes recursos que mantêm toda a máquina 

pública funcionando ou seja, colégios, universidades, hospitais, postos de saúde e também 

todos os funcionários públicos que estudaram e se capacitaram entre milhares de 

concorrentes para garantir seu emprego como bombeiro, policial, advogado, médico, 

engenheiro, professor, contador e todas as demais profissões públicas. 

 Jesus Cristo, nosso salvador e Salvador nos deu um recado bem curto e claro sobre 

impostos: "Daí a Cesar o que é de Cesar e a Deus o que é de Deus". Como cristãos concordamos 

que os dízimos e ofertas pertencem a Deus e esses recursos divinos movimentam a pregação 

do evangelho no reino de Deus. Os impostos pertencem a Cesar, ou seja, aos governos e cabe 

a eles utilizarem para o crescimento do reino dos homens.  

 Como pais chegará o dia em que levaremos nossos filhos ao Tribunal Regional Eleitoral 

e lá eles farão seu título de eleitor e conseguiremos ampliar o conceito de reino dos homens 

em nossos filhos e se a família tiver um filho homem, ele ainda terá que se apresentar ao 

Exército, ou a Marinha ou a Aeronáutica. A verdade é que enquanto Jesus não volta, 

precisamos cumprir nossas obrigações com Cesar, mas como almejamos uma pátria superior, 

precisamos enfatizar os princípios do reino de Deus, no coração de nossos filhos. 

 O salmista Davi nos presenteia hoje o Salmo 15 como o tema O Cidadão do Reino dos 

Céus: 

 SENHOR, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo Monte? 

 Aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. 

 Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita 

nenhum opróbrio contra o seu próximo;  

 A cujos olhos o réprobo é desprezado; mas honra os que temem ao Senhor; aquele que 

jura com dano seu, e, contudo, não muda.  

 Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. 

Quem faz isto nunca será abalado. Salmos 15:1-5 

 Não deveria ser nossa maior responsabilidade como pais, investir mais e mais em nossos 

filhos para que eles se tornem nesse tipo de cidadãos? 
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Doze de Julho 

Quem é o Senhor para vocês? 

 Eu te amo, ó Senhor, força minha. Salmo 18:1 

 Individualmente ou como família, já se perguntou ou já se perguntaram, que é Deus 

para você ou para vocês? Quando você(s) pensa em Deus, o que Ele representa de verdade para 

cada um dos membros de sua família? Certo sábado de manhã, fui transmitir os ensinamentos 

da lição da Escola Sabatina na classe dos jovens e antes de abrir a lição da Escola Sabatina, fiz a 

pergunta: Quem é Deus para vocês? Depois de alguns segundos do mais absoluto silêncio, 

alguém disse: "Deus é o meu Pai" e outros o seguiram dizendo: "Deus é o meu refúgio", "Deus é 

o meu criador", "Deus é o meu Salvador”, “Deus é o meu mantenedor", “Deus é o meu amigo”, 

“Deus é Tudo o que eu tenho", "Deus é a minha força", Deus é o autor da minha salvação e vários 

outros jovens, manifestaram suas opiniões mais puras e sinceras a respeito de quem era Deus 

para eles.  

 Devido à nossa vivência como pais, sabemos dizer com certa facilidade, que é Deus para 

nós, mas a pergunta que não quer calar é: Nossos filhos sabem dizer com relativa facilidade que 

é Deus para eles? Quanto tempo nossos filhos ficam com Deus em oração, em louvor e no estudo 

da Palavra de Deus diariamente? 

 Nossos filhos saberão quem é Deus para eles, se investirem tempo em conhecer o 

Senhor e isso tem um nome e se chama devoção pessoal. Precisamos como pais, ensinar nossos 

filhos a orar, a louvar e a estudar a Palavra de Deus diariamente, mas os pais precisam antes de 

mais nada lhes dar esse exemplo na prática, porque os filhos aprendem muito mais por exemplo 

do que por preceito. 

 Tenho a certeza absoluta que a grande maioria das famílias cristãs, não ficam mais 

tempo com Deus, porque eles têm um inimigo dentro de casa, chamado televisão e diante dela, 

ninguém reclama de passar horas a fio. Se como pais cristãos, cortássemos na raiz, os lixos que 

vemos diariamente na televisão e investíssemos tempo de qualidade com Deus, então 

falaríamos com muito mais facilidade, quem é Deus para nossos filhos, da mesma forma como 

Davi falou em Salmos 18:1-2 

 "Eu te amarei, ó SENHOR, fortaleza minha.  

 O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador; o meu Deus, a 

minha fortaleza, em quem confio; o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto 

refúgio". Salmos 18:1-2 

  Com que facilidade, Davi disse para todo o universo, quem era Deus para ele, não é 

verdade?  Deus para Davi, era rochedo, lugar forte, libertador, sua fortaleza, o seu escudo, a 

força da sua salvação e o seu alto refúgio. Sinceramente eu creio que Davi não levou horas para 

chegar a essas conclusões sobre Deus, porque ele conhecia o seu Deus desde pequeno e 

enquanto ele cuidava das ovelhas de seu pai, ele pode ver por diversas vezes a manifestação do 

poder de Deus e por isso para ele, era fácil dizer com toda a desenvoltura quem era Deus para 

ele. Que possamos tomar tempo para conhecer ao Senhor assim como fez Davi. 
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Treze de Julho 

O Senhor é Meu Pastor 

 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1 

 Se perguntássemos para toda a cristandade ao redor do mundo, qual o seu salmo 

preferido, posso quase apostas que a imensa maioria, iria dizer que é o Salmo 23 ou o Salmo do 

Pastor.   Em muitas casas desses cristãos, a velha Bíblia, que nunca é lida e muito menos 

estudada, funciona apenas como objeto de decoração e ela estará aberta exatamente em Salmo 

23. Vamos degustar e meditar em cada um desses seus seis versos e ver o que conseguimos 

aprender com eles? 

 1) O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.    

 O Senhor é realmente, o meu pastor? Se Ele O é, porque muitos cristãos só conseguem 

abrir os seus corações para seus pastores, bispos, padres e sacerdotes meramente humanos?  

Porque tantos pastores humanos tem literalmente destruídos lares inteiros através de pedidos 

exagerados por dízimos e ofertas, ficando cada vez mais ricos, enquanto suas ovelhas estão 

empobrecendo, para não dizer, morrendo? Passou da hora de confiar em falsos pastores. 

 2) Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me 

para junto das águas de descanso.   

      Somente o Senhor Jesus Cristo, te dá a paz que excede a todo entendimento. 

Somente o Senhor nos faz repousar seguro, depois de um dia de trabalho. Somente o Senhor 

criou o dia de sábado para que pudéssemos descansar de nossas lidas e adorá-lo. Só em Jesus 

Cristo temos paz. Você não encontra paz em igrejas. Você encontra paz em Jesus Cristo. 

 3)  Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, 

por amor de te Seu nome.  

     Somente quando estamos com o Senhor, na presença do Senhor, orando, louvando e 

abrindo a Palavra do Senhor, conseguiremos entender o que significa "refrigera-me a alma". 

