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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 

Setembro 2021 

Famílias no vale da decisão 

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

pensamentos? Se o Senhor é Deus segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe 

respondeu. I Reis 18:21 

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

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

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

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

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

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

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

amistoso: 

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

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

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

mandamentos do Senhor, e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

respondeu palavra até se colocarem do lado de Deus." 

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

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

salvador e Senhor é: "Até quando coxeareis entre dois pensamentos? Mesmo em muitos lares 

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

quantas famílias cristãs estão completamente divididas quando o assunto é Jesus Cristo. Há 

pais que aceitaram Jesus Cristo, porém mães que não têm o menor interesse em Jesus. 

Existem mães que aceitaram Jesus Cristo, porém pais que não têm o menor interesse nele. E 

como ficam os filhos no meio desse vale de indecisão?  Perdidos literalmente, sem saber se 

seguem o Jesus de seu pai/mãe ou não. Que Deus nos dê a bênção de termos todos os 

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

Deus! 

 

De 
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Primeiro de Setembro 

Pérolas de Provérbio 3 

 Confia no Senhor, de todo o teu coração e não te estribes 

no teu próprio entendimento.  Provérbios 3:5 

 Como são maravilhosos os momentos que nos encontramos como o Senhor, logo nas 

primeiras horas das manhãs. Poder despertar cedo, buscar seu jardim de oração, no seu 

cantinho preferido da casa, abrir seu coração à Deus através da oração, louvar e abrir a Palavra 

de Deus, enquanto sua família ainda dorme, não tem preço. 

 Para esse momento único de meditação e contato com o Pai, nada é tão bom quanto a 

paz que só as primeiras horas da manhã podem nos proporcionar. Muito importante para um 

bom relacionamento com Deus é não ser importunado por ninguém, pois dessa forma, nosso 

tempo de devoção pessoal, louvor e adoração, torna-se único e exclusivo. 

 Depois dos momentos iniciais de oração, louvor e leitura de alguns textos do Espírito de 

Profecia, nosso tempo com Deus se encaminha para a abertura, meditação e estudo de Sua 

Palavra e quão especial é poder ouvir a voz de Deus falando diretamente ao seu coração, em 

mais um milagroso dia de nossas vidas.  Essa foi a sensação que tive ao abrir a Palavra de Deus 

hoje pela manhã e me deparar com algumas pérolas preciosas de Provérbios 3: 

 "Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus 

mandamentos; porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz". 

Versos 1 e 2 

 "Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na 

tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens".  

Versos 3 e 4 

 "Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio 

entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas". 

Versos 5 e 6 

 "Não sejas sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto 

saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos".  Versos 7 e 8 

 "Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. E se 

encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares". Versos 9 e 10 

 "Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades de sua repreensão. 

Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem".  Versos 

11 e 12 

 "Feliz é homem que acha sabedoria, e o homem que adquire o conhecimento, porque 

melhor é o lucro que ela dá do que a prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino". 

Versos 13 e 14 

  Que tal reservarmos mais tempo com nossa família para meditar na Palavra de Deus? 
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Dois de Setembro 

Conselhos Para Filhos 

 Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te 

enfades de sua repreensão. Provérbios 3:11 

 O que não falta no livro da sabedoria de Salomão, são conselhos e muitos destes 

conselhos tem um público alvo muito bem definido que são os filhos. 

 Filhos precisam de conselhos por uma razão muito simples: eles não viveram ainda o 

tempo suficiente para dirigirem suas próprias vidas e tomarem as decisões sábias necessárias 

para tal. Portanto os filhos sábios que tiverem recebido a bênção de também terem pais sábios, 

com certeza serão ricamente abençoados nesta vida e na vida futura. 

 Veja alguns dos conselhos que Salomão deixou para os filhos, lembrando também, que 

os pais e mães também são filhos e podem extrair lindas lições destes provérbios de Salomão: 

 "Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de sua mãe".  Prov. 1:8 

 "Filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te não o consintas". Prov. 1:10 

 "Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus 

mandamentos para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao 

entendimento e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a 

sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor 

do Senhor e acharás o conhecimento de Deus". Provérbios 2:1-5 

 "Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus 

mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz". 

