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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 

Agosto 2021 

A Salvação de Nossos Filhos 

 No dia vinte e três de maio de 2020, fui convidado a fazer uma live para pais e 

professores de adolescentes de Salvador, em um distrito da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

Depois de contabilizar 108 congressos de adolescentes, ao longo de vinte anos de ministério, 

creio que poderia compartilhar alguma experiência com pais também. 

 O tema da palestra era “Virtudes da Esposa”, mas eu comecei a live com uma declaração 

bombástica:  "Nem os pais e muito menos os professores de adolescentes são responsáveis pela 

salvação de nossos filhos." Pense no silêncio que ficou nos 53 participantes do aplicativo Zoom 

e nos 99 participantes via chat... Continuei dizendo que nossa maior missão como pais é ensinar 

nossos filhos no Caminho e o Caminho é Jesus Cristo - "Eu Sou o Caminho, a verdade e a vida". 

João 14:6.  Cabe aos pais a nobre tarefa de conduzir seus filhos ao Caminho, mas não podemos 

obrigá-los a aceitar o Caminho em suas vidas, pois tanto eles como nós temos o direito a um 

presente divino chamado livre arbítrio.  

 Continuei a live dizendo que nós, pais, não podemos carregar o fardo pelo resto de 

nossas vidas e nos culpar se nossos filhos não quiserem aceitar o mesmo Jesus que nós, um dia, 

aceitamos. Nossa maior missão como pais cristãos foi, é e sempre será ensinar nossos filhos no 

Caminho e o Caminho é Jesus. Devemos apresentar o Caminho, mostrar o Caminho, falar do 

Caminho, viver no Caminho, mas decididamente não podemos impor aos nossos filhos a 

obrigação de aceitar o Caminho e permanecer no Caminho. Isso cabe a eles, somente a eles e 

não a nós. A salvação sempre foi e sempre será individual. Não somos salvos em grupo e, muito 

menos, em família.  

 Como pais precisamos entender que não são os nossos esforços, por melhores que 

sejam e por mais bem intencionados que sejamos, é que irão garantir a salvação de nossos filhos. 

Precisamos entender que todo esse trabalho é mérito de Jesus. Precisamos compreender, de 

forma plena e abundante, o que Paulo quis nos ensinar quando escreveu: "Pela graça sois 

salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus".  Efésios 2:8 

 Conseguiu retirar este fardo da salvação dos seus filhos dos seus ombros? Consegue 

agora transferi-lo para o sangue de Jesus na cruz do Calvário? Agora não é pelo fato de que você 

se libertou do fardo de salvar seu filho, que você irá relaxar na sua missão de conduzi-lo ao 

Caminho e no Caminho que é Jesus. 

 Embora nenhum de nós pais, queiramos que nossos filhos abandonem o Caminho, 

precisamos nos manter para sempre no Caminho, porque no dia em que nossos filhos, a 

exemplo do filho pródigo, quiserem voltar para o Caminho, nós precisamos estar no Caminho 

para recebê-los.  

 Jesus Cristo é o Caminho, é a Verdade e é a Vida. Entregue a salvação de seus filhos a 

Ele, pois só Ele sabe como fazê-lo. Orem ao Senhor para lhes conceder a bênção de verem 

sempre seus filhos no Caminho e, por amor a eles, nunca saírem de lá.  

Primeiro de Julho 

 

De 
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Primeiro de Agosto 

A Missão dos Pais 

 O que ouvimos e aprendemos, o que contaram nossos pais, não a 

encobriremos a seus filhos, contaremos a geração vindoura, os louvores do 

Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Salmos 78:3-4 

 Ser um pai e uma mãe de verdade, talvez seja o maior desafio já dado ao ser humano. 

Fazer um filho é uma missão facílima de fazer, porém dar o suporte como pais e mães de 

verdade, por no mínimo, vinte e cinco anos desde o seu nascimento, até a data em que eles 

provavelmente sairão para constituir suas próprias famílias, é um desafio que atualmente, hoje 

poucos querem assumir.   

 Além de serem os provedores de seus filhos, pesa sobre os pais cristãos, outras 

responsabilidades e com certeza a maior delas é a de serem os melhores exemplos de cristãos 

que seus filhos esperam que seus pais sejam. Nossos filhos precisam ver em nós todas as 

bênçãos que só Jesus Cristo pode conceder aos seus seguidores: as bênçãos da paz, da harmonia, 

do equilíbrio, da verdade, do amor, da bondade, da misericórdia, da fidelidade, da honestidade 

e de todas as outras virtudes que são a marca do caráter de Jesus Cristo.  

 Nessa nobre missão de serem exemplos vivos de Jesus para seus filhos, a mais relevante 

missão é levar seus filhos diariamente aos pés do Salvador. Não podemos passar nem um dia 

sem que pais e mães cristãos, ensinem as maravilhosas histórias que só encontramos na Palavra 

de Deus. Nestes momentos únicos de culto familiar, não pode faltar a oração de joelhos, onde 

pais e filhos se colocam na posição mais adequada para mostrar respeito, humildade, reverência 

e dependência do Pai Eterno. Não pode faltar louvor, pois os filhos precisam crescer 

agradecendo e agradando ao seu Deus pelas bênçãos recebidas no seio da família e também por 

tudo o que o seu Deus tem feito por eles e para eles. 

 Todo esse esforço tem um único objetivo: tornar os nossos filhos um membro da família 

de Deus nessa terra e também prepará-lo para a morar na Nova Jerusalém. Chegará um dia na 

vida de todos os pais cristãos, que sempre serás lembrado como o melhor dia de suas vidas e 

este dia será quando os nossos filhos forem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo, e eles sairão daquelas águas para se tornarem seguidores de Jesus Cristo por onde forem. 

Naquele dia fantástico, para surpresa de nossos filhos, nós estaremos lá para abraçá-los por eles 

terem feito a melhor, simplesmente a melhor escolha de todas as suas jovens vidas. 

 Os seguintes versos do Salmo 78, vão ampliar o conceito da missão dos pais: 

 "O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos 

aos nossos filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, o seu poder e as 

maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e 

ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os 

conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus 

descendentes, para que pusessem em Deus a suas confianças e não se esquecessem dos feitos 

de Deus, mas lhe observassem os mandamentos". Salmo 78:3-7 
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Dois de Agosto 

Saudades do Templo 

 Quão amáveis sãos os teus tabernáculos, Senhor dos 

Exércitos.  Salmo 84:1 

 Um dos grandes privilégios que temos como cristãos é poder participar de uma 

comunidade de pessoas que tem a mesma fé e a mesma esperança que nós. Ir à igreja é um 

privilégio único e nosso conceito real de adoração se amplia quando chegamos mais cedo que 

todos os nossos irmãos em Cristo e podemos nos ajoelhar em silêncio diante do Senhor. Como 

pais poder ver nossos filhos ajoelhados na Casa de Deus é uma garantia de que estamos 

cumprindo nossa maior missão, que é levar nossos filhos aos pés do Salvador. 

 Depois de nos humilharmos e adorarmos ao nosso Deus em oração, Ele nos dá o 

privilégio de louvá-Lo, mas não aquele louvor de quatro ou cinco pessoas, mas o louvor uníssono 

e vibrante de todas uma comunidade de crentes. Devolver ao Senhor, os dízimos e oferta, 

também é uma oportunidade exclusiva de mostrar e falar para nossos filhos, que nossas famílias 

abençoadas por Deus por ser uma família fiel.  

 Quando os servos de Deus abrem a Palavra de Deus, nossas famílias são abençoadas 

com mensagens e os ensinamentos sagrados que nos mostram o Caminho que nos leva à nossa 

salvação. Além de todas essas bênçãos, a igreja nos proporciona a oportunidade de nos 

relacionarmos com todos os nossos irmãos em Cristo que estão caminhando juntos para a Nova 

Jerusalém. Se formos um pouco mais fundos em nossas considerações, a igreja também nos 

propicia, oportunidades únicas de nos envolvermos na missão de levar almas aos pés de Jesus, 

através de uma variedade enorme de ministérios. Faz bem para a nossa vida de cristãos, fazer 

parte de uma igreja, por todos os benefícios que ela nos traz. 

 Não sei se neste momento em que você e talvez sua família estejam lendo essas 

meditações, se a igreja e todas estas bênçãos mencionadas, ainda estejam fazendo parte da 

história de vida de sua família. Se ainda faz, vocês são uns abençoados do Senhor por poderem 

aproveitar tudo o que o Senhor planejou para vocês. Se, porém, a igreja não faz mais parte da 

vida de sua família, dos filhos de Corá, escreveram o Salmo 84, que pode lhes estimulara a voltar 

do lugar de onde vocês nunca deveriam ter saído. 

 "Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma 

está desejosa, e desfalece pelos átrios do Senhor; o meu coração e a minha carne 

clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, 

onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e 

Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvar-te-ão 

continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração 

estão os caminhos aplanados. Que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte; 

a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força; cada um deles em 

Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos Exércitos, escuta a minha oração; 

inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó! Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto 

do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil. Preferiria estar 

à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor 

Deus é um sol e escudo; o Senhor dará graça e glória; não retirará bem algum aos 

que andam na retidão. Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti 

põe a sua confiança" Salmos 84:1-12. 
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Três de Agosto 

O Clamor dos Pais 

 Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das 

minhas súplicas. Salmo 86:6 

 Tenho para mim que o maior desafio, a maior missão que temos como homens é sermos 

bons pais, ou seja, sermos pais de verdade. Pais de mentira o mundo está cheio deles e a imensa 

maioria dos pais de mentira, são homens (na realidade são moleques) que um dia engravidaram 

suas namoradas, (geralmente com a permissão delas) mas eles nunca mais irão aparecer, nem para 

rever a namorada, nem para saber do filho e muito menos para registrá-lo como seu no cartório 

de nascimentos. 

 Milhões de crianças vem ao mundo diariamente como fruto de um relacionamento sexual 

de dois adolescentes, que não terão a menor maturidade e muito menos os recursos materiais 

para assumir esta criança. Estes adolescentes, agindo por conta dos seus hormônios, motivados 

por um namoro precipitado, conseguem trazer mais de um milhão de novos brasileiros, à 

existência em nosso país, aumentando ainda mais a lista das crianças que serão pobres ou 

miseráveis.  

 Imagine apenas por um momento, se todos os pais do mundo, fossem pais de verdade e 

desta forma, todas as crianças inocentes que vem ao mundo, teriam o nome de seu pai na certidão 

de nascimento e depois na carteira de identidade. Deve ser muito triste uma criança inocente 

perguntar para a sua mãe quem é seu pai e esta mãe não poder afirmar com toda a certeza quem 

é o verdadeiro pai de seu filho (a). 

 Os pais de verdade irão assumir de verdade os seus filhos para o resto de suas vidas. Eles 

irão planejar o nascimento de seus filhos, o casal estará no mesmo hospital, no momento do parto 

para trazer ao mundo o fruto mais puro de seu amor. Ambos sairão do hospital e o pai de verdade, 

irá ao cartório para registrar o filho do casal. Quando um pai de verdade registra um filho, ele está 

dizendo ao seu filho, que ele tem uma origem, que ele poderá se orgulhar do pai e da mãe que 

tem, que seus pais irão dar o melhor de si para torná-lo um homem ou uma mulher de bem. 