Somente o Senhor Jesus Cristo consegue nos guiar pelas veredas ou caminhos da justiça.  

 4) Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não 

temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A tua vara e o 

teu cajado me consolam.  

 Quantos pais e quantos filhos já não andaram pelo vale da sombra da morte e só saíram 

de lá porque o Senhor estava com eles! 

 5) Preparas-me uma mesa na presença de meus 

adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se 

transborda.  

  Somente o Senhor para nos manter de pé diante de nossos inimigos. Ele nos protege. 

 6)  Bondade e misericórdia certamente me seguirão, 

todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor para 

todo o sempre.  

    Somente o Senhor pode nos prometer vida eterna na morada eterna. Amém por isso. 
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Quatorze de Julho 

Saudades do Templo 

 Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na 

Casa do Senhor, todos os dias de minha vida, para contemplar a 

beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27:4 

 O livro de Salmos que na verdade era o hinário do povo de Israel, nos reserva vários 

presentes. Palavras inspiradas por Deus escritas em sua grande maioria por Davi e que nos 

abençoam diariamente, quando reservamos uma parte de nossos dias para abrirmos e 

estudarmos a Palavra de Deus. 

 O Salmo 27 contém algumas pérolas preciosas e como não ler e apreciar um salmo que 

começa com esta bênção: “O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O 

Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei?" Salmo 27:1 - Não te motiva continuar 

lendo os restantes treze versículos, quando mal você começou a ler apenas o primeiro e vibrar 

com as palavras de Davi, pois você e sua família, tem a certeza absoluta que de que o "Senhor é 

a minha luz e a minha salvação e que você não tem medo de nada? 

 Não é incrível vocês como família terem a mesma confiança do rei Davi e concordar 

plenamente como ele diz nos versos 2 e 3: "Quando malfeitores me sobrevêm, para me destruir, 

meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe 

contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourar contra mim a guerra, ainda assim 

terei confiança". 

 Será que você e sua família querem o mesmo que Davi queria no verso 4? "Uma coisa 

peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na Casa do Senhor, todos os dias da minha 

vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo". 

 Será que você e sua família tem saudades do templo? Ainda querem ir ao templo? 

Anelam ir ao templo? A realidade das igrejas cristãs tem sido casa cheia ou não tão cheia nos 

sábados e domingos de manhã, muitos idosos e doentes nos cultos de oração de quartas e 

quintas feiras e a frequência cai para cinco ou dez por cento do número de membros nas 

reuniões evangelísticas de domingo de noite. 

 Muitos pais modernos estão dizendo pelas suas atitudes de não levarem seus filhos para 

os cultos de quarta e domingo, que o templo, o louvor e a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus 

criador dos céus e da terra não são mais tão importantes assim. Nos momentos dos cultos de 

quarta e domingo, muitos pais estão substituindo a ida ao templo por filmes, seriados, jogos de 

futebol ou os nefastos programas de entretenimento. A verdade é que as igrejas ditas 

protestantes em toda a Europa estão sendo fechadas e vendidas e em seu lugar surgem bares e 

boates que ficam superlotados. Em nosso país isso já está se tornando realidade. 

 Davi chamava ao Senhor para ir ao templo e ele sonhava em morar por lá, todos os dias 

de sua vida. Que exemplo de oração para nossas vidas de membros de igreja. 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

segunda Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Quinze de Julho 

Confissão e Perdão 

 Bem aventurado aquele cuja iniqüidade é perdoada e 

cujo pecado é coberto. Salmos 32:1 

 O fantástico livro de Salmos é um presente que Deus nos deu através de Davi e de alguns 

outros poucos autores. Se investíssemos tempo individualmente ou em família para ler cada um 

dos centos e cinquenta salmos que existem, seríamos ricamente abençoados. Devido a 

diversidade dos temas abordados, nosso conhecimento seria ampliado e como ele, aumentaria 

o nosso relacionamento com Deus. 

 O Salmo 32 nos mostra a importância da confissão dos nossos pecados e da libertação 

que só o perdão nos traz. A confissão diária de nossos erros, falhas e pecados nos mantêm na 

eterna dependência do Deus Todo Poderoso, alivia nosso sentimento de culpa e o fardo 

emocional que ele causa e nos permite buscar diariamente o perdão. Sem confissão não existe 

arrependimento e sem arrependimento não há o perdão. A confissão também nos traz saúde 

física e emocional e Davi expressa essa verdade quando diz: “Enquanto calei os meus pecados, 

envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias." Salmo 32:3. A 

confissão diária de nossos pecados nos faz andar mais leves na presença de Deus, nossa alma 

respira mais aliviada, pois depois da confissão e arrependimento, nos vem a bênção do perdão. 

 Muitas famílias tem uma trajetória de vida lamentável, pois seus membros não 

aprenderam a confessar seus erros a Deus e si mesmos, não estão dispostos a se arrependerem 

de nada do que tenham feito e muito menos dispostos a perdoar. O orgulho, a independência e 

o egoísmo, os impede de confessar, se arrepender, de perdoar e de serem perdoados. 

 Para abençoar mais um dia de vida de nossas famílias, Davi nos presenteia com o Salmo 

32 

 “Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. 

Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há 

engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo 

o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim; o meu humor se tornou em 

sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: 

Confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por 

isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar; até no transbordar de 

muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da 

angústia; tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o 

caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como 

a mula, que não têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se 

cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas àquele que confia no Senhor a misericórdia o 

cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos; e cantai alegremente, todos vós 

que sois retos de coração". Salmos 32:1-11 
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Dezesseis de Julho 

Famílias Criacionistas 

 Pois ele falou e tudo se fez; ele ordenou e tudo passou a 

existir. Salmos 33:9 

 Uma das doutrinas básicas do judaísmo e do cristianismo é o criacionismo. A Palavra 

de Deus começa com a história de um Deus criador dos céus e da terra. Como famílias cristãs 

precisamos saber de onde viemos, quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde 

estamos indo. Nossos filhos e cada membro de nossa família, precisa ter absoluta certeza de 

que nós viemos de Deus, nosso Deus nos criou, somos seres únicos criados por Deus que 

devem viver para honrar e glorificar o nome do Senhor e que no futuro voltaremos para Deus 

quando seu Filho Jesus Cristo vier nos buscar. 

 Essa certeza de nossa origem nos dá uma garantia de que somos criados e amados por 

Deus e isso nos dá um senso de direção, de que estamos no caminho certo rumo à Nova 

Jerusalém.  A imensa maioria da humanidade não acredita no Deus criador, não sabem da 

onde vem, quem são, porque está aqui e o que é pior, não tem a menor noção para onde estão 

indo. 

 É importante que pais cristãos ensinem seus filhos, em tempo e fora de tempo, a sua 

origem criacionista e isso pode ser feito através da leitura dos primeiros capítulos do livro de 

Gênesis, pode ser através dos momentos fantásticos de sábado da família, quando pais e filhos 

vão à um parque no sábado de tarde e curtem juntos as maravilhas da Natureza. Outra forma 

interessante de mostrar o Deus Criador para os filhos é acamparem juntos em família e curtir 

os momentos incríveis de um bom banho de rio, um pôr do sol, um nascer do sol e aquele 

momento único de contemplar as estrelas, enquanto as batatas com queijo estão assando na 

brasa.  