Provérbios 3:1 e 2 

 "Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. 

Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem".  

Provérbios 3:11 e 12 

 "Filho meu, não te apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria 

e o bom siso. Porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço." Provérbios 3:21 

e 22 

 "Ouvi filhos a instrução do pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento, 

porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino". Provérbios 4:1 

 "O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria; sim, com tudo o que possuis, adquire 

o conhecimento". Provérbios 4:7 

 "Ouve, filho meu e aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os anos de vida".  

Provérbios 4:10 

 Existem muitos outros conselhos para filhos. Descubra-os no livro de Provérbios. 
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Três de Setembro 

As Bênçãos do Contentamento 

 Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que 

grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15:16 

 Uma das maiores missões dos pais é prover as necessidades essenciais para suas famílias 

e essa não é uma missão nada fácil, pois de demanda dos mesmos, quatro semanas de quarenta 

horas de efetivo trabalho ao longo do mês, para chegar no tão esperado dia de pagamento, eles 

poderem honrar todos os boletos que parecem nunca parar de chegar. 

 Apesar dos esforços tremendos dos pais para atenderem com qualidade as necessidades 

de sua família, o mundo materialista que está em nossos celulares, na internet e na televisão, 

nos bombardeiam  com  novos produtos tecnológicos, novos alimentos industrializados, novos 

carros, novas casas, novos destinos incríveis para viajar, novos celulares infinitamente melhores 

do que os nossos e toda essa propaganda acaba aumentando em nossas famílias, um desejo 

quase incontrolável de sempre querer mais, mais e mais. 

 Nesse afã de consumir e ter coisas mais modernas, parece que nossos móveis, nossos 

computadores, celulares, roupas, sapatos e até mesmo nossos alimentos já não tem mais a graça 

e a beleza que sempre tiveram e uma praga chamada descontentamento começa a invadir 

nossos lares e o primeiro reflexo do descontentamento é a reclamação. 

 Parece que de uma hora para outra, o pai começa a reclamar do carro, a mãe da 

secadora de roupas, o filho do notebook e a filha do celular e nada do que se tem em casa e que 

já foram bons até aqui, parecem não agradar mais e o descontentamento atingiu seu objetivo 

de desestabilizar a família. 

 Contra essa onda consumista que tem invadido nossas famílias e gerado 

descontentamento, reclamação e dívidas desnecessárias, o sábio Salomão, além do verso de 

hoje, nos brinda com dois provérbios fantásticos: 

 "Melhor é o prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio". 

Provérbios 15:17 e “Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e 

contendas". Provérbios 17:1 

 Será que precisamos ficar eternamente com casa velha, celulares ultrapassados, roupas 

fora de sintonia, carros antigos e tudo isso por conta do contentamento? Obviamente que não. 

Precisamos ao longo de nossa história de vida familiar, irmos nos adaptando às modernidades e 

novidades, mas não precisamos ficar reféns destas mesmas modernidades, a ponto de nossas 

casas, virarem para nós e nossos filhos, uma referência de contendas, descontentamento e 

reclamação.  

 As virtudes da paz, da harmonia e do contentamento num ambiente familiar não tem 

preço e nossas famílias precisam aprender a conviver com os ataques do materialismo, sem 

perder a noção da escravidão que tais ataques podem causar. A sabedoria é um presente que o 

Senhor tem à disposição de todos e famílias sábias saberão viver com contentamento.  
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Quatro de Setembro 

Conselhos para Família 

 O filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato 

despreza a sua mãe. Provérbios 15:20 

 Um dos grandes privilégios que Deus nos concede é a bênção de termos nascidos em 

lares cristãos. Somente os filhos que tiveram pais e mães, que um dia aceitaram Jesus Cristo 

como seu salvador e Senhor, que foram orientados desde pequenos nos caminhos do Senhor, 

que viram seus pais ajoelharem-se de madrugada intercedendo pelos seus filhos, que os 

reuniam diariamente para os momentos de culto familiar, que nunca mediram esforços para os 

levarem para a igreja e investir recursos em todas as atividades da mesma, sabem exatamente 

a diferença que estes pais fizeram nas suas vidas. 