 Nesse projeto de vida que é ser um pai ou uma mãe de verdade, existe uma ferramenta 

divina que te ajudará na construção do caráter de seu filho. Essa poderosa ferramenta é a oração. 

Tão logo o exame de gravidez der positivo, o Senhor nos dará o privilégio diário de orarmos pelos 

nossos filhos até o último dia de nossas vidas.  

 Formar o caráter de um filho é algo muito mais complexo do que pagar todas as contas e 

prepará-lo para um dia sair de casa. Nossa maior missão como pais é devolver nossos filhos para 

o nosso salvador e Senhor Jesus Cristo e a oração diária e intercessora em prol de nossos filhos, ao 

longo de toda a nossa vida é a melhor ferramenta que Deus nos colocou à disposição. Enquanto 

nossos filhos são pequenos, é relativamente fácil mantê-los nos caminhos do Senhor, pois eles irão 

onde nós formos. Mas um dia a adolescência chega, depois a juventude, vem a faculdade, o 

ambiente de trabalho, o fascínio dos bares, dos shows, do cinema, do teatro, das arenas de futebol 

e o destino deles serão eles quem traçarão, por mais que nós queiramos que tudo dê certo. No 

meio de tantas escolhas que nossos filhos fizerem, sejam elas boas ou ruins, a oração sempre será 

a ferramenta divina para intercedermos por eles. Acostume-se a orar por eles, desde o exame de 

gravidez, até o último dia de sua vida e que nosso Deus os proteja. 
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Quatro de Agosto 

Salmo Preferido 

 Pois disseste: O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo 

a sua morada. Salmos 91:9 

 Se nós abríssemos uma pergunta sobre o seu salmo favorito, qual deles você e toda a sua 

família escolheria? Se essa mesma pergunta, fosse feita num momento de culto divino, numa igreja 

com mil membros e se as respostas fossem contabilizadas naquele exato momento das respostas, 

qual seria o Salmo preferido de tal comunidade cristã? 

 Tenho quase plena certeza de que os Salmos preferidos de toda a cristandade recaem 

sobre o Salmo 23 e o Salmo 91. Mas quais os motivos que levam a maioria dos cristãos, deixarem 

uma velha Bíblia aberta em algum móvel sala, exatamente aberta nos Salmos 23ou 91? Muitos 

cristãos nominais, ou seja, aqueles que um dia disseram que foram batizados quando crianças em 

alguma igreja qualquer, acham que somente pelo fato de deixar a Bíblia aberta, isso trará todas as 

bênçãos da proteção que estão escritas nelas, para ele e para toda a sua família. 

 Creio firmemente que todos os cristãos que amam o Salmo 23 e o Salmo 91, o fazem 

porque ambos os salmos trazem uma linda mensagem de um Deus cuidando de seus filhos e de 

todas as Suas famílias na Terra.  

 Você e sua família já leram o Salmo 91 sob esse prisma de um Deus cuidando de você, de 

sua esposa e de seus filhos? Já leu este salmo, como se tudo ali se referisse a você e aos seus 

queridos? Se você e os seus nunca leu sob esse prisma, leia-o agora, como se ele tivesse sido escrito 

para você e sua especial família? 

     Salmo 91 

Sob a Sombra do Altíssimo 

Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 

Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 

Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá 

com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu 

escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, 

nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 

Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti.  

Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. 

Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum 

mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos 

dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te 

sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o 

leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão 

encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque 

conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na 

angústia; dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longevidade de dias, e 

lhe mostrarei a minha salvação". Salmos 91:1-16 

 A leitura dos Salmos fica diferente, quando nos colocamos como os receptores de todas 

as bênçãos que estão proferidas ali. Não seria essa uma forma nova e interessante de lermos as 

maravilhosas promessas de Deus para nós e nossos filhos? 
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Cinco de Agosto 

Hino de Gratidão a Deus 

 Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu 

nome, ó Altíssimo. Salmo 92:1 

 Estou escrevendo esta meditação sobre um Hino de Gratidão a Deus, que o título do salmo 

92 e a versão da minha Bíblia, me diz que este é um cântico para o dia de sábado. Estou vivendo 

esse momento em pleno mês de dezembro de 2019 e este é um dos meses mais fantásticos do 

ano. 

 Dezembro é mês de natal, mês de presentes, mês de famílias reunidas em torno de uma 

mesa farta, mês de férias, mês de sol e calor, único mês do ano em que em nossa igreja, uma 

gigantesca árvore de Natal é o centro de nossa decoração e aos membros é dada a oportunidade 

única de demonstrar gratidão a Deus pelas bênçãos derramadas, através de ofertas especiais de 

gratidão ou de alimentos para os menos afortunados. 

 Quais são os motivos pelos quais sua família é ou deveria ser grata?  Gratidão através de 

ofertas especiais só deve acontecer no mês de dezembro? Se você estiver desempregado, ainda 

assim pode agradecer? Gratidão é uma emoção para momentos especiais ou faz parte do seu 

caráter e do caráter dos membros de sua família? 

 Gratidão é uma demonstração ao Senhor de uma vida agradecida por todas as bênçãos 

recebidas das mãos do Senhor.  Para mim o primeiro motivo de gratidão é a vida. Acordar 

diariamente é um presente diário que Deus me dá. Poder estar vivo e saber que o presente da 

maravilhosa salvação que há em Cristo Jesus, está a minha disposição, por mais um dia é realmente 

fantástico. Nada como viver mais um dia com a certeza plena da salvação eterna em Cristo Jesus. 

 Tão logo acordo, vejo que a mulher da minha vida, a minha primeira e única namorada, a 

mulher pela qual um dia orei para encontrá-la está do meu lado, isso também é um outro motivo 

da minha gratidão. Agradecer a Deus pelas duas filhas maravilhosas e pelos genros que elas 

escolheram para serem seus esposos, também é motivo de gratidão. Saber que estes dois casais, 

estão bem, estão juntos, estão trabalhando, estão crescendo na vida e ainda por cima são cristãos, 

também é um dos meus motivos de gratidão. Creio firmemente que se nossa família não é um 

motivo eterno de gratidão, então existe algo de muito errado em nossas prioridades. 

 A gratidão também deveria se estender ao nosso trabalho, nosso emprego, nosso bico, 

nosso estágio, nossa aposentadoria, nossa renda, nossa empresa ou qualquer outra fonte de renda 

que garanta a nossa sobrevivência. Quantas bênçãos nos vem só pelo fato de estarmos 

trabalhando e basta olhar os bens materiais que temos em nossas casas para sermos gratos pelo 

nosso trabalho. Nesse mundo de pecado e de pecadores apaixonadas pelo pecado, também 

deveria ser motivo de gratidão, fazer parte de uma comunidade de pecadores transformados pela 

graça de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado carinhosamente de igreja. Veja como alguns versos 

deste Salmo 92, podem ampliar o nosso conceito de gratidão: 

 "Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de 

manhã a tua misericórdia e durante as noites, a tua fidelidade." Salmo 92:1 e 2. "Pois me 

alegraste, Senhor com os teus feitos, exultarei nas obras de tuas mãos." Salmo 92:4. 
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Seis de Agosto 

Louvor e Adoração 

 Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o 

Rochedo de nossa salvação. Salmo 95:1 

 Um dos grandes privilégios que temos como cristãos é a nossa adoração e isso nos torna 

pessoas diferentes daquelas que sequer sabem quem é o Senhor. 

 É simplesmente fantástico acordar diariamente e poder investir tempo em adoração. 

Aqueles minutos em que toda a sua família ainda dorme e você como chefe de sua família, se 

ajoelha diante do Deus Todo Poderoso, se humilha, se arrepende, pede perdão, exalta o nome do 

Senhor, intercede, clama, pede e por fim agradece. Poder orar com tempo é uma bênção para a 

nossa alma, pois precisamos conversar com Deus diariamente, pois conforme nos diz a Palavra de 

Deus: "Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação". Salmo 

68:19. Não é realmente incrível orar em nosso culto pessoal, sabendo que o nosso maravilhoso 

Deus é que carregará o nosso fardo nesse novo dia que começa e desta forma tudo ficará mais 

tranquilo e se resolverá? 

 Orar é apenas o início de nossa adoração, mas antes de abrir a Palavra de Deus e desta 

forma permitir que Deus fale ao nosso coração, seria muito bom aceitar o convite do salmista e 

louvar ao Senhor, com júbilo, com alegria, com entusiasmo, com disposição e celebrar o Rochedo 

de nossa Salvação, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Não consigo sequer imaginar adoração sem 

louvor, sem demonstrar de forma audível o quão somos gratos ao nosso Deus, pela nossa salvação. 

 Se existe um livro na Palavra de Deus que nos estimula a louvar é o livro de Salmos, Muitas 

vezes só lembramos do Salmo 23 e 91 nos momentos de angústia, de dor ou mesmo de algum 

desastre, mas Deus inspirou os salmistas ao longo de 150 salmos e as palavras que estão em todos 

eles são: Cantai, Celebrai, Cantemos, Tributemos, Louvemos, Cântico Novo, Rendei Graças, 

Bendizei, Gloriai-vos, Alegrai-vos e outras tantas. São muitas palavras, são muitos pedidos, são 

muitos clamores dos salmistas, pedindo, quase que nos implorando para que abramos nossas 

bocas em louvor e adoração ao nosso maravilhoso Deus. 

 O Salmo 95 é um Convite a Louvar ao Senhor e este é o presente que a Palavra de Deus te 

traz hoje: 

“Vinde, cantemos ao SENHOR; jubilemos à rocha da nossa salvação. Apresentemo-

nos ante a sua face com louvores, e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus 

grande, e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da 

terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos 

formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do 

Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da 

sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como 

na provocação e como no dia da tentação no deserto; quando vossos pais me 

tentaram, me provaram, e viram a minha obra. Quarenta anos estive desgostado 

com esta geração, e disse: É um povo que erra de coração, e não tem conhecido os 

meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso". 

Salmo 95:1-11 

 Que tal incorporamos o louvor em nossa adoração pessoal e de nossa família? 

 



 
14 

Sete de Agosto 

A Misericórdia de Deus 

 Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a 

sua misericórdia, para com os que o temem. Salmo 103:11 

 Nosso maravilhoso Deus sempre é lembrado pelas suas muitas virtudes de Seu caráter. Nosso 

Deus é perfeito, seu caráter é perfeito. Nele não existe pecado e muito menos qualquer imperfeição.  

 Quando pensamos nos atributos, nas virtudes divinas, sempre nos lembramos das mais 

conhecidas e como não enaltecer nosso Deus como nosso único e fantástico Criador? Saber que temos 

um Pai que cuidou cada detalhe de nosso corpo e de nossa mente é algo excepcional. Saber que temos 

uma origem, nós dá a plena certeza de temos um destino e esse destino é a vida eterna quando Jesus 

Cristo vier nos buscar em sua segunda vinda. 

 Além de Criador, ele é nosso mantenedor. Em Jesus Cristo, Ele se fez nosso Salvador e Deus 

Espírito Santo, quando Jesus foi aos céus, se tornou nosso Deus Consolador.  Conforme a Palavra de 

Deus nos diz em Salmo 119:57: "O Senhor é tudo o que eu tenho, por isso confio Nele". Agora que 

ampliamos nossos conceitos a respeito de Deus, já ouviu falar da misericórdia divina? Já parou para 

pensar que nós só existimos, porque Deus é misericordioso para conosco, apesar de sermos os 

pecadores que somos?  O Salmo 103, vai nos ensinar algo mais sobre esse Deus misericordioso. 