 Outra semente criacionista que plantamos na vida de nossos filhos acontece quando 

tiramos férias e nos deliciamos durante uma semana inteira na praia. O mar com toda a sua 

força, como todo o seu poder, muito pode nos ajudar na nobre tarefa de mostrar um Deus 

criador para nossos filhos. Outra forma de plantar a semente criacionista no coração de nossos 

filhos é assistir vídeos sobre as belezas e a força da Natureza. As palestras sobre criacionismo 

também têm sua importância, mas filhos em geral não curtem palestras demoradas. 

 Todos esses momentos que passamos juntos com nossos filhos deste sempre junto á 

Natureza são um excelente preparo para enfrentar a onda evolucionista que nossos filhos 

enfrentarão quando chegarem no fim do ensino médio ou mesmo quando pisarem na 

faculdade.  Tenho a plena convicção que mentiras evolucionistas não podem abalar as famílias 

cristãs que souberam ensinar seus filhos a amar, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus 

Criador. 

 Somente a Palavra de Deus nos diz exatamente como fomos criados, por quem fomos 

criados, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Essa certeza plena de que somo 

viemos do Senhor, estamos no Senhor e voltaremos para o Senhor é simplesmente única e 

nada e nem ninguém tirará essas verdades de nossas vidas.  
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Dezessete de Julho 

Provai e Vede 

 Oh! Provai e vede que o Senhor é bom. Bem aventurado o 

homem que nele se refugia. Salmo 34:1 

 Que bênção poder acordar um pouco mais tarde em pleno domingo de manhã, poder 

começar o dia com os joelhos dobrados diante do Senhor, agradecer as preciosas bênçãos 

recebidas no sábado do Senhor e pedir suas bênçãos para a nova semana que já começou. 

Depois de orar, poder louvar ao Senhor é um privilégio único. Ao invés de ver vídeos ou 

produções artísticas, onde outros louvam, nada como abrir nossos lábios em louvor ao nosso 

maravilhoso Deus. 

 Depois de oração e louvor, o clima espiritual está pronto para que Deus fale conosco 

e ao abrimos a Palavra de Deus, Ele realmente fala conosco. Quando abri minha Bíblia hoje fui 

abençoado com um verso incrível do Salmo 34, que tem como título:  Provai que o Senhor é 

bom. Quem conhece o Senhor desde criança saber por teoria e pela prática o quanto o Senhor 

é bom, mas talvez nossos filhos que estão crescendo conosco em nossos lares não tenham 

tido essa percepção do quanto o Senhor é bom e por isso você e sua família poderão hoje 

degustar cada verso desse fantástico Salmo 34 e poder mostrar para sua família, o quanto o 

Senhor é bom. 

 "Louvarei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor estará continuamente na minha 

boca. A minha alma se gloriará no Senhor; os mansos o ouvirão e se alegrarão. 

Engrandecei ao Senhor comigo; e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me 

respondeu; livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele, e foram iluminados; e os 

seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de 

todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. 

Provai, e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao 

Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam 

e sofrem fome, mas àqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Vinde, meninos, 

ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer 

largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. 

Aparta-te do mal, e faze o bem; procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os 

justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o 

mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os 

livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e 

salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. 

Ele lhe guarda todos os seus ossos; nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, 

e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum 

dos que nele confiam será punido". Salmo 34:1-22 

 Não é maravilhoso poder começar mais um dia sabendo que o nosso maravilhoso Deus 

supre todas as nossas necessidades? Não é incrível te um "anjo do Senhor que se acampa ao 

nosso redor e nos livra?", não é bom, "provar e ver que o Senhor é bom? " Não é bom sermos 

os homens e mulheres que confiam no Senhor?  
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Dezoito de Julho 

Agrada-te do Senhor 

 Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu 

coração. Salmo 37:4 

 Vivemos dias turbulentos da história de nosso planeta. Basta assistirmos os noticiários 

para nos assombrarmos com o lixo que a mídia derrama diariamente sobre nós. Parece que 

todos os repórteres e jornalista combinam para cobrirem as mesmas péssimas notícias e os 

noticiários proclamam diariamente que os políticos de roubar e desviar dinheiro público, que 

o Supremo Tribunal Federal, que foram indicados pelos políticos, atuam de forma orquestrada 

para isentar os políticos de qualquer irregularidade ou crime que eles praticaram ou estão 

praticando e fazem toda essa defesa, citando as leis de nosso pais. 

 Além do lixo político, tem o lixo da violência, o lixo do homossexualidade, o lixo das 

teorias satânicas e pervertidas da mudança de gênero, o lixo das novelas e seriados planejados 

pelos agentes humanos de Satanás para nos mostrar e aos nossos filhos, que o mal compensa, 

que quem se dá bem no final é quem rouba, quem recebe propina, quem enriquece sem 

trabalhar, que vê pornografia, que curte filmes onde demônios, duendes e fadinhas são os 

atores principais, quem ama a jogatina e tantos outros perversões sexuais, que  são uma das 

especialidades de nosso adversário. 

 Como mostrar para nossas famílias que ainda vale a pena fazer parte do reino dos 

céus, se no reino dos homens, quem é do bem, parece nunca prosperar? A Palavra de Deus, 

sempre teve e sempre terá as melhores respostas para todos os nossos anseios, nossos 

temores e nossas angústias. Como pais cristãos que somos, temos que ensinar nossas famílias 

a sempre fazer o que é certo, pelo simples fato de ser certo, porque esta é a porta estreita 

que um dia nosso líder Jesus nos ensinou a trilhar. O caminho largo, do ganho fácil, do roupo, 

da propina, da corrupção, da jogatina, da mentira, do ódio, da violência, do homossexualismo, 

do vandalismo, do ocultismo, das novelas e das mídias do demônio, não nos pertencem mais, 

porque o sangue do Senhor Jesus, já nos libertou de todo o lixo e a podridão do pecado. 

 O Salmo 37 nos fala sobre a felicidade temporária dos amantes do pecado e vocês 

como família, precisam separar um tempo em seu culto familiar para lerem juntos, esse 

presente fantástico que é o Salmo 37.  Quando vocês terminarem de ler, todos entenderão 

perfeitamente o tempo em que todos nós estamos vivendo e o que o futuro nos reserva.  

Apenas para atiçar a curiosidade de sua família, vejam apenas alguns versos fantásticos desse 

salmo incrível escrito pelo rei Davi e que eles vos estimulem a ler todo o restante do mesmo 

salmo: 

 "Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a 

iniquidade. Pois eles dentro em breve murcharão como a relva e definharão como a relva 

verde". Salmo 37:1 e 2 

 "Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor, possuirão 

a terra".  Salmo 37:9  
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Dezenove de Julho 

Orando Por Livramento 

 Esperei confiantemente pelo Senhor; Ele se inclinou para 

mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Salmo 40:1 

 Como cristãos, sabemos que os Salmos eram o hinário do povo de Israel e em cada um 

dos centos e cinquenta salmos, existe um aprendizado e uma bênção para nós e nossa família. 