 Depois das bênçãos de passar os primeiros vinte e cinco anos num lar cristão, onde Jesus 

Cristo era o centro da família, é chegada a hora de saímos da casa de nossos pais e também 

construirmos o nosso lar com a esposa ou com o marido que escolhemos e o ciclo se repetirá 

com muito mais facilidade, para quem teve um lar cristão como referência.  

 A grande dificuldade ocorre quando um casal cristão resolve constituir sua própria 

família, mas não tiveram pais cristãos que os apoiasse e com certeza para que esse novo lar 

cristão dê certo, será preciso que o casal, esteja disposto a se capacitar e também aceitar os 

conselho e dicas preciosas de bons conselheiros  

 Nessa busca por orientação e conhecimento, não podemos esquecer os preciosos 

ensinamentos que somente a Palavra de Deus irá trazer e se eles se dedicarem a ler e praticar 

os ensinamentos aprendidos, esse novo lar tem tudo para dar certo.  

 Veja alguns conselhos sobre família extraídos do livro de Provérbios que podem nos 

ajudar em nossos lares hoje e nos futuros lares que nossos filhos um dia irão formar: 

 "Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor". 

Provérbios 18:22 

 "O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo as 

contendas da mulher". Provérbios 19:13 

 "A casa e os bens são herança dos pais; porém do Senhor vem a esposa 

prudente". Provérbios 19:14 

 "O que aflige o seu pai, ou manda embora sua mãe, é filho que traz vergonha 

e desonra". Provérbios 19:26 

 "O justo anda na sua sinceridade; bem-aventurados serão os seus filhos 

depois dele". Provérbios 20:7 

  "Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e 

reta".  Provérbios 20:11 
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Cinco de Setembro 

Planos de Homens e Planos de Deus 

 O coração do homem pode fazer muitos planos, mas a 

resposta certa dos lábios, vem do Senhor. Provérbios 16:1 

 Já parou para pensar porque tantas famílias conseguem ter uma vida plena, 

abundante, próspera e feliz e tantas outras sofrem, não conseguem avançar, não são 

prósperas e muito menos felizes? Será que foi o destino que escolheu algumas famílias para 

serem prósperas e felizes e outras para serem miseráveis e infelizes? 

 Já parou para pensar também quantas famílias começam sua história de forma 

totalmente errada?  Tem ideia de quantos jovens se casam sem a menor noção do que seja 

fazer planos para o presente e para o futuro? Já notou quantas crianças vem ao mundo 

somente para sofrer, porque seus pais sequer tinham condições de terem formado seu lar? Já 

observou quantos abortos poderiam ser evitados, quanta pobreza nunca precisaria ter 

existido, quanta fome e miséria sequer ter feito parte da vida de milhões ou bilhões de seres 

humanos, se apenas o casal tivesse a ideia do que seja planejamento? 

 Planejar a vida é talvez uma das atitudes mais sábias que os casais precisam aprender 

e se eles colocassem essa arte em prática, muitas famílias, principalmente as crianças oriundas 

dessas famílias nunca precisariam ter sofrido. 

 Muitas famílias começam através de uma relação sexual fora do ambiente do 

matrimônio, sem a bênção do Senhor, sem planejamento de absolutamente nada, sem lastro 

financeiro, sem emprego, sem trabalho, sem renda, sem perspectiva nenhuma de futuro e 

quando o filho(a), nasce nove meses depois, o desespero aumenta, pois se o casal já não estava 

conseguindo comer, agora mais uma boca surge para passar fome. 