A Misericórdia de Deus 

 "Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em mim bendiga o seu 

santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de 

seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas 

enfermidades, que redime a tua vida da perdição; que te coroa de benignidade e 

de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova 

como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos.   

Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. 

Misericordioso e piedoso é o Senhor; longânimo e grande em benignidade. Não 

reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou 

segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. 

Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua 

misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, 

assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus 

filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa 

estrutura; lembra-se de que somos pó.  

Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. 

Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a 

misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que 

o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos; sobre aqueles que guardam a sua 

aliança. Sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos 

seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, 

e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que 

excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua 

palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais 

o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do 

seu domínio". Salmo 103:1-22 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________
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______________________________

____________________ 

Primeira Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Oito de Agosto 

Descendência Poderosa 

 A sua descendência será poderosa na terra, será 

abençoada a geração dos justos. Salmos 112:2 

 Estava como de costume, procurando uma passagem da Palavra de Deus para meditar e 

também compartilhar como os amantes da boa leitura, quando me deparei com o curto, porém 

profundo Salmo 112.  Vamos juntos meditar em cada um destes impactantes versos: 

 "Aleluia! Bem aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus 

mandamentos" Salmo 112:1. Sabe quem é este homem ou esta mulher feliz? Sabe para quem é 

esta felicidade e esse brado de aleluia? É para você, sua esposa, seu filho, sua filha, seus pais e 

todos os seus parentes e amigos que amam ao Senhor e tem prazer na sua lei. 

 "A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos".  

Salmo 112:2. A descendência dos homens e mulheres que temem ao Senhor e se comprazem nos 

seus mandamentos, será poderosa na terra e será abençoada toda a sua geração. Não é 

exatamente isso que sonhamos para os futuros de nossos filhos, netos, bisnetos e todos os que 

vierem depois deles? 

 "Na sua casa há prosperidade e riqueza e a sua justiça, permanece para sempre". Salmo 

112:3. Quantos de nós que somos os provedores de nossas famílias não gostaríamos de que essa 

promessa se cumprisse em nossas casas? Saber que exatamente na nossa casa sempre haverá 

prosperidade, riqueza e ainda por cima justiça no trato com esposa e filhos? 

 "Ao justo, nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo". Salmo 121:4.  Deus 

concede ao justo a bênção da luz do evangelho na sua vida e na vida dos seus descendentes e o 

resultado desta bênção são as virtudes da bondade, da misericórdia e justiça. Não foram essas 

bênçãos, dentre tantas outras que o evangelho trouxe para as nossas vidas e de nossa família? 

 "Ditoso o homem que se compadece e empresta; ele defenderá a sua causa em juízo; 

não será jamais abalado, será tido em memória eterna". Salmo 112:5 e 6. Num mundo cada vez 

mais egoísta e mercenário, o homem justo consegue se compadecer de seu próximo e consegue 

emprestar e tomar tal atitude, a palavra de Deus nos garante que ele jamais será abalado e no 

futuro, muitos se lembrarão de suas atitudes de bondade e misericórdia. 

 "Não se atemoriza das más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu 

coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo".  Salmo 

112:7 e 8. Este cidadão do reino de Deus é seguro, é confiante, não se abala com notícias ruins, 

pois sua confiança está no Senhor. deus irá cuidar dele nos momentos mais calmos, como também 

no momento em que tiver que lidar com seus inimigos. 

 "Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará 

em glória". Salmo 112:9. Esse salmo não poderia terminar de maneira melhor. Esse homem ou 

essa mulher, não acumula para si. Ele distribui seus recursos, enquanto todos os avarentos querem 

acumular e por ter esse coração bondoso, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se 

exaltará em glória. Você quer para você e os seus as bênçãos desse Salmo 112? 
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Nove de Agosto 

Glória Somente ao Senhor 

 Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do 

Senhor. Salmo 113:1 

 Vivemos num mundo de exaltação e glorificação do ser humano. Cada vez mais o ser 

humano busca, anela, sonha e procura exaltação própria e existe na verdade, uma indústria pronta 

para fomentar toda essa idolatria. 

 Com certeza ou quem sabe não, talvez você ou mesmo sua família, já assistiu a festa da 

entrega do Oscar. Uma vez por ano em alguma cidade americana, toda a indústria cinematográfica 

irá movimentar milhões de dólares para contratar repórteres, compras novos tapetes vermelhos, 

novas luzes, novos equipamentos de som, novas limusines serão alugadas e todos os demais 

preparativos serão feitos para o tão esperado dia, em que as "celebridades" chegarão  por ali, 

desfilando vestidos e joias caríssimos, que foram alugados por apenas algumas horas, somente 

para que eles ostentem, poder, riqueza, fama e glória. 

 Já percebeu que as ditas celebridades não passam de meros atores e atrizes de cinema e 

que devido ao seu talento e outros devido a sua beleza, caíram nas graças de milhões de pessoas 

ao redor do mundo, que estão dispostas a pagar o preço que for pedido, para ver o filme de seu 

ídolo preferido de Hollywood? 

 Enquanto a imensa maioria da humanidade empobrece, as ditas celebridades enriquecem 

e os ditos artistas, em sua grande maioria, nunca ensinaram nada de útil a ninguém, nunca 

ajudaram os pobres a comer, nunca se envolveram em causas humanitárias ou até mesmo em 

causas ambientais. Com toda a sua riqueza acumulada, eles nunca financiaram programas de 

novas vacinas ou novos remédios para a cura de doenças, porém os pobres idólatras de todo o 

mundo os seguirão em suas redes sociais, saberão detalhes da vida de seus ídolos, mais do que os 

de sua própria família e muitos destes pobres idólatras, estariam dispostos a pagar o que você 

preciso, para apenas poder postar uma foto ao lado de sua celebridade favorita. 

 Em contraste frontal com a idolatria humana, o tema do Salmo 113 é O Senhor, O Maior 

e Mais Digno Objeto de Louvor. Leia atentamente e veja quantas vezes o nome do Senhor aparece.  

   O SENHOR, o Maior e Mais Digno Objeto de Louvor 

Louvai ao SENHOR. Louvai, servos do SENHOR, louvai o nome do SENHOR. 

Seja bendito o nome do SENHOR, desde agora para sempre. Desde o 

nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do SENHOR. Exaltado 

está o SENHOR acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem 

é como o SENHOR nosso Deus, que habita nas alturas? O qual se inclina, 

para ver o que está nos céus e na terra! Levanta o pobre do pó e do monturo 

levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com 

os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja 

alegre mãe de filhos. Louvai ao SENHOR. Salmo 113:1-9 

 Conseguiu ver quem realmente merecer ser adorado, glorificado e exaltado? Não é 

maravilhoso fazer parte de um povo que abandonou a idolatria humana e somente glorifica o 

nome do Senhor através de atos, pensamentos e palavras. A Ele, sim, toda a Glória! 
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Dez de Agosto 

Preciosas Verdades 

 O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e 

sobre vossos filhos. Salmos 115:4 

 Abri a Palavra de Deus hoje pela manhã e achei fantástico o fato de o Senhor ter 

inspirado o salmista a escrever diversas e preciosas verdades em apenas um único salmo. 

Começamos a lista dessas verdades com o título do próprio salmo: Honras Somente a Deus. Não 

é uma verdade soberano o fato de sabermos que a honra e a glória, só se devem ao Senhor? 

Que como seus filhos temos o privilégio de poder dobrar os nossos joelhos à Ele e somente à Ele 

e desta forma honrá-Lo? O primeiro verso confirma a verdade do tema: "Não a nós, Senhor, 

não a nós, mas ao teu home dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade". 

Salmo 115:1 

 A segunda verdade soberana encontrei no terceiro verso: “No céu está o nosso Deus e 

tudo faz como Lhe agrada". Salmo 115:3. Apesar de sabermos que o nosso Deus é onipresente, 

onisciente e onipotente, sempre nos lembramos de Deus no céu, o lugar de sua habitação, 

sentado num trono e rodeado de anjos lhe adorando. Nosso Deus nos fez à sua imagem e 

semelhança e, portanto, nós somos parecidos com Ele. Nosso Deus está vivo e muito interessado 

em nós e na nossa salvação. 

 A terceira preciosa verdade fala dos falsos deuses das pessoas ímpias, ou seja, aquelas 

pessoas que negam a existência de Deus e por não acreditarem Nele, eles escolheram seus falsos 

deuses. Veja os seguintes versos: "Os ídolos deles são pratas e ouro, obra das mãos dos homens. 

Têm boca, mas não falam; olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem; narizes têm, 

mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam; pés têm, mas não andam; nem som algum sai 

da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles 

confiam". Salmos 115:4-8 

 A quarta verdade soberana tem haver com confiança: "Israel confia no Senhor; Ele é o 

seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor; Ele é o seu amparo e o seu escudo. 

Confiai no Senhor, os que temem ao Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo". Salmos 115:9. 

A casa de Israel, a de Arão e a nossa casa confia no Senhor! 

 A quinta verdade tem haver com bênçãos: "De nós se tem lembrado o Senhor; Ele nos 

abençoará; abençoará a casa de Israel; abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem 

ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre 

nós e nossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra".  Salmo 115:12-15. 

 A sexta verdade tem haver com o nosso Deus criador:" Os céus são os céus do Senhor, 

mas a terra, deu-a Ele aos filhos dos homens" Salmo 115:16 

 A sétima verdade é sobre a morte: "Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que 

descem na região do silêncio". Salmo 115:17 

 A oitava verdade é sobre alegria: "Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e 

para sempre". Salmo 115:18 
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Onze de Agosto 

Momentos de Gratidão 

 Que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios para 

comigo? Salmo 116:12 

 Cada vez que abrimos a Palavra de Deus no livro de Salmos, o Senhor nos brinda com 

ensinamentos, com conselhos, com súplicas, com promessas e com esperança de que tudo o 

que foi escrito, sirva para nos abençoar individualmente e como família. 

 O Salmo 116 é um Salmo de Ações de Graça e ele é sempre muito utilizado por pastores 

e pregadores principalmente no final de cada ano, quando igrejas e famílias se lembram de 

agradecer. É triste pensar que muitas famílias ditas cristãs, se lembrem de agradecer a Deus 

somente no Natal ou na virada do ano, pois Deus é bondoso e misericordioso conosco todos os 

dias do ano e deveríamos demonstrar gratidão diariamente ao nosso Deus por tantas bênçãos 

que Ele nos concede. 

 Não sei se você ou sua família já leram todo este precioso Salmo e se não o fizeram ainda 

nunca é tarde para fazê-lo e receber as bênçãos únicas da Palavra de Deus para nossas vidas. 

Vamos compartilhar apenas alguns versos deste precioso Salmo, esperando em Deus, que você 

e sua família se estimulem as ler o Salmo todo. 

 No primeiro verso lemos: "Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas 

súplicas". Não é um mega motivo de gratidão, saber que o Deus Todo Poderoso, ouve as nossas 

orações e nossas súplicas? 