 O salmo 40 de Davi nos traz a benção de orarmos por libertação.  Apesar de sermos 

cristãos, as provações e as dificuldades virão e elas são muitas das vezes, ferramentas de Deus 

para aperfeiçoar o nosso caráter e precisamos estar atentos para enxergar dessa forma. 

 Não são poucas as famílias que oram por libertação. Muitas delas levam fardos 

inimagináveis ao longo de toda uma vida e as famílias que tem uma vida ordenada e 

abençoada por Deus não tem a menor ideia do que é ter uma vida atribulada.  

 Inúmeros fatores levam pais e mães a orarem por libertação e entre eles destacamos: 

pais alcoólatras, mães depressivas, filhos drogados, dívidas financeiras impagáveis, 

desemprego, fome, perseguição religiosa, perseguição política, perseguição racial, sem falar 

nas famílias de refugiados de guerra que saíram de casa, apenas com a roupa do corpo e não 

tem a mínima perspectiva do que lhes reserva o hoje, quanto mais o amanhã. 

 Uma das verdades dessa nossa vida é quem em algum momento de nossas vidas e da 

vida de nossas famílias, todos iremos dobrar os nossos joelhos e clamar por libertação e 

quando o povo de Deus ora acontecem coisas maravilhosas. O Salmo 40 merece se 

integralmente lido por você e por todos os seus queridos, mas os versos abaixo são apenas 

uma prévia da oração que Davi fez por libertação e que estes mesmos versos nos sirvam de 

inspiração e motivação, para nós e nossa famílias, sempre ajoelharem diante do Senhor por 

livramento. 

 "Esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. 

Tirou-me dum lago horrível, dum charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os 

meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus; muitos o verão, 

e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua 

confiança, e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, 

Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não 

se podem contar diante de ti; se eu os quisera anunciar, e deles falar, são mais do que se podem 

contar". Salmos 40:1-5 

 "Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias; guardem-me continuamente a 

tua benignidade e a tua verdade". Salmos 40:11  

 "Digna-te, Senhor, livrar-me: Senhor, apressa-te em meu auxílio." Salmo 40:13 
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Vinte de Julho 

O Clamor dos Pobres 

 Bem aventurado o que acorde ao necessitado; o Senhor o 

livra no dia do mal. Salmo 41:1 

 Nosso maravilhoso Deus nos desperta bondosamente à cada manhã e nossa primeira 

atitude deveria ser fechar novamente os olhos e começarmos nosso novo dia como oração, 

com louvor e com um desejo incrível de abrir a Palavra de Deus e desta forma, ouvir a voz o 

que Deus tem a nos falar neste novo dia. 

 Vivemos num mundo com imensas desigualdades sociais e econômicas. Estou 

escrevendo essas palavras em novembro de 2019 e o que ouvimos de notícias ruins dos países 

da América Latina são impressionantes. O presidente da Bolívia, o senhor Evo Morales, um 

boliviano legítimo, eleito pelo voto popular, acaba de renunciar ao governo, fugiu para o 

México e uma senadora se auto proclamou presidente. Ninguém na Bolívia tem a menor noção 

de como esta senhora irá governar o país, mas já chegou, via Whats App, o pedido de oração 

de vários irmãos em Cristo em prol da Bolívia, porque o que eles menos querem é chegarem 

no nível da Venezuela, como milhões de venezuelanos desempregados, passando fome e 

tendo que abandonar o país, muitos deles rumo ao Brasil em prol do sonho de poder voltar a 

comer três refeições diárias. 

 Nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro do Portão em Curitiba, é composta 

por um grupo abençoado de membros. Sabendo da forma maravilhosa como nossos irmãos 

em Cristo atendem ao clamor do pobre, o Senhor permitiu que uma comunidade de haitianos 

viesse ao nosso encontro e o Senhor nos deuses os recursos para cuidar de todos eles e o 

resultado foi tão fantástico que hoje temos em nossa igreja, uma sala e lá nasceu a Primeira 

Igreja Adventista Haitiana de Curitiba. Também para a honra e a glória de Deus, nasceu o Haiti 

Coral, com quase quarenta vozes, que acabaram de completar dois anos de existência e já 

inauguraram as suas becas. 

 Tudo isso só aconteceu, porque Deus plantou ao longo de anos, no coração de nossa 

igreja, a paixão por missão, a paixão por ouvir o clamor dos pobres e a paixão de trazê-los para 

o reino de Deus. Veja as bênçãos que o Senhor promete para as famílias que ouvem o clamor 

dos pobres: 

 "Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre; o SENHOR o livrará no dia do mal. 

 O Senhor o livrará, e o conservará em vida; será abençoado na terra, e tu não o 

entregarás à vontade de seus inimigos.      

 O Senhor o sustentará no leito da enfermidade; tu o restaurarás da sua cama de 

doença."  Salmos 41:1-3 

 A pergunta que não quer calar é: Como a sua família tem reagido ao clamor dos pobres? 

Como sua família tem se importado e efetivamente tomado atitudes para mitigar algo que talvez 

vocês nunca tenham sentido, que é a fome? Sua família ainda tem tratado alimento como algo 

sagrado e que não pode ser desperdiçado? Como a fome de nosso próximo tem impactado a 

vida de seus filhos? Como se envolver na solução e não no problema? 
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Vinte e Um de Julho 

Sede de Deus 

 A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando 

irei e me verei perante a face de Deus? Salmo 42:2 

 Se existe um presente entre os diversos que o Senhor presenteou a humanidade, com 

certeza é a água. A água nos permite andar sempre limpos, matar nossa sede, manter nossas 

cidades sempre verdes, manter os reservatórios abastecidos, manter nossas caixas de água 

sempre abastecidas e só comemos o que comemos por conta da maravilhosa água que vem do 

céu em forma de chuva. 

 A água por tudo o que ela representa é uma maravilhosa benção do Senhor, mas já 

imaginou como tudo ficaria muito ruim quando a água não está presente? Começamos a cheirar 

mal pela ausência de água em nossos chuveiros, nossa comida não existiria sem água, ficaríamos 

desidratados, começaríamos a ficar com dor de cabeça, nossas roupas ficariam impraticáveis de 

serem usadas, a terra secaria, as sementes morreriam, os frutos não nasceriam, a fome chegaria 

e com ela nossa morte. Muitas pessoas em nosso país convivem diariamente com a falta de 

energia, mas a falta de água causa um estrago enorme em suas vidas. Á água é realmente uma 

bênção e a ausência dela pode ser uma maldição. 

 O Salmo 42 começa falando do desejo de um animal por água: "Como suspira a corça 

pelas correntes das águas, assim, por ti, suspira a minha alma". Salmo 42:1. Logo depois Davi, 

menciona o seu desejo de se relacionar com Deus, através de um verso fantástico, que também 

vai nos lembrar da água: "A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei 

perante a face de Deus? " Salmo 42:2 Para nossa meditação curtamos juntos o Salmo 42, a partir 

do verso 3. 