 No segundo verso lemos: "Porque inclinou para mim os seus ouvidos; invocá-lo-ei 

enquanto eu viver". Consegue visualizar a cena? O nosso Deus Eterno, Todo Poderoso, 

inclinando-se para ouvir cada uma de nossas preces. Não é bom ter um Deus que se preocupa? 

 No nono verso lemos: "Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes".  

Quantas famílias querem realmente andar na presença do Senhor? Andar com Deus nos dá a 

certeza de Seu cuidado, de Seu carinho, de Seu amor, da Sua bênção e da Sua proteção. 

 No décimo segundo verso lemos: "Que darei ao Senhor, por todos os benefícios para 

comigo?” Qual o melhor presente que você pode dar ao Senhor? Com certeza é a nossa mente, 

que é o símbolo moderno de nosso coração. Nossa mente, nossa vida, nosso ser são o que 

melhor podemos dar. Todos os filhos de Deus que passaram pelo batismo das águas, fizeram 

um pacto com Deus e lhe ofereceram a sua mente, a sua vida e todo o seu ser. Que bom 

sabermos que nosso Deus nos aceitou, graças ao maravilhoso e providencial sangue de Seu Filho 

Jesus Cristo. 

 No décimo quarto verso lemos: "Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de 

todo o seu povo". Corações agradecidos de uma família abençoada, sempre irá fazer questão de 

cumprir os seus votos feitos ao Senhor, seja em que momento de suas vidas, que estes votos 

tenham sido feitos. Quando vemos como Deus tem autuado de forma poderosa em nossas vidas, 

quando vemos as bênçãos divinas que o Senhor Deus derrama diariamente em nossas vidas, 

não nos resta outra alternativa, a não ser nos dobrar e louvá-lo em gratidão. 

 



 
20 

Doze de Agosto 

A Salvação de Nossos Filhos 

 No dia vinte e três de maio de 2020, fui convidado para fazer uma live para pais e 

professores de adolescentes de Salvador, de um distrito da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

Depois de contabilizar 108 congressos de adolescentes ao longo de vinte anos de ministério, 

creio que poderia compartilhar experiência com pais também. 

 O tema da palestra era: Virtudes da Esposa, mas eu comecei a live com uma declaração 

bombástica:  "Nem os pais e muito menos os professores de adolescentes, são responsáveis 

pela salvação de nossos filhos." Pensa no silêncio que ficou nos 53 participantes do aplicativo 

Zoom e nos 99 participantes via Chat.  Continuei dizendo que nossa maior missão como pais é 

ensinar nossos filhos no Caminho e o Caminho é Jesus Cristo - "Eu Sou o Caminho, a verdade e 

a vida". João 14:6.  Cabe aos pais a nobre tarefa de conduzir seus filhos ao Caminho, mas não 

podemos obrigá-los a aceitar o Caminho em suas vidas, pois eles tanto como nós, tem o direito 

à um presente divino chamado livre arbítrio.  

 Continuei a live, dizendo que nós pais, não podemos carregar o fardo, pelo resto de 

nossas vidas e nos culparmos, se nossos filhos não quiserem aceitar o mesmo Jesus que nós um 

dia aceitamos. Nossa maior missão como pais cristãos, foi, é e sempre será ensinar nossos filhos 

no Caminho e o Caminho é Jesus. Devemos apresentar o Caminho, mostrar o Caminho, falar do 

Caminho, viver no Caminho, mas decididamente não podemos impor aos nossos filhos a 

obrigação de aceitar o Caminho e permanecer no Caminho. Isso cabe a eles, somente a eles e 

não a nós. A salvação sempre foi e sempre será individual. Não somos salvos em grupos e muito 

menos somos salvos em família.  

 Como pais precisamos entender, que não são os nossos esforços, por melhores que eles 

sejam, por mais bem intencionados que estejamos, é que irão garantir a salvação de nossos 

filhos. Precisamos entender que todo esse trabalho é mérito de Jesus. Precisamos compreender, 

de forma plena e abundante, o que Paulo quis nos ensinar quando escreveu: "Pela graça sois 

salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus".  Efésios 2:8 

 Conseguiu depor esse fardo da salvação dos seus filhos dos seus ombros? Consegue 

agora transferir esse fardo para o sangue de Jesus na cruz do Calvário? Agora não é pelo fato 

que você se libertou do fardo de salvar seu filho, que você irá relaxar na sua missão de conduzi-

los ao Caminho e no Caminho, que é Jesus. 

 Embora nenhum de nós pais, queiramos que nossos filhos abandonem o Caminho, 

precisamos nos manter para sempre no Caminho, porque no dia em que nossos filhos, a 

exemplo do filho pródigo, quiserem voltar para o Caminho, nós precisamos estar no Caminho, 

para recebê-los.  

 Jesus Cristo é o Caminho, é a Verdade e é a Vida. Entregue a salvação de seus filhos à 

Ele, pois só Ele sabe como fazê-lo. Orem ao Senhor para lhes conceder a bênção de verem 

sempre seus filhos no Caminho e por amor aos seus filhos, nunca saiam de lá.  
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Treze de Agosto 

O Centro da Bíblia 

 Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no 

homem. Salmo 118:8 

 Não sei se essa informação se já havia chegado a você ou a alguém de sua família, mas 

existem 1188 versos antes de Salmo 118:8 e existem mais 1188 versos depois de Salmo 118:8, 

o que nos permite dizer que o Salmo 118:8 é o centro da Bíblia. Se alguém algum dia lhe 

perguntar qual o centro da Bíblia, abra a sua Bíblia em Salmo 118:8 e leia para ele: "Melhor é 

buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem".  

 Muitos dirão que isso é uma mera coincidência, mas particularmente acredito que Deus 

atuou poderosamente na mente de todos os escritores de Sua Palavra e para mim esse verso 

não está no centro da Bíblia por acaso. Este verso poderoso fala de buscar refúgio e de confiança 

plena no Deus Todo Poderoso. 

 Existem muitas vozes clamando pela nossa confiança. Existem falsos mestres, falsos 

líderes, falsos pastores clamando pela nossa confiança, mas no fundo eles quererem o seu 

dízimo e a sua oferta, para que eles em nome da pregação do evangelho, possam comprar seus 

próprios helicópteros, suas mansões, suas fazendas, suas casas de praia e todo esse clamor é 

feito em nome do Senhor Jesus Cristo! E milhões de incrédulos confiam plenamente neles. 

 Os políticos clamam por nossa confiança e a grande maioria deles não tem a menor 

dificuldade em mentir sobre quem eles são, o que pretendem fazer e mesmo assim, milhões de 

eleitores incrédulos confiam neles, vestem a camisa deles, aceitam empregos e outros favores 

deles. Que instituições públicas ou mesmo privadas merecem a sua confiança? 

 Pequenas e grandes empresas precisam desesperadamente que nós confiemos nelas, 

nos produtos e serviços que elas vendem. O departamento de publicidade e propaganda dessas 

empresas não encontram a menor dificuldade em fazer propagandas literalmente mentirosas 

sobre a qualidade dos produtos ou serviços que elas querem vender e mesmo assim milhões de 

consumidores são fiéis às marcas que estas empresas representam, apesar de estarem sendo 

literalmente enganados. 

 No meio de todo esse contexto de pecado, de mentira, de fake news, de podridão, de 

pessoas tentando ganhar sua confiança apenas para te prejudicar, a mensagem central da 

Palavra de Deus para nós hoje ainda é: "Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos 

homens." Salmo 118:8 

 Em que pessoas de sua família você ainda pode confiar? Você pode confiar plenamente 

naquela menina que você namorou, noivou e hoje é sua esposa? Você como esposa ainda confia 

naquele rapaz que lhe encantou quando você era jovem, que namorou, noivou e casou com 

você? Seus celulares podem ser trocados a qualquer momento que tudo o que está registrado 

lá é confiável para ambos os lados? 

 Deus ainda continua no centro de sua confiança e de sua família? 
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Quatorze de Agosto 

Bênçãos do Salmo 119 

 Bem aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que 

andam na lei do Senhor. Salmo 119:1 

 O famoso hinário do povo de Israel ou Salmos como comumente chamado, tem algumas 

curiosidades interessantes. O maior salmo da Bíblia é o salmo 119, com 176 versículos. O menor 

salmo da Bíblia é o salmo 117, com apenas dois versículos e como vimos ontem o verso que está 

no centro da Palavra de Deus é o verso 8 do salmo 118. 

 Por se tratar de um hinário, fico pensando em quem compôs todas as músicas, uma vez 

que a maioria das letras eram de Davi e outras poucas de filhos de algumas famílias de Israel. A 

verdade é que os salmos mexem como nossa adoração, pois eles sempre ou quase sempre será 

o livro mais consultado da Palavra de Deus, quando fazemos culto de pôr do sol ou mesmo 

quando nos pedem para falarmos nossos versos bíblicos favoritos. Afinal de contas quantos de 

nós já não falamos: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará", num momento de culto de 

pôr do sol, não é verdade? 

 Não sei se você ou sua preciosa família já leu o maior salmo da Bíblia e se por acaso 

ainda não o fizeram, sugiro que o façam, pois é um salmo que exalta a Lei de Deus, que por sua 

vez é o reflexo do caráter de Deus. Todos os princípios divinos que deveriam nortear a nossa 

vida e serem a base de nosso caráter estão na Lei de Deus e entre eles destacamos:  a fidelidade, 

a honestidade, o contentamento, a adoração exclusiva a Deus, entre outros.  

 Vou deixar aqui alguns dos mais preciosos versos encontrados no Salmo 119, torcendo 

para que você e sua família, gostem tanto do que irão ler, que os motive a ir até a Palavra de 

Deus e leiam tudo que Deus reservou para vocês: 

 "Bem aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor" 

Verso 1 

 "Bem aventurados os que guardam as suas prescrições e O buscam de todo o coração. 

não praticam iniquidade e andam nos Seus caminhos." Verso 2 e 3 

 "De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo 

a Tua Palavra". Verso 9 

 "Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti." Verso 11 

 "Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua Lei." Verso18 

 "O Senhor é tudo o que eu tenho. Por isso confio Nele".  Verso 57 

 "Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua 

palavra." Versos 58 

 "Lâmpada para aos meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos." Verso 

105. 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

segunda Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Quinze de Agosto 

O Deus que socorre 

 O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. 

Salmo 121:2 

 Acordar diariamente é um presente do Senhor e acordar para buscá-Lo em primeiro 

lugar, não permitindo que nada tome a nossa atenção, deveria ser o nosso estilo de vida para as 

primeiras horas de nosso dia. 

 É bom colocar Deus em primeiro lugar em nosso dia e isto acontece enquanto nossos 

filhos e nossa esposa ainda dormem e você como chefe de sua família, decide dedicar parte de 

sua madrugada para orar, clamar, louvar e meditar ou até mesmo estudar a Palavra de Deus.  

Estes momentos únicos de comunhão com Deus, nos fortalece como pais, sacerdotes, esposos 

e provedores de nossas famílias. 

 Não tenho ideia de quanto você ou sua família, já precisaram de uma intervenção divina 

nas suas vidas, mas todas as famílias cristãs que conhecemos, sem exceção, passaram por 

momentos únicos, onde o socorro veio do Senhor. 