 "As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem 

constantemente: Onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a 

minha alma; pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria 

e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te 

perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu 

Deus, dentro de mim a minha alma está abatida; por isso lembro-me de ti desde a terra do 

Jordão, e desde os hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao 

ruído das tuas catadupas; todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. 

Contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, 

uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: Por que te esqueceste de mim? 

Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus 

ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: Onde está o teu Deus? 

Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, 

pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e o meu Deus. Salmo 42:1-11 

 Terminei de ler e fiquei pensando: Ainda tenho a mesma sede de Deus que o rei Davi 

tinha? Tenho realmente ansiado em passar tempo com o meu Deus? E você? E sua família? 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

terceira Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Vinte e Dois de Julho 

Refúgio e Fortaleza 

 Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na 

tribulação. Salmo 46:1 

 Existem salmos e salmos e com certeza temos os nossos salmos preferidos e é muito 

fácil identificar os que mais gostamos. Quando as famílias se reúnem para um culto de por do 

sol e o sacerdote do lar pede que cada um escolha um verso de seu salmo preferido, quase 

sempre alguém abre a Palavra de Deus no Salmo 46, pois lá estão as palavras fantásticas e 

inspirados dos filhos de Cora. Vamos meditar nos atributos do caráter de Deus e todas as 

bênçãos que Ele reservou para nós através dos filhos de Corá 

 1) "Deus é nosso refúgio e fortaleza" - Essas palavras nos trazem segurança e proteção 

que só podem vir do nosso Deus. "Socorro bem presente nas tribulações" - Essas palavras nos 

trazem a certeza de que Deus é a nossa melhor companhia nos momentos mais turbulentos 

de nossas vidas. 

 2) "Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem 

no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se 

estremeçam". Estas palavras nos traduzem confiança. Em Deus, sempre poderemos confiar. 

Não é fantástico ter um Deus como nosso Deus? 

 3) "Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do 

Altíssimo.  Deus está no meio dela; jamais será abalado, Deus a ajudará desta antemanhã”. 

Estas palavras nos trazem esperança. Existe uma cidade celestial e nosso Deus está lá. 

 4) "Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve". 

Que poder tem o nosso Deus” Ele apenas fala e a terra se dissolve. Ele apenas falou e criou 

todo o universo. O nosso Deus é incrível. 

 5) "O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio." Quer 

melhor declaração de fé do que esta? O Senhor dos Exércitos está conosco. Nosso Deus é 

nossa melhor companhia. 

 6) "Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra" - Nosso 

Deus nos convida a contemplar suas obras. Contemplação é a palavra chave deste verso 

 7) "Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo, quebra o arco, despedaça a 

lança, quebra os carros no fogo". Nosso Deus é um Deus forte, é um Deus da guerra, que não 

se esquiva de entrar numa batalha por cada um de seus filhos. 

 8) "Aquietai-vos e sabei que Eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado 

na terra".  Conhece outro Deus tão soberano, tão poderoso, tão exaltado acima de todos os 

outros falsos deuses do que o nosso Deus? Não faz bem para cada um de nós pertencer à um 

Deus tão grandioso? 

 9) "O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio". Estamos 

precisando de companhia? Ele está conosco. Precisando de proteção? Ele é o nosso refúgio. 
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Vinte e Três de Julho 

Castelo Forte I  

 Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas 

tribulações. Salmo 46:1 

 Nosso verso de hoje serviu de inspiração para um jovem que pretendia ser advogado 

e resolveu fazer teologia, escrever o hino que talvez seja o hino mais amado pelos protestantes 

de todo o mundo. Estamos falando do jovem Martinho Lutero e o hino famoso é Castelo Forte. 

 Martinho Lutero foi um homem que pretendia ser advogado e estava se preparando 

para isso quando certo dia, quase morreu fulminado por um raio que matou um amigo seu, 

do seu lado. Muito impressionado com esse incidente, o jovem estudante colocou sua vida 

nas mãos de Deus e iniciou o curso de teologia, preparando-se para exercer o sacerdócio 

católico romano. Os 24 anos foi ordenado sacerdote e, no ano seguinte, em 1508, quando 

contava 25 anos, foi nomeado professor de teologia, na Universidade de Wittemberg. 

 Tornou-se logo evidente, que aquele jovem sacerdote era diferente. Ele desafiou a 

infalibilidade e a autoridade papal. Pregava que todo o mundo deveria ler a Bíblia e como o 

mártir João Huss, que morreu em 1415, ensinava que o povo deveria ter o privilégio de cantar 

na igreja e que este privilégio não deveria ser somente do clero (Até ali, era o clero que cantava 

para o povo, sempre em língua latina). Esse mesmo homem deu ao seu povo, ao povo alemão, 

a Bíblia em sua própria língua, para que a pudessem ler e nela descobrir a vontade de Deus 

para o homem. Martinho Lutero traduziu toda a Bíblia para o alemão. Depois, deu ainda ao 

seu povo o catecismo e um hinário, afim de que Deus lhes pudesse falar diretamente através 

de Sua Palavra e eles pudessem falar com Deus através dos cânticos. Sim, sob Lutero, a 

Reforma estabeleceu outra vez os cânticos religiosos, os quais tem sido um dos proeminentes 

característicos da Igreja Protestante. 

 Lutero criou para a música o seu lugar no culto divino. "Estou fortemente persuadido", 

escreveu ele, "de que depois da Teologia, a música é a única arte capaz de dar paz e alegria 

ao coração, como aquela produzida pelo estudo da ciência da divindade". Em algumas 

ocasiões, músicos escreveram a melodia para poemas e poesias que amigos haviam feito. No 

caso de Lutero não foi assim que se passou. Era ele o autor tanto da música como da letra de 

seus cânticos e hinos.  Trinta e sete são os hinos que lhe são creditados, além de um bom 

número de melodias. 

 Queremos salientar, entre todos, um dos seus hinos, que no linguajar de João Moffat 

era " O melhor cântico, do maior homem, no mais importante período da história germânica".  

Referimo-nos ao hino composto por Lutero sob o título de "Castelo Forte". Esse hino se tornou 

o cântico de batalha da reforma e foi primeiramente publicado na Alemanha no ano de 1529, 

quando o partido evangélico fez seu protesto no dia 19 de abril, um protesto que alegava que 

"em assuntos relacionados com a honra de Deus e a salvação de nossas almas, cada homem 

deverá estar sozinho diante de Deus e dar contas de si mesmo".  

 A história desse valoroso homem de Deus e seu hino preferido continua amanhã! 
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Vinte e Quatro de Julho 

Castelo Forte II 

 Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46:1 

 Foi com esse hino que Lutero e seus colegas, entraram em Worms. A velha catedral 

tremeu ao som dessas novas notas e os pássaros, foram espantados de seus esconderijos nas 

torres. Este mesmo hino é também conhecido como "Marselhesa da Reforma" e conserva até 

hoje o seu poder, podendo ainda ser usado em outro conflito semelhante.  