 Lembro bem do dia em que minha filha mais velha, ainda uma menina, estava pulando 

corda na sala com a sua mãe e ao tropeçar na corda, bateu a cabeça no chão e ficou um tempo 

desacordada para nosso total desespero.  Chamamos um táxi e a levamos às pressas para um 

hospital, pois confiávamos plenamente que o Senhor seria o nosso socorro e de nossa filha nessa 

hora. Em outro momento de sua infância, nova peripécia, nova queda com a cabeça contra o 

solo. Saí apressado do trabalho, enquanto minha esposa a levava para ao hospital e meu 

cunhado e amigo neurocirurgião se deslocava para um apoio médico e pessoal. Me lembro de 

chorar em pleno ônibus urbano de Curitiba, clamando por socorro, por misericórdia, por 

livramento, por perdão de pecados e pela cura de minha filha. Passamos pelo vale de aflição e 

nossa filha, para a honra e glória do nome do Senhor e para nossa total alegria, sequer precisou 

ser operada. 

 Com certeza não sou o único chefe de família que passou pelo que passei e com certeza 

não fui e nem serei o único a agradecer ao nosso Deus pela linda mensagem do Salmo 121.  

 Para o nosso deleite e de nossa família, curtamos juntos as lindas estrofes do Salmo 121: 

Deus, o fiel guardador dos homens 

 "Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O 

meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que 

os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não 

dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O 

Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de 

noite, a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O 

Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre". 

 Que nossas famílias possam sempre contar com o Deus que socorre. 

 

 



 
25 

Dezesseis de Agosto 

As Missões do Esposo 

 Assim também os maridos devem amar a sua mulher, 

como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. 

Efésios 5:28 

 Em tempos de pandemia da Covid 19, em pleno sábado dia 23/05/2020, realizei via 

Zoom, minha primeira escola de pais de adolescentes de um distrito da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia de Salvador na Bahia. Esperava algo em torno de quarenta pais e para minha 

surpresa, apareceram cento e cinquenta e três deles.  

 Duas afirmações que fiz no início da palestra causaram profundo impacto nos pais. A 

primeira foi: "Os pais não são responsáveis pela salvação de seus filhos. Se o fossem, 

estaríamos tirando deles o presente divino chamado livre arbítrio. A salvação, a aceitação de 

Jesus Cristo como Criador, Salvador e Senhor, foi, é e sempre será individual. Não somos salvos 

em grupos e muito menos em família". 

 A segunda declaração também veio para abalar a estrutura dos pais, principalmente dos 

esposos: "A melhor coisa que um homem poder fazer pelos seus filhos é amar a mãe deles".  

Tão logo falei, fiquei imaginando quantos esposos pensaram que a melhor coisa que eles faziam 

pelos seus filhos, fosse continuar sendo o que eles sempre foram até aquele momento. Eles 

continuariam sendo os provedores, os profissionais, os sacerdotes de suas famílias e os líderes 

de igreja.  Mas esta frase vinda de um pastor evangélico internacional que fundou um ministério 

para homens era bem clara:  Amar a mãe dos filhos era o melhor a ser feito pelos filhos. 

 Se pudéssemos limitar as missões do esposo à apenas quatro delas, diria que os esposos 

são responsáveis por trazer o pão, amar a esposa, orientar e educar os filhos e serem os 

sacerdotes de seus lares, caso ele seja um cristão.  

 Fazer o pão também pode ser feito pela esposa e por isso muitas delas foram para ao 

mercado de trabalho para ajudar a fechar as contas da família. Orientar e educar os filhos 

sempre foi mais uma missão das mães do que dos pais. Na ausência do sacerdote do lar, são as 

mães cristãs que fazem os cultos com seus filhos desde bebê.  Mas somente o esposo pode amar 

a esposa. Somente ele pode fazer por ela o que nenhum outro homem pode fazer. Ele casou 

com ela, ele deu a sua palavra, diante de Deus e de seus amigos, que cuidaria, que amaria, que 

seria o eterno namorado que ela sempre sonhou e nenhum esposo deveria acabar com os 

sonhos de sua namorada eterna e agora esposa. 

 O apóstolo Paulo em Efésios nos presenteia com estes versos fantásticos: "Assim 

também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a 

si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela 

cuida, como também Cristo o faz à igreja.” Efésios 5:28 e 29 

 A mais soberana missão do esposo continuará sendo amar as mães de seus filhos.  Nessa 

missão o marido é insubstituível. As esposas agradecem e os filhos também. 
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Dezessete de Agosto 

Restaurando Os Relacionamentos I 

 Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, 

pequei contra o céu e diante de ti. Lucas 15:18 

 Não conheço uma família cristã que não conheça a parábola do Filho Pródigo. 

Em algum momento de nossas vidas, abrimos nossas Bíblias em Lucas 15 e nos 

deliciamos com a mais linda história de restauração de relacionamento na Palavra de 

Deus. Se esta não foi a forma como tomamos conhecimento dessa parábola, então com 

certeza, algum ministro do evangelho, pregou esse tema na sua igreja e nunca mais nos 

esquecemos do mesmo. 

 Gostaria de compartilhar vinte e oito pequenas e curtas lições que tirei para 

minha vida, ao ler mais uma vez essa história fantástica de perdão e reconciliação do 

homem pecador com o seu Deus. 

 1) Cada filho é bem diferente do outro, mesmo vindo do mesmo pai, da mesma 

mãe, criados da mesma forma e tendo recebido a mesma formação acadêmica. Como 

nosso criador, Deus nos fez únicos e, portanto, bem diferentes uns dos outros.  Agradeça 

a Deus por não existir ninguém igual a você. 

 2) O pecado é gostoso e isso é inegável. Mas ele também cobra um preço bem 

alto, podendo custar a nossa própria vida. 

 3) O dinheiro que você gasta mais fácil é aquele que você não trabalhou para 

conseguir. Geralmente herança material tem mais a ver com maldição do que com 

bênçãos. 

 4) A melhor herança que pais cristãos podem deixar para seus filhos é o Senhor.  

Se um dia seu filho se batizar e se mantiver nos caminhos do Senhor, considere-se o 

maior vencedor de todos os mortais. Deixar Jesus Cristo para seus filhos é muito melhor 

do que cursos universitários, casas, carros ou dinheiro no banco. 

 5) Os filhos que realmente honram seus pais nunca sairão de casa para 

chafurdar no lamaçal do pecado. 

 6)  O Espírito Santo de Deus tanto trabalha no coração dos filhos que saíram de 

casa, como no coração dos pais e dos irmãos que ficaram. 

 7) A salvação sempre foi, é, e sempre será individual. Quando os filhos saem de 

casa para encarar suas próprias vidas eles irão colher o que plantaram. Se 

permanecerem em Cristo, herdarão a sua salvação.  

 

Amanhã continuamos! 
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Dezoito de Agosto 

Restaurando Os Relacionamentos II 

 Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me 

como um dos teus trabalhadores. Lucas 15:19. 

 Continuamos aprendendo a arte de restaurarmos nossos relacionamentos! 

 8) O filho pródigo colheu o que plantou. Essa é a lei da colheita. Pais não devem 

colher o que os filhos plantaram e os filhos não devem colher o que os pais plantaram. 

Cada um colhe o que planta.  

 9) No retorno do filho pródigo quem estava esperando era o Pai. São os pais 

que devem estar com as portas de suas casas sempre abertas para receber os filhos que 

se perderam. 

 10) O pai da parábola, que representa Deus, não criticou e muito menos 

condenou seu filho pródigo pelo seu procedimento. Os pais precisam aprender essa 

lição com Deus. 

 11) O dever dos pais é abençoar seus filhos e não os amaldiçoar. Veja como o 

Pai da parábola recebeu o filho errante: melhor roupa, melhor anel, melhor sandália e 

melhor comida. O pai não economizou. O pai abençoou. Tudo o que os filhos pródigos 

menos precisam é da maldição paterna e materna. 

 12) Pais e filhos que ficam, precisam aprender a dialogar e compartilhar as 

bênçãos entre eles. O filho mais velho da parábola só reclamou de uma festa para ele e 

seus amigos quando o pai deu uma festa para o filho pródigo. Pais devem comemorar 

aniversários e fazer pequenas festas para os filhos que ficaram. 

 13) O perdão não é uma obrigação. É um direito concedido por Deus para todos 

os filhos que se perdem. 

 14) O dinheiro é o caminho mais rápido para se fazer amizades falsas e 

interesseiras. O filho pródigo teve prazer e amigos enquanto teve dinheiro. 

 15) Escolher amigos pelo dinheiro que eles têm, não é o melhor caminho para 

nortear nossas amizades e relacionamentos. 

 16) Filhos são para sempre, não importando o quão distante eles tenham ido.  

 17) Os pais e irmãos de verdade, sempre abrirão as portas para os pródigos. 

 18) O Pai da parábola não pagou pelo erro do seu pródigo. Quem teve que 

comer a comida dos porcos foi o filho e não o pai. 
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Dezenove de Agosto 

Restaurando Os Relacionamentos III 

 E, levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe, 

quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o 

abraçou e beijou. Lucas 15:20 

 Esse foi o fantástico final da parábola do filho prodigo. O Pai aceitando o filho de 

volta. O que mais podemos aprender desse relacionamento que foi restaurado?  

 19) Filhos pródigos tem que aprender a sair da lama sozinhos. O Pai da parábola 

não foi buscar o filho na lama. A atitude de sair da lama sozinho mudou o rumo da vida 

do pródigo. 

 20) A outra grande virtude do pródigo foi o arrependimento. O arrependimento 

mexe com o coração de Deus. 

 21) Outra grande virtude do pródigo foi a humildade. Ele não queria sequer o 

status de filho. Ser um jornaleiro já estava ótimo para ele.  

 22) A decisão de voltar para a casa do pai partiu do pródigo. O Pai não foi 

implorar para seu filho retornar. As bênçãos do lar estavam à disposição do pródigo, 

mas a iniciativa de voltar tinha que partir dele. Foi o filho pródigo que reconheceu que 

a casa do Pai é o melhor lugar do mundo. 

 23) Voltar para a casa do Pai é muito, mas muito melhor do que abandoná-la. 

 24) Os melhores amigos dos filhos deveriam ser os pais e seus irmãos. Quando 

isso não acontece eles irão encontrar outros amigos fora de casa. Os amigos do mundo 

e mesmo os da igreja, nunca terão a mesma paciência e o mesmo comprometimento 

que os membros da sua família. 

 25) Os filhos sejam eles pródigos ou não, precisam entender de uma vez por 

todas, que amigos não tem o mesmo grau de comprometimento de seus pais. Na hora 

das provações, na hora das dificuldades, na hora das crises existenciais, poucos ou raros 

amigos não conseguirão fazer por eles o que somente os pais fazem. 

 26) Deus tem um lugar para chamar de lar e ele se chama Nova Jerusalém. 

Quando as famílias de Deus entrarem lá, nunca mais existirão filhos pródigos.   

 27) Foi o filho pródigo que reconheceu que a casa do Pai é o melhor lugar do 

mundo. Essa verdade ultrapassou a barreira do tempo e permanece até hoje. 

 28) Quem ama o Filho (Jesus) tem tudo com o Pai (Deus)! 

 O que sua família aprendeu com a Parábola do Filho Pródigo? 
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Vinte de Agosto 

Desculpas Esfarrapadas 

 Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. 

Salmo 122:1 

 Uma das inúmeras bênçãos que o próprio Deus nos deuses é a igreja. Partiu do 

próprio Deus a iniciativa de criar uma igreja, quando se dirigiu ao seu povo de Israel e 

lhes disse: "Far-me-eis um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês". 

 Fico extremamente impressionado com o fato do Deus do universo, o criador dos céus 

e da Terra, querer descer do trono de sua glória e querer estar bem perto de seus filhos 

especiais, aqueles filhos que O escolheram como seu Senhor e salvador.  

 Se por um lado Deus se compraz em fazer parte de nossa família, se Ele ama estar 

conosco sempre que O procuramos, porque será que a recíproca não é verdadeira?  Porque a 

imensa maioria das igrejas cristãs, incluindo a nossa, estão vazias nos cultos de quarta-feira e no 

de domingo? Qual a desculpa que estamos criando para não irmos mais à igreja, muitas das 

vezes no próprio sábado? Porque não vemos crianças e jovens nos cultos de oração das quartas 

feiras e muito menos nos cultos evangelísticos de domingo? 

 Se fossemos fazer uma enquete e perguntássemos para os pais os motivos, as maiores 

desculpas seriam: 

 "Nossos filhos dormem cedo". Mas nos sábados à noite quando a família está reunida, 

para jogos, pizza e filme, duvido que os filhos vão dormir cedo. 

 "As mensagens e os mensageiros nunca tem nada para atrair as crianças e por isso eles 

não tem interesse". Mas nem sempre os vídeos e os jogos eletrônicos tem algo realmente útil 

e interessante para os filhos e mesmo assim, os filhos assistem. 

 "A violência moderna nos impede de ir à igreja". Mas a mesma violência não os impede 

de ir ao médico, ao supermercado, a escola dos filhos e aos palcos de diversão mundana. Estes 

mesmos pais se esquecem de que: "O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que os temem e 

os livra". Salmo 34:7 

 A desculpa pela falta de dinheiro para a gasolina também é muito utilizada, mas quando 

se trata de gasolina para o shopping, para a praia, para o sítio, para o jogo de futebol ou para a 

partida de basquete sempre existe dinheiro para ela. 

 Agora a desculpa campeã de todas e que nela se escoram todas as famílias que não 

querem mais ir às igrejas é: "Vejo cultos e mensagens melhores no canal de televisão de nossa 

própria igreja ou mesmo pela internet. Porque eu sairia do conforto de minha casa?" 

 Motivos não faltam e desculpas também não, mas a verdade é que os nossos filhos não 

estão mais indo à Igreja nas quartas e nos domingos. Nossas famílias não sabem qual será o 

futuro dessas escolhas. Se nossos filhos não encontrarem prazer nas coisas de Deus, no território 

de quem eles encontrarão prazer, alegria e felicidade? A sua família tem procurado ficar mais 

perto de Deus ou essa distância está se tornando cada vez maior?  Pense nisto! 
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Vinte e Um de Agosto 

Todo Bem Procede de Deus 

 Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que 

nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão 

vigia a sentinela. Salmo 127:1 

 Quando pensamos num Salmo com foco total na família, não tem como não lembrar do 

fantástico Salmo 127. São apenas cinco versos que merecem ser lidos e sublinhados em 

vermelho em nossas Bíblias, tamanha a importância das palavras. Analisemos juntos esses cinco 

preciosos versículos: 

 "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Se o Senhor 

não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela." Provérbio 127:1 

 Este verso tem muito a nos ensinar sobre dependência ampla e irrestrita do nosso Deus. 

É uma grande verdade a essência desse versículo primeiro, pois por mais que às vezes pensemos 

que é o nosso mérito, o nosso trabalho e o nosso esforço que faz tudo acontecer em nossas 

casas, a verdade é que se o Senhor não nos abençoar como um bom trabalho, se o Senhor não 

nos der sabedoria, para escolhermos ter saúde, se o Senhor não estiver a frente de nossa vida, 

dirigindo e cuidando dos detalhes, nossa casa nunca seria realmente edificada. 

 "Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que 

penosamente granjeaste, aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem". Salmo 127:2 

 Existe uma lição preciosa sobre ansiedade neste verso! Quando bilhões de pessoas que 

trabalham de forma alucinada para obter o pão nosso de cada dia, "aos seus amados, Ele os dá 

enquanto dormem". Se somos do Senhor, nosso pão é nossa água estão garantidos. 

 "Herança do Senhor são os filhos; o fruto do ventre o seu galardão.” Salmo 127:3 

 Existe um lindo pensamento sobre filhos que nos diz que: Filhos são presentes que Deus 

nos dá para nos ensinar a amar alguém além de nós mesmos. Quando entendemos que nossos 

filhos estão conosco apenas por empréstimo e que eles são herança do Senhor, este olhar irá 

ampliar nossa visão e nossa forma de nos relacionarmos com eles. 

 "Como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade". Salmo 127:4 

 Flechas nas mãos do guerreiro, são a garantia de que nossos filhos terão êxito em suas 

empreitadas ao longo da estrada da vida. 

 "Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não serão envergonhados quando 

pleitear com os inimigos à porta".  

 Como diz o salmista felizes os homens e mulheres que tem muitos filhos e apesar disso 

conseguem manter em seu lar, as bênçãos da harmonia, da paz e do equilíbrio. Quando os 

inimigos vierem à porta, os inimigos pensarão duas vezes, ao verem uma família tão numerosa, 

poderosa e abençoada. 

 Todo bem procede de Deus é uma mensagem muito apropriada para nossas famílias. 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 
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Vinte e Dois de Agosto 

Temor de Deus e Felicidade no Lar 

 Bem aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos 

seus caminhos. Salmo 128:1 

 Quando pensamos que o Salmo 127 é o salmo da família, a Palavra de Deus nos 

surpreende com o Salmo 128 e seus seis versículos fantásticos. Acabei de perceber que aquele 

provérbio popular de "que os melhores perfumes estão nos menores frascos", também tem sua 

aplicação no livro de Salmos. 

 São apenas seis versículos, mas quanta inspiração divina e quanta sabedoria, podemos 

extrair deles. Meditemos nestes versos que a Palavra de Deus tem para nós hoje: 

 "Bem aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos." Salmo 128:1. 

  Essa é a sua realidade como chefe e líder espiritual de sua família? Você é feliz por temer 

ao Senhor e andar nos seus caminhos? Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos é algo que 

pertence a vocês pais ou seus filhos também são abençoados por essa condição?  Quantos lares 

seriam diferentes, quantas famílias teriam outra história de vida, se apenas os pais e filhos 

temessem ao Senhor e andassem nos Seus caminhos. 

 "Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem." Salmo 128:2. 

  Que bênçãos maravilhosas estão reservadas às famílias que temem ao Senhor e andam 

nos seus caminhos!  Que chefes de família não sonham com poder comer com o fruto de seu 

trabalho, serem felizes e tudo ir dando certo para sua família? 

 "Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como 

rebentos da oliveira à roda da tua mesa." Salmo 128:3   

   Vivemos em tempos modernos em que casais jovens e muito bem sucedidos em suas 

carreiras profissionais, não fazem mais planos para terem filhos. Eles se contentam em serem 

pais e mães de animais de estimação e estão felizes em devotar todo o seu carinho, seu amor e 

seu dinheiro para dar do bom e do melhor para seus bichinhos. Se você não faz parte dessa 

tribo, então você consegue entender a bênção que é ter esposa e filhos dentro de sua casa. Você 

vai saber exatamente a felicidade que é tocar a campainha de sua porta e ouvir seus filhos 

gritando: "O Pai chegou! O Pai chegou!" e de quebra ver sua linda esposa te esperando. 

 "Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor." Salmo 128:4 

 Você é esse felizardo? Você faz parte deste grupo seleto de chefes de família? Você é 

este homem afortunado e abençoado por Deus? Sua vida tem as bênçãos que Deus tem 

reservado para esses homens? Pertencer ao Senhor já é uma realidade na sua vida? 

 "O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante 

os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel" Salmo 128:5 

 Essa bênção de ver seus netos é um presente de Deus para sua vida.  
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Vinte e Três de Agosto 

Deus Onipotente e Onipresente 

 Graças te dou, visto que de modo assombrosamente 

maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha 

alma o sabe muito bem. Salmo 139:4 

 Existem cento e cinquenta salmos na Palavra de Deus e logicamente todos tem sua 

poesia, sua beleza, sua mensagem única, mas há alguns salmos que ficarão para sempre 

gravados em nossos corações, devido à mensagem especial que ele possui.  O Salmo 139 nos 

fala de forma clara e fidedigna, duas das virtudes exclusivas da Divindade que são a onisciência 

e a onipotência, ou seja, nosso Deus sabe todas as coisas e Ele é simplesmente poderoso, mais 

poderoso do que sequer possamos imaginar. 

 Quando lemos a história do povo de Israel, no Velho e dos cristãos no Novo Testamento, 

vemos que por diversas vezes, o povo de propriedade exclusiva de Deus, O trocava por deuses 

pagãos como Astarote, Baal e até mesmo pela Diana dos efésios. Trocar o Deus onisciente, 

onipotente e onipresente por deuses de pau e pedra era descer ao nível mais baixo em sua 

degradação espiritual como povo de Deus. 

 Quando lemos o Salmo 139, Davi, o rei, o regente e o compositor de Israel, consegue 

nos mostrar de forma clara e transparente quem é o Deus que adoramos: 

Senhor, tu me sondaste, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar; 

de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, e o meu deitar; e 

conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha 

língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, 

e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima; tão alta 

que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da 

tua face? Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu 

ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, 

Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.  

Se disser: Decerto que as trevas me encobrirão; então a noite será luz à roda de mim. 

Nem ainda as trevas me encobrem de ti; mas a noite resplandece como o dia; as 

trevas e a luz são para ti a mesma coisa; pois possuíste os meus rins; cobriste-me no 

ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão 

maravilhoso fui feito; maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito 

bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido 

nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no teu 

livro todas estas coisas foram escritas; as quais em continuação foram formadas, 

quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus 

pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam em maior 

número do que a areia; quando acordo ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás 

decerto o ímpio; apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Pois falam 

malvadamente contra ti; e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. 

Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se 

levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito; tenho-os por inimigos. Sonda-me, 

ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê-se 

há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno." Salmo 

139:1-24 
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Vinte e Quatro de Agosto 

A Benção da Harmonia 

 Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! 

Salmo 133:1 

 Quando pensamos na palavra bênção, nossa mente materialista e consumista, faz um 

link direto com dinheiro, emprego, trabalho, renda, lucro e dividendos. Quando abrimos a 

Palavra de Deus em cultos de quarta-feira em nossas igrejas e damos aos nossos irmãos a 

oportunidade de pedir as bênçãos de Deus, geralmente esse pedido de bênção tem realmente 

a ver com dinheiro, que virá para aliviar os fardos de uma vida financeira totalmente 

descontrolada. 