 Lutero escreveu esse hino aos 46 anos de idade. A letra do hino foi baseada pelo seu 

compositor no salmo 46. Lutero baseou, pelo menos mais dois outros dos seus hinos em 

salmos.  Diz-se que quando Martinho Lutero passava por dificuldades e provações (e não 

foram poucas), sempre se virava para o seu amigo, Felipe Melancton e dizia: "Vamos, Felipe, 

cantemos o salmo 46" e assim juntos entoavam "Castelo Forte". 

 Tanto a melodia como as palavras são de autoria de Martinho Lutero que era excelente 

musicista. Segundo o hinologista Robert Cutcheon, esse hino é "excelente em todos os 

sentidos. É empolgante, tem dignidade, unidade e autoridade raramente igualadas". A prova 

disso é que muitos músicos famosos usaram trechos dessa melodia em suas próprias obras. 

Entre eles podemos citar Bach, Wagner, Mendelssohn e Meyerberr.  Foi traduzido para pelo 

menos cinqüenta e três línguas. A tradução para o português deve-se a J. Eduardo Von Fafe.  

 Nada como saber um pouco da história por trás de um hino não é verdade? Quão bom 

foi saber que o padre Martinho Lutero, que desafiou o papado e foi o principal precursor da 

reforma protestante, era músico, fazia a letra e a melodia e graças ao fantástico salmo 46, 

nasce o hino mais conhecido pelos protestantes em todo o mundo. Com vocês: 

     Castelo Forte 

 Castelo forte é nosso Deus, Refúgio e fortaleza. Como Seu poder defende os Seus. E 

os livra com presteza.  Com fúria pertinaz, nos segue Satanás. Com artimanhas tais e astúcias 

tão cruéis. Que iguais não há na Terra. 

 A nossa força nada faz. Estamos, sim, perdidos. Mas nosso Deus socorro traz. E somos 

protegidos. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na Cruz? Senhor dos altos Céus. E sendo o 

próprio Deus, triunfa na batalha. 

 Se nos quiserem devorar, demônios não contados. Não nos iriam assustar, nem somos 

derrotados. O grande acusador, dos servos do Senhor, já condenado está. Vencido cairá, por 

uma só palavra. 

 Sim, que a Palavra vencerá, sabemos com certeza. E nada nos assustará, com Cristo 

por defesa. Se temos de deixar, parentes, bens e lar. Embora a vida vá, por nós Jesus está e 

dar-nos-á Seu reino. 

 Letra e Música de Martinho Lutero (1483-1546), com base em Salmo 46. 
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Vinte e Cinco de Julho 

Paz de Espírito 

 Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro 

de mim, um espírito inabalável. Salmo 51:10 

 Se existe um ser humano que pecou e o fez de forma premeditada, foi o rei Davi. 

Enquanto seus soldados estavam na guerra, ele estava confortavelmente no palácio e quando 

ele viu a esposa de um de seus soldados, tomando banho em sua casa, não hesitou em ter 

relações sexuais com ela. Além de possuir uma mulher que não lhe pertencia, ele ainda 

planejou o assassinato de seu marido e o fez com a cumplicidade de seu general. 

 O incrível nesta história é que ninguém teve a coragem de dizer não para o rei Davi, 

pois a esposa Bate Seba, a bela esposa do soldado Urias, como o general Joabe, foram 

cúmplices de seus crimes, pelo simples fato de se submeterem às ordens reais, sem 

questionarem.   Mas será que Davi, como rei de Israel, iria fazer tudo errado e Deus iria deixar 

tudo correr sem ao menos uma advertência? No momento certo, Deus envia seu profeta Natã, 

que adverte Davi com uma pequena parábola e o próprio Davi decreta sua sentença de morte.  

Vendo a enormidade de seu pecado e se lamentando pela morte de seu filho com Bate Seba, 

Davi se arrepende de tudo o que fez, confessa seu pecado e nos brinda com o fantástico Salmo 

51. A paz de Espírito só voltou ao coração de Davi, depois que ele escreveu esse salmo.  

Curtamos juntos cada frase deste lindo Salmo e aprendamos todos a confessarmos e nos 

arrependermos de nossos pecados, para usufruir um presente para nossa alma, chamada paz 

de espírito. 

 "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as minhas 

transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha 

iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu 

pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua 

vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade 

fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no 

oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e 

ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que 

tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria 

em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da 

tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua 

salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus 

caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da 

minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus 

lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria; tu 

não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um 

coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua 

boa vontade; edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos 

holocaustos e das ofertas queimadas; então se oferecerão novilhos sobre o teu altar.” 

Salmos 51:1-19 
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Vinte e Seis de Julho 

Famílias que Louvam 

 Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de 

júbilo. Salmos 47:1 

 A adoração ao nosso Deus pode ser feita de diversas formas. Nós O adoramos quando 

nos ajoelhamos humildemente em oração e desta forma mostramos toda a nossa dependência 

Dele. Adoramos ao Senhor quando abrimos a Sua Palavra para ouvirmos o que Deus tem para 

nos falar. Abrir a Palavra de Deus é um momento único, precioso, maravilhoso, pois são nestes 

momentos que aprendemos a ouvir o que Deus tem para mais um dia de nossa preciosa vida.  

 Adoramos ao Senhor quando separamos fielmente os dízimos do Senhor e as ofertas do 

Senhor, que já estão conosco. quando recebemos os nossos salários, lucros ou honorários. Estas 

duas bênçãos então embutidas em nossos rendimentos e nossa parte nesse processo de 

adoração é apenas devolver a porção que é do Senhor e colocar na salva ou transferir via 

internet, celular ou aplicativo para os cofres do Senhor.  

 Adoramos ao Senhor quando vamos à sua Casa e ficamos concentrados e reverentes, 

ouvindo a exposição da sua Palavra, sem mexer no bendito celular, sem responder mensagens 

no Whats App, sem curtir ou compartilhar mensagens no Facebook ou Instagran. Essa parte da 

adoração tem sido um desafio para as famílias que ainda não aprenderam que a Casa do Senhor 

é a Casa do Senhor e que a Palavra de Deus é a Palavra de Deus e que aquele momento único 

em que estamos em silêncio reverente, apenas ouvindo, isso também é adoração.  

 Agora, existem também um outro momento único que também é adoração, mas que a 

grande maioria conhece como louvor. Quanto estamos assentados numa plataforma de uma 

igreja, conseguimos ver muito claramente, quantas famílias perderam toda a noção de quanto 

o louvor é adoração. Olhando de cima para baixo, sentados numa plataforma, conseguimos 

enxergar famílias inteiras caladas ou fingindo cantar. Seus pensamentos não se concentram 

nesta forma de adoração, não se concentram efetivamente no louvor. 

 Eu não faço a menor ideia de como a sua família louva, mas quero motivá-los com os 

versos do Salmo 47 - Deus, o Rei da Terra, dos filhos de Corá. O Salmo 47 é tão lindo, é tão 

música, é tão adoração, é tão explosão de felicidade que ele começa pedindo para que todo os 

povos batam palmas. Curtir cada letra e curtir cada nota musical também é adoração. 

 "Batei palmas, todos os povos; aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor 

Altíssimo é tremendo, e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações 

debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. 

Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai 

louvores; cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai 

louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios; Deus se assenta sobre o trono da sua 

santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão; porque os escudos da 

terra são de Deus. Ele está muito elevado!" Salmos 47:1-9 

 Louve mais ao Senhor no seu culto pessoal, no culto familiar e na casa do Senhor! 
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Vinte e Sete de Julho 

Ensinando Confiança 

 Somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa. Dele 

vem a minha salvação. Salmos 62:1 

 Creio firmemente que um dos melhores privilégios que a vida nos concede é ser 

sermos pais e mães. Precisamos estudar para sermos alguém na vida, precisamos trabalhar 

para sobreviver, mas sermos pais e mães é uma oportunidade única que Deus nos dá, para 

transmitirmos nossos valores e nossos princípios, para um pedaço de gente que simplesmente 

amamos e que tem o mesmo sangue que nós. Não tem preço ver nossos filhos crescendo 

maravilhosamente saudáveis, emocionalmente estáveis, espiritualmente fortes, 

intelectualmente inteligentes e espertos e se ainda por cima, nossos filhos aceitam Jesus como 

seu salvador e Senhor, então nossa felicidade é completa. 

 Formar alguém, prepará-los para a vida, plantar princípios, valores e virtudes na 

formação do caráter de nossos filhos, para mim é a maior missão já concedida aos mortais. 

Como pais cristãos que somos, não podemos nos furtar às responsabilidades da maternidade 

ou da paternidade. 

 Entre tantos princípios e valores que precisamos ensinar a nossos filhos está a 

confiança em Deus e o salmo 62 de Davi, nos traz vários motivos para confiarmos em nosso 

Deus e alguns versos vão nos ajudar a plantar a semente da confiança no coração de nossos 

filhos. Veja algumas pérolas que o salmista Davi nos deixou de presente: 

 "Somente em Deus, minha alma espera silenciosa.  Dele vem a minha salvação".  Salmo 

62:1 

 "Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei abalado". 

Salmo 62:2 

 "Somente em Deus, minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha 

esperança". Salmo 62:5 

 "Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais 

abalado." Salmo 62:6 

 "De Deus dependem a minha salvação e a minha glória.  Estão em Deus, a minha forte 

rocha e o meu refúgio.". Salmo 62:7 

 “Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o 

vosso refúgio". Salmo 62:8 

 Filhos precisam desesperadamente confiar em seus pais, principalmente na infância, 

na pré-adolescência e na adolescência, pois nestas fases de suas vidas, somos o porto seguro 

deles. Por outro lado, os pais precisam desesperadamente confiar no Senhor e dessa forma, 

ensinamos nossos filhos por preceito e por exemplo, a confiar plenamente no Senhor Jesus. 

Que oportunidade única nós temos de viver a confiança em Deus e ensiná-las aos filhos.  
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Vinte e Oito de Julho 

Ele Carrega Nossos Fardos 

 Bendito seja o Senhor, que dia a dia, leva o nosso fardo. 

Deus é a nossa salvação. Salmo 68:19 

 A Palavra de Deus é um presente que o Senhor nos deixou.  Em sua maravilhosa 

onisciência, onipotência e onipresença, e sabendo que seus filhos fiéis, precisavam de ver as 

suas promessas, além de simplesmente confiar nelas, Ele maravilhosamente inspira vários 

autores de Sua Palavra, para nos deixar de presente, este livro fantástico, que é a nossa 

bússola, rumo à Nova Jerusalém. É muito bom abrir a Palavra de Deus, logo pela manhã e ser 

abençoado como o nosso verso de hoje. A vida cristã, ao contrário do que muitos sonham ou 

pensam, não é um mar de rosas. Nosso líder Jesus Cristo, já havia dito, que neste mundo, nós 

teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, porque Ele já tinha vencido o 

mundo. Às vezes, pensamos que nossa vida tem muitos fardos difíceis de carregar, mas 

quando olhamos os cristãos do passado, que eram lançados às feras no Coliseu romano e 

entravam lá com a certeza absoluta que morreriam por sua fidelidade à Jesus, nossos fardos 

simplesmente parecem que ficaram leve demais.  

 Eu não tenho a menor ideia dos fardos que você e sua família carregam. Muitas 

famílias não conseguem sair da linha da pobreza, outras levam o eterno fardo de doenças em 

seus filhos ou mesmo nos pais. As drogas e isso inclui o cigarro e o álcool, destroem famílias 

inteiras e por incrível que possa parecer, as drogas tem sido o fardo de muitos pais cristãos, 

que perderam seus filhos para o nosso inimigo. 

 Temos que entender que muitas famílias irão levar fardos desnecessariamente, pois 

se apenas mudassem de estilo de vida, tudo melhoraria, mas apesar de toda a luz disponível, 

elas simplesmente insistem em fazer o errado e ai daquele que tentar sugerir alguma 

mudança, isso soará como intromissão no seu livro arbítrio e um mar de confusão e discórdia 

poderá surgir.  

 O Hinário Adventista tem um hino que tem tudo a ver com nosso verso de hoje: 

Chama-se Dia a Dia, de autoria de Carolina V Sandell- Berg e Oscar Ahnfelt. Veja que lindo: 

 Dia a dia, em todos os momentos, força encontro em lutas ou labor. Pois de Deus 

recebo sempre alento. Que razão terei eu pra temor? Deus, que é bom, e sábio e compassivo. 

Cada dia dá-me o que é melhor. Uma dor e logo em lenitivo. Luta e paz eu sinto em derredor. 

 Cada dia Deus está bem perto. E conselhos Dele posso obter. Segurança e auxílio em 

tempo certo. Me concede pelo Seu poder. Com carinho, Deus protege e guia. Qual zeloso pai, 

os filhos Seus. "Dar-te-ei poder a cada dia". É a certeza que Ele ofereceu. 

 Quero, ó Deus, em cada sofrimento. Confiar em Teu cuidado e amor. E com fé, eu 

permaneça atento. Às promessas Tuas, meu Senhor. E que eu possa, em lutas, dores, trevas. 

Aceitar, ó Deus, de Tua mão. Um a um, os dias que me entregas. Nesta minha peregrinação. 
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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 Julho 

Ofertas de Gratidão 

 Entrarei na tua casa com holocaustos; pagar-te-ei os 

meus votos, que proferiram meus lábios, e que, no dia angústia, 

prometeu a minha boca. Salmo 66:13 e 14. 

 Ao abrir a Palavra de Deus nesta manhã, me identifiquei como o título do Salmo 66 - 

Ofertas de Gratidão e creio ser muito apropriado meditarmos nesse assunto. 

 Ouvi de um pastor que esteve conosco em nossa igreja e ele nos disse que os relatórios 

financeiros a nível mundial nos mostram uma realidade nada alentadora, quanto o assunto é 

fidelidade ao Senhor. Caso esses dados não tenham chegado até você e sua família, saiba que 

apenas um em cada três membros batizados e com nome no registro de nossa igreja, é fiel. 