 É simplesmente impressionante como os pedidos de oração nestas quartas feiras não 

incluem bênçãos espirituais. Quase não vemos chefes de família pedindo por equilíbrio, paz, 

harmonia, amor, domínio próprio, esperança, temperança, bondade, misericórdia e outras 

bênçãos espirituais para suas famílias. Quando os assuntos dos momentos de oração passam 

dos pedidos para agradecimentos, poucos conseguem serem específicos em seus pedidos de 

oração, contentando-se em sua grande maioria, com os motivos genéricos de sempre: 

gratidão pela vida, pela saúde e alguns ainda se lembram de incluir a sua família. 

 Nosso verso de hoje é muito conhecido no meio cristão e geralmente os pregadores 

do evangelho, o usam sempre que o assunto de sua mensagem é sobre a união dos membros 

da igreja, mas creio que ele pode ser muito útil no ambiente de nossas casas, entre irmãos de 

mesmo sangue. 

 Quando constituímos nossa própria família e quando vem a bênção do primeiro filho, 

tudo parece fantástico e maravilhoso. O casal começa a aprender a arte de paternidade, todos 

os preparativos para o nascimento do bebê são feitos e quando finalmente, ele entra em casa 

para tomar posse de seu cantinho, a felicidade inunda a vida do casal. Tudo vai indo às mil 

maravilhas até o dia em que o irmãozinho ou a irmãzinha, chega para aumentar a alegria da 

família. 

 Como todos os pais sabem, cada filho é um filho e se o primeiro era um santo anjo do 

Senhor, que dormia a noite inteira e não sentia a menor necessidade de se alimentar de 

madrugada, os pais podem ter a certeza absoluta que o segundo virá com a pá virada e não 

será nada fácil administrar os gostos e jeitos do novo filho, com a realidade do primogênito, 

que perdeu o status de estrela da família. 

 A verdade é que só conseguimos entender a plenitude em toda a sua essência, após o 

nascimento do segundo filho. Enquanto só existia um príncipe ou uma princesa para 

administrar, tudo era trabalhoso, mas não era penoso. Não era um fardo cuidar, amamentar 

e até mesmo brincar. A chegada do segundo filho, irá ensinar de verdade, a arte de ser pai e 

mãe. Com o segundo filho entrando em cena, inúmeras cenas de ciúme irão acontecer, a 

atenção que era exclusiva do primogênito agora será transferida quase que integralmente 

para o segundo. Os avós sábios sempre virão visitar os dois e deverão ter bom senso, para 

nunca trazer um presente para somente um. A bênção da harmonia será uma necessidade! 
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Vinte e Cinco de Agosto 

Manhãs com Deus 

 Faze-me ouvir, pela manhã, da tua graça, pois em Ti 

confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a 

ti elevo a minha alma. Salmo 143:8 

 Um dos grandes privilégios que o nosso bom Deus nós damos é a oportunidade única 

de começarmos nossos dias com Ele. Certa feita ouvi uma mensagem fantástica em uma de 

nossas igrejas, cujo início foi: "O que te tira da cama será o teu Deus." Qual era a essência 

das mensagens que o pregador queria deixar? A de que a nossa principal motivação ao 

acordarmos pela manhã, acabará ocupando o centro de nossa vida nesse dia.   

 Se ao acordarmos e tirarmos nossos celulares do modo off line, dezenas, senão 

centenas de mensagens no Whats App aparecerão e se dermos nossa primeira atenção para 

as mesmas, elas acabarão virando o nosso deus. Da mesma forma se ligarmos os nossos 

notebooks e acessarmos a Internet, antes de falarmos com o nosso Deus, nossa internet e 

nosso notebook, virarão nossos deuses. Se ver os noticiários das seis e trinta for o principal 

motivo para sairmos da cama, ele acabou de se tornar o nosso deus. Se o nosso trabalho for 

o motivo principal que nos tira do conforto de nossa cama, então o trabalho será o nosso novo 

deus. Como mordomos de Deus precisamos escolher colocar o Senhor como o primeiro em 

nosso dia e quando amarmos ao Senhor nosso Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso 

entendimento, então será Ele que nos tirará da cama. Levantaremos de lá para buscá-lo, para 

louvá-lo, para adorá-lo, e conforme a promessas Dele, "todas as demais coisas nos serão 

acrescentadas". 

 Escolhermos Deus para a primeira hora de nosso dia é colocá-lo em primeiro lugar em 

nossas vidas. Agindo dessa forma, nosso dia será muito mais abençoado, mais produtivo, mais 

atraente, as pendências se resolverão com mais facilidade, pois ao Senhor, foi dada a melhor 

parte de nosso dia e aqueles que o honram, Ele os honrará. 

 O hino 359 do Hinário Adventista tem com título Dia a Dia e sua letra é um excelente 

complemento para a nossa meditação de hoje. Não sei se você ou sua família conhecem a 

música, mas a letra é linda e tem muito a nos ensinar.  

Dia a Dia 

 Dia a dia em todo os momentos. Força encontro em lutas ou labor. Pois de Deus recebo 

sempre alento. Que razão me terei pra temer.  Deus que é bom e sábio e compassivo.  Cada 

dia dá-me o seu melhor. Uma dor e logo um 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 dos dias que me entregas, nesta minha peregrinação. 
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Vinte e Seis de Agosto 

Bênçãos Para Os Filhos 

 Que nossos filhos sejam, nas suas mocidades, como plantas 

viçosas e nossas filhas, como pedras angulares lavradas como 

colunas de palácio. Salmos 144:22 

 Durante um período de nossas vidas em que somos apenas conhecidos como filhos de 

fulano ou filhos de sicrano, não conseguimos entender de forma plena, o quanto nossos pais 

se empenharam para nos abençoar. Como filhos nutríamos o conceito de que é obrigação de 

nosso país nos proporcionar, casa, comida, cama, roupa lavada, estudo, carro e férias 

sensacionais.  Este conceito estava tão arraigado em nossa mente de filhos que na maioria das 

vezes, sequer enxergávamos estas obrigações paternas como bênçãos. 

 Pelo fato de sermos filhos, não trabalharmos fora para ganhar o pão, por não 

sabermos o preço de nada, por não termos o conceito de valor, por não termos sequer a 

mínima ideia de quanto custa cada copo de água, cada banho quente, cada refeição ou o preço 

de um botijão de gás, crescemos sem a noção de quanto abençoados fomos por ter os pais 

que tivemos.  

 Existem dois momentos em nossa vida de filhos que entendemos a dimensão das 

bênçãos que recebemos de nossos pais. O primeiro momento acontece, quando saímos de 

casa ainda solteiros e temos que nos virar sozinhos com um salário de sobrevivência. Quando 

sentamos sozinhos para tomar o desjejum com apenas um pão com margarina e um copo de 

cevada para encarar toda uma manhã de trabalho, nos vem à mente a bênção que era o 

desjejum caprichado na casa de nossos pais. 

 O segundo momento acontece quando casamos e constituímos nossas próprias 

famílias. Se tivermos o privilégio de ambos trabalharem, iremos nos esforçar para nos 

alimentar melhor ainda do nossos pais conseguiram nos dar. Quando nossos filhos nascem, 

nos esmeramos ainda mais para lhes proporcionar bem mais do que recebemos e desta forma 

conseguimos entender de forma plena, o valor de tudo o que nossos pais fizeram por nós ao 

longo de anos, e iremos entender, que tudo o que eles fizeram por nós, não foi por uma mera 

obrigação e sim foi uma oportunidade única que eles tiveram para nos amar e nos abençoar.  

 Muitos filhos são ingratos. Só querem receber, não querem ajudar, alguns chegam ao 

ponto de exigir e muitos pais no afã de não perder a amizade com seus filhos, acabam se 

tornando reféns de seus gostos e suas vontades. Não sei qual foi o seu histórico como filho e 

não sei que tipo de pai você se tornou. Não tenho ideia de qual é o seu projeto de vida para a 

sua família, mas geralmente os bons pais querem sempre o melhor para seus filhos e para 

tanto, temos que cumprir nosso papel como pais e mães, que por sinal, é bem diferente do 

que apenas ser amigos de nossos filhos.  Nossos filhos já tem amigos demais e talvez tenham 

pais e mães de menos. Uma de nossas maiores missões nesta curta vida que Deus nos dá é de 

sermos pais e mães de verdade. Nossos filhos esperam isso. Nossos filhos merecem isso. 

 Que Deus vos ajude e vos fortaleça na arte de abençoar os vossos filhos! 
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Vinte e Sete de Agosto 

Confiança Plena no Senhor 

 Bem aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu 

auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus.  Salmos 146:5 

 Nosso verso de hoje nos fala sobre um determinado grupo de pessoas felizes e eles 

são os que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e o cuja esperança está no Senhor, seu Deus.  

 Como chefes de famílias cristãs, precisamos diariamente ensinar nossos filhos a 

confiar no Senhor, acreditar no Senhor, a estudarem a Palavra do Senhor, a louvarem ao 

Senhor, a serem fiéis ao Senhor, a orarem e engrandecerem o nome do Senhor. Se nós e 

nossos filhos confiarem plenamente no Senhor, iremos entender o porque nossas vidas tem 

tudo para dar certo, porque o Senhor sempre estará ao nosso lado, dirigindo nossas vidas, 

nossos planos e nossos sonhos, rumo à nossa futura vida eterna em Cristo Jesus. 

   Ao mostramos por nossa vida e nossa fé o quanto é Senhor, faz toda a diferença em 

nossas vidas, iremos aproveitar as oportunidades que a vida nos dá de mostrarmos aos nossos 

filhos o quanto é vã colocarmos nossas confianças em meros seres humanos mortais e 

pecadores. 

 Uma vez a cada dois anos existem eleições em nosso país e tudo o que os políticos 

querem é que você e eu, confiemos plenamente neles, a ponto de lhes darmos um voto de 

confiança e o que geralmente acontece depois? Eles irão trair descaradamente a confiança 

que depositamos neles, irão decidir o destino de nosso país, de acordo com os pensamentos 

da cúpula do partido deles, irão enriquecer em quatro anos de mandato, a ponto de nunca 

mais precisarem trabalhar e todas as reclamações futuras, não irão adiantar nada, pois não 

teremos acesso a eles e eles não terão o menor interesse em nós.  Por conta desse estado de 

coisas que não muda nunca, porque eles não permitem que mude, cresce a cada eleição, o rol 

dos insatisfeitos, que anulam e cancelam o seu voto, simplesmente porque cansaram de tudo 

o que eles prometem e não cumprem.  

 Ao contrário da inutilidade de confiar em homens, a Palavra de Deus nos exorta a 

confiar plenamente no Senhor e o Salmo 146 é uma excelente lembrança de onde nós 

devemos realmente colocar a nossa confiança. 

 Louvai ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao 

Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu 

for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não 

há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra; naquele mesmo dia 

perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de 

Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que 

fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade 

para sempre; O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O 

Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos; o Senhor 

levanta os abatidos; o Senhor ama os justos; O Senhor guarda os 

estrangeiros; sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos 

ímpios. O Senhor reinará eternamente; o teu Deus, ó Sião, de geração em 

geração. Louvai ao Senhor. Salmo 146:1-10 
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Vinte e Oito de Agosto 

Escolha Sábia 

 Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a 

instrução de tua mãe.  Provérbios 1:8 

 Quando pensamos em provérbios não tem como não lembrar do sábio Salomão. Todos 

nós lembramos que Salomão, o filho do rei Davi como Bate Seba, era muito novo e 

inexperiente quando assumiu o trono de Israel e o próprio Deus foi ter com ele e lhe abriu o 

cofre de bênçãos. Que encontro fantástico não deve ter sido este não é verdade? Conforme I 

Reis 3:5, Deus aparece a Salomão e lhe faz uma proposta fantástica: "Disse-lhe Deus: Pede-

me o que queres que eu te de." 