Isso quer dizer também que dois em cada três são infiéis, ou seja, aquele antigo e bom 

princípio da fidelidade financeira quando o assunto é adoração ao Senhor, não faz mais parte 

do caráter de dois terços de nossa comunidade mundial. 

 A pergunta é: Se não conseguimos devolver algo que não nos pertence, isso não nos 

torna uma espécie de ladrões? Deus no tempo do profeta Malaquias disse claramente ao seu 

povo: "Vós me roubais" Malaquias 3:8. Imagine a situação! Deus tendo que falar com Seu 

povo, através de seu profeta Malaquias, através de uma repreensão, pedindo para o Seu povo 

não O roubar? Esse clamor de Deus é para que Seu povo fosse fiel, porque Deus nunca 

precisou e nunca precisará do nosso dinheiro. Ele quer apenas que devolvamos a parte que já 

é dele, para que Ele administre esses recursos que já são dele, para o crescimento da obra que 

também é Dele.  

 Se nós como famílias cristãs não conseguimos ser fiéis na devolução de algo apenas 

está conosco, mas não nos pertence, que são os dízimos e ofertas, que outros princípios ainda 

são importantes para nós, já que roubar a parte de Deus não mexe mais com a nossa 

consciência? Será que sabemos quais são os outros princípios? Será que ainda estamos 

educando nossos filhos com base nos princípios eternos e inegociáveis da lei de Deus, mas 

simplesmente, quando lemos não roubarás, pulamos e não explicamos sequer para os nossos 

filhos o que significa esse mandamento?  

 Tanto a devolução dos dízimos quanto a devolução das ofertas, têm que ver em 

primeiro lugar com o princípio da fidelidade e com o princípio da honestidade, mas em 

segundo plano tem a haver com o princípio da gratidão. Somente um coração agradecido, 

estabelece um percentual em cima dos valores brutos recebidos mês a mês e o devolve como 

oferta no tesouro do Senhor. 

 Essa ideia do percentual em cima dos valores brutos como oferta nada mais é do que 

aceitar a ideia divina de que o dízimo na verdade é um percentual e Deus definiu que os 

dízimos são 10% dos valores brutos recebidos. Nada mais justo, nada mais coerente, mais 

gratificante que seguir a orientação divina para o dízimo e definirmos um percentual para ser 

entregue como oferta.  Ao agir dessa forma, quando fazemos nosso orçamento, já incluímos 

um percentual para as ofertas. Dízimos e ofertas recolhidos é igual a um membro agradecido 

e fiel. Você não rouba ao Senhor, seus filhos e sua família aprendem o certo.  
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Trinta de Julho 

Suplicas de um Ancião 

 Pois Tu és a minha esperança Senhor Deus, a minha 

confiança desde a minha mocidade. Salmo 71:5 

 Um dos privilégios dessa curta e passageira vida que levamos por aqui é envelhecer. 

Digo privilégio porque hoje, enquanto você e sua família, estão confortavelmente lendo essa 

meditação, milhares de jovens em todo o mundo estarão morrendo por conta de brigas de 

gangue de rua, outros desse jovens morrerão nas mãos de traficantes, outros em confronto 

com a polícia, outros em guerra civil dentro de seu próprio país, outros  em guerras contra 

outros países, outros morrerão  em clínicas para recuperação de drogados, outros morrerão 

bem jovens devido ao alcoolismo e muitos outros devido a câncer e doenças do coração. No 

meio de todo esse contexto desfavorável entre jovens e adolescentes, chegar a velhice é um 

verdadeiro privilégio. 

 Já parou para analisar que grandes homens do Velho Testamento foram usados por 

Deus, não em sua juventude e sim na sua velhice? Lembra de Abraão, o Pai de fé, o escolhido 

de Deus para ser o patriarca do povo de Israel? Vem à sua memória, quantos anos ele tinha? 

"Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã". Gênesis 12:4. Lembra-se com quantos anos, 

Sara deu à luz à Isaque? "Dará à Luz Sara com seus noventa anos" Gênesis 17:17. Lembra da 

idade de Abraão quando lhe nasceu Isaque? "Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu 

Isaque, seu filho". Moisés passou 40 anos no Egito e 40 anos no deserto e, portanto, sua missão 

efetivamente começou aos 80 anos de idade. 

 O Salmo 71 - Súplicas de um Ancião - tem mensagens incríveis e versos inspiradores 

como: 

 "Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado". Verso 1 

 "Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me". Verso 2 

 "Se Tu para mim, uma rocha habitável, em que sempre me acolha; ordenaste que eu 

me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza". Verso 3 

 "Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha 

mocidade". Verso 5 

 "Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. do ventre materno, tu me tiraste, 

tu és motivo para os meus louvores constantemente". Verso 6 

 "Os meus lábios estão cheios do Teu louvor e da Tua glória continuamente".  Verso 8 

 "Não me rejeite na minha velhice; quando me faltarem as forças, não me desampares". 

Verso 9 

 "Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me". Verso 12 

 "A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação" Verso 15 
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Trinta e Um de Julho 

Inveja dos Ímpios 

 Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam; 

Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para 

sempre. Salmo 73:26 

 Vivemos num mundo em que o pecado prevalece e parece que os pecadores 

contumazes, aqueles que praticam o erro de forma proposital, sempre estão se dando bem e 

por incrível que pareça, eles tem até aparo legal para continuar praticando o erro. 

 Quando olhamos para o cenário político mundial e nacional, os partidos políticos criam 

brechas nas legislações e não se cansam de desviar os sagrados recursos dos impostos, 

mediante palestras para empresários, empresas públicas e privadas e tudo isso sendo feito 

com nota fiscal! Por incrível que pareça esse problema é bem mais antigo do que pensamos e 

o músico Asafe tem a resposta para todas as nossas inquietações. Ele nos deixou essas 

respostas no Salmo 73, onde ele fala sobre a prosperidade dos maus. Veja o que ele nos diz: 

 "Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. 

Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram; pouco faltou para que escorregassem os 

meus passos. Pois eu tinha inveja dos néscios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque 

não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como 

outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um 

colar; vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura; eles 

têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de 

opressão; falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam 

pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles 

dizem: Como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e 

prosperam no mundo; aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu 

coração; e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo o dia tenho sido afligido, e castigado 

cada manhã. Se eu dissesse: Falarei assim; eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando 

pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso; Até que entrei no santuário de Deus; 

então entendi eu o fim deles. 

Certamente tu os puseste em lugares escorregadios; tu os lanças em destruição. 

Como caem na desolação, quase num momento! Ficam totalmente consumidos de terrores. 

Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a 

aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me 

embruteci, e nada sabia; fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo; 

tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me 

receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? e na terra não há quem eu deseje além 

de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem; mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a 

minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, perecerão; tu tens destruído 

todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus; pus a minha 

confiança no Senhor DEUS, para anunciar todas as tuas obras." Salmos 73:1-28 
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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