 Já parou para imaginar Deus fazendo essa proposta para você? Qual seria a sua reação 

e a sua resposta?  Fico imaginando que talvez você, seja pai ou mãe de três filhos, todos 

estudando numas escolas particular e de repente, você pode pedir que Deus pague todos os 

estudos de seus filhos até o mestrado ou doutorado. Quem sabe você ainda more de aluguel 

e seu pedido podia ser uma casa incrível com dois carros na garagem e o melhor de tudo que 

Deus poderia te dar tudo o que você pedisse. É bom demais ter um Deus que pode nos 

abençoar não é verdade? 

 Salomão pediu algo que talvez nenhum de nós pediria. Talvez na ânsia de resolvermos 

nossos eternos sonhos materiais, talvez todos nós pedíssemos dinheiro, mas Salomão ainda 

muito jovem pediu uma bênção espiritual. Relembre o seu pedido: "Dá, pois, ao teu servo, 

coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem 

e o mal; pois quem poderá julgar a este grande povo? I Reis 3:9. 

 Que escolha fantástica! A melhor escolha que um jovem rei poderia ter feito e qual foi 

a resposta de Deus ao seu clamor por sabedoria? "Esta palavra pareceu boa aos olhos do 

Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso, e não pediste 

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

pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo; Eis que fiz segundo as tuas 

palavras; eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, 

e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas 

como glória; de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos."  I Reis 3:10-13 

  Esse episódio com Salomão me levou a refletir sobre os motivos pelos quais nós pais 

oramos pelos nossos filhos. Será que estamos somente preocupados com que estudem e 

passem de ano? Será que uma boa formação acadêmica tem sido o principal motivo de nossas 

orações em prol de nossos filhos? Já oramos pelos futuros companheiros de vida de nossos 

filhos, ou seja, nossos futuros genros e noras?  Já oramos para que nossos filhos seja pessoas 

de caráter puro e reto? Já oramos para que eles nunca abandonem os caminhos do Senhor? 

Já oramos para que Deus dê a eles a mesma sabedoria que deu a Salomão? 

 Seu Deus dessa essa oportunidade para seus filhos, qual seria a escolha deles? Que tal 

perguntar para eles ao fim dessa meditação? Qual seria o desejo do coração deles, que Deus 

poderia atender? Surpreenda-se com o resultado e oriente-os a escolher bem. 
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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 Agosto 

Sabedoria na Prática 

 O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os 

loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7 

 Estaremos mergulhando no mundo dos Provérbios de Salomão. São trinta e um 

capítulos, com ensinamentos práticos para nós e nossas famílias. Se sua família nunca leu o 

livro de Provérbios, aconselho que a mesma reserve um tempo nos momentos inesquecíveis 

de culto familiar, cada membro com sua Bíblia, com sua régua e caneta vermelha e todos 

escolhendo os seus provérbios favoritos e deixando-os bem coloridos em suas Bíblias. 

 Os provérbios são gotas de sabedoria, vidas diretamente da mente inspirada de 

Salomão, que foi ricamente abençoado com esse dom, quando ele o pediu ao Senhor. Aqui já 

temos o primeiro aprendizado para nós pais e também para nossos filhos: temos que nos 

acostumar a orar e clamar por sabedoria. Temos que nos acostumar a orar por sabedoria em 

nossos cultos individuais, nos cultos familiares e até mesmo em nossas orações na igreja. 

Geralmente nossas orações de limitam a pedir somente bênçãos materiais tais como emprego, 

dinheiro, casa, carro, férias, roupa e quase nunca ou nunca oramos por sabedoria. Você como 

chefe de sua casa já orou por sabedoria para saber como agir em determinadas situações de 

seu dia a dia? Nossos filhos oram por sabedoria para solucionar os problemas que encontrarão 

na escola, no estágio ou na faculdade? Precisamos como indivíduos e como família, começar 

a orar por sabedoria em nossos cultos pessoais, ampliar os pedidos por sabedoria em nossos 

cultos familiares e também nos cultos de oração, em nossas igrejas, pois quanto mais pessoas 

nos ouvirem, clamando por sabedoria, mais pessoas também clamarão por sabedoria. 

 O próprio Salomão nos diz o por que ele escreveu os provérbios e porque sua família 

precisa ler e estudar os provérbios: "Para aprender a sabedoria e o ensino; para entender as 

palavras da inteligência; para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a 

equidade; para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o 

sábio e cresça em prudência e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e 

parábolas, as palavras e enigmas dos sábios." Provérbios 1:2-6 

 O próprio Salomão termina suas primeiras palavras com o famoso verso de Provérbios 

1:7, que a grande maioria de nós, só conhece a primeira parte: "O temor do Senhor é o 

princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino." 

 A grande bênção que o estudo de provérbios trará para nossas famílias é podermos 

ver como conselhos tão preciosos, tem uma aplicação na nossa vida prática, aquela vida do 

dia a dia e não aquela vida de meditação em momentos de culto na igreja. Os conselhos 

aprendidos com Salomão irão nos tornar sábios para tomarmos decisões ao longo de nossos 

dias e quando chegarmos ao fim deles, poderemos agradecer ajoelhados em nossos cultos 

familiares, quão bom podermos colocar na prática, o que Salomão nos deixou de presente em 

seu fantástico livro de Provérbios. 

 Vamos juntos aprender com Salomão a sermos mais sábios em nossas vidas? 
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Trinta de Agosto 

Conselhos Para Filhos 

 Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a 

instrução de sua mãe. Provérbios 1:8 

 Diz a sabedoria popular que se conselhos fossem bons, eles não seriam gratuitos e sim 

vendidos.  Especulações à parte, a verdade é que o livro de provérbios é manual divino de 

conselhos que o Senhor nos compartilhou através do sábio Salomão. 

 Nosso verso de hoje é um recado direcionado a todos os filhos, para estimulá-los a 

ouvir o ensino de seu pai e não deixar a instrução de sua mãe. 

 Vivemos em tempos modernos em que algumas "mães" saem da maternidade e 

literalmente jogam seus filhos na lixeira do hospital. Outras mulheres que também se dizem 

mães, estimulam suas filhas a se prostituir desde os oito anos de idade, principalmente nas 

regiões de turismo sexual no Nordeste e no Norte de nosso país.  

 Como ouvir os conselhos de mães e pais, que só colocaram filhos no mundo, para fazê-

los de escravos ou fonte de renda? Como obedecer a um pai que coloca seus filhos para serem 

"mulas" no tráfico de drogas e não se importarem nem um pouco se eles morrerão ou não 

antes mesmo de chegar aos quinze anos de idade? Que dilemas tem os filhos que não tiveram 

a bênção de terem pais cristãos. Não é à toa que a Palavra de Deus é luz para os que estão 

perdidos e quando as verdades bíblicas chegam na vida dos perdidos, eles têm uma chance de 

fazer diferente de tudo o que aprenderam ou não com seus pais. O evangelho chega na vida 

dos perdidos para fazê-los enxergar onde estavam e decidirem mudar de vez com a vida que 

levavam. A bênção é que o evangelho pode mudar tanto a vida dos pais que colocam seus 

filhos no tráfico de drogas, como também a vida dos filhos que também estão nesse mesmo 

caminho. 

 Fico agradecendo a Deus diariamente pela maravilhosa Palavra de Deus que me 

alcançou quando ainda eu era uma criança e que bênção não foi para mim, ter nascido e 

crescido num lar cristão. Nascer no reino de Deus desde pequeno, aceitar Jesus Cristo como 

meu salvador e Senhor e poder ir crescendo e ouvindo os conselhos de meu pai e de minha 

mãe realmente fazem a diferença em nossa vida.  

 Todo esse trabalho de base feito pelos pais cristãos estabelecem a base do lar dos 

filhos e netos. Não sei se essa foi a sua realidade como pai e mãe, mas se você foi abençoada 

com pais cristãos, deveríamos ser eternamente gratos por eles existirem e se nós quiséssemos 

ir um pouco além em nossas gratidões, deveríamos dizer literalmente para eles o quanto eles 

fizeram e ainda fazem diferença em nossas vidas e na vida da família que nós constituímos. 

 O lar é a nossa primeira escola e nossos pais sempre serão nossos primeiros 

professores. Ao olhar para nossa infância, adolescência e juventude e se fomos abençoados 

com pais cristãos, levantemos nossas mãos em direção aos céus em gratidão ao nosso Deus, 

pois muitas pessoas não tiveram a bênção que tivemos. Louve ao Senhor pelos seus pais. 
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Trinta e Um de Agosto 

A Excelência da Sabedoria 

 Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a 

inteligência e o entendimento. Provérbios 2:6 

 Creio plenamente que existe diferença entre conhecimento e sabedoria. 

Conhecimento para mim é toda a cultura que conseguimos adquirir quando lemos, estudamos 

e nos especializamos nas mais diversas áreas do conhecimento e sabedoria é a forma como 

nós iremos utilizar tal conhecimento. É comum ver pessoas com grande conhecimento e 

nenhuma sabedoria e muitas vezes nos deparamos com pessoas humildes, com pouquíssimo 

conhecimento e muita sabedoria.  

 Como família precisamos do conhecimento, pois eles são a base de nossa informação 

e informação é a matéria prima do processo decisório. Sem informação não temos como 

tomar decisões e quando tomamos decisões sem a informação correta, os resultados são 

desastrosos. Quantos vezes nossos pais e mães erraram conosco porque tomaram decisões 

sem ter a informação correta a respeito dos fatos e talvez já tenhamos feito o mesmo. 

 Se como família precisamos de conhecimento, mas ainda precisaremos de sabedoria 

para analisar todo esse excesso de conhecimento que diariamente nos chega através da mídia 

e avaliar corretamente quais informações servirão ou não para nossas vidas e de nossas 

famílias. Salomão nos abençoa com provérbios fantásticos sobre sabedoria ao longo de seu 

segundo capítulo. Vamos permitir que ele nos brindes com seus ensinamentos: 

 "Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus 

mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria; e inclinares o teu coração ao 

entendimento; Se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz, 

Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o 

temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria; da 

sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria 

para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas 

do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a 

equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, e o 

conhecimento for agradável à tua alma, O bom siso te guardará e a inteligência te 

conservará; para te afastar do mau caminho, e do homem que fala coisas perversas; dos que 

deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos escusos; que se alegram de 

fazer mal, e folgam com as perversidades dos maus. Cujas veredas são tortuosas e que se 

desviam nos seus caminhos; Para te afastar da mulher estranha, sim da estranha que 

lisonjeia com suas palavras; Que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do 

seu Deus; Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Todos 

os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Para andares 

pelos caminhos dos bons, e te conservares nas veredas dos justos. Porque os retos habitarão 

a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os 

aleivosos serão dela exterminados".  Provérbios 2:1-22 
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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