 A verdade é que nas ruas das cidades, vemos meninas adolescentes com doze a quatorze 

anos, com seus bebes no colo, clamando por esmola, para apenas conseguir dar uma única 

mamadeira de leite por dia para seu filho e todo este quadro poderia ser evitado, com 

conhecimento e planejamento.  

 Pessoas que não se planejam para viver, com certeza irão sofrer e nada desse quadro 

caótico tem a ver com o fato de Deus querer ou não querer que eles vivam assim. A pobreza, a 

miséria e o sofrimento, com certeza, nunca fizeram parte dos planos de Deus para seus filhos, 

mas os seres humanos escolhem errado, vivem errado, não pensam no hoje e muito menos no 

amanhã e as consequências são catastróficas. Os homens e mulheres fazem suas escolhas e 

muitas delas são péssimas e eles irão colher os frutos, quer sejam bons ou ruins. Essa é a 

imutável lei da colheita: você só pode colher o que plantou. Não existe mágica e nem bola de 

cristal.  É a lei da consequência. Ou você pensa antes de fazer ou irá curtir o que não havia 

pensado. 

 Para aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus e foram iluminados pelos 

conhecimentos da Palavra de Deus, que mudou suas vidas, existe uma promessa incrível: "O 

coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos" Provérbios 16:9 
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Seis de Setembro 

O Poder da Língua 

 Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a 

palavra dita ao seu tempo. Provérbios 25:11 

 Quando você pensa em poder, qual o primeiro pensamento que lhe vem à mente? 

Talvez o primeiro pensamento que lhe venha à mente seja o poder de Deus, pois afinal de contas 

nada e ninguém, tem mais poder que o nosso Deus Todo Poderoso. Mas talvez você tenha 

pensado naquela reunião anual, formada pelos sete líderes dos países mais desenvolvidos do 

mundo, o famoso G7 e consegue dessa forma vislumbrar todo o poder que os presidentes de 

países, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão e Reino Unido, embora a 

União Europeia esteja representada. 

 Quem sabe a sua ideia de poder vislumbre os políticos que sempre legislam em causa 

própria, sempre aumentam seus próprios salários, sempre se beneficiam com suas próprias leis 

e sempre criam programas de refinanciamento com perdão de multa e juros para suas próprias 

empresas.  

 Independente o conceito de poder que quisermos ter, a Palavra de Deus nos diz em 

Tiago 3:6: "Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade; a língua está situada entre os 

membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira 

da existência humana, como também é posta, ela mesma em chamas pelo inferno". 

 Parece que Tiago pegou literalmente pesado ou ele apenas disse uma verdade que 

talvez nenhuma de nós queira ouvir? Como chefes de família que somos, precisamos pedir 

sabedoria para sabermos o que falar, quando falar, com quem falar e como falar e desta forma 

ensinarmos nossos filhos a arte de escolher bem as palavras. 

 Salomão nos brinda com provérbios fantásticos sobre o poder da língua e seria muito 

oportuno ler suas palavras: 

 "A língua serena é árvore da vida, mas a perversa quebra o espírito" Prov. 15:4 

 "A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos, não 

procede assim". Prov. 15:7 

 "Palavras agradáveis são como favo de mel: doces para a alma e medicina para o 

corpo". Prov. 16:24 

 "Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha". Prov. 18:13 

 "A morte e a vida estão no poder da língua; o que bem a utiliza sai perdendo". Prov. 

18:21 

 "O mexeriqueiro revela o segredo; portanto, não te metas com quem muito abre os 

lábios". Prov. 20:19 

 "Quem retém as palavras possui o conhecimento". Prov. 17:27 
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Sete de Setembro 

Pobres e Ricos 

 Não me dês nem a riqueza nem a pobreza, dá-me o pão 

que me for necessário. Provérbios 30:8 

 Quando um casal sonha em ter sua própria família, o ideal seria que eles avaliassem a 

sua situação financeira, antes de tomar tão importante passo em seu relacionamento. Muita 

fome, miséria, dor, desespero e estresse, poderiam ser evitados, se apenas o casal, listasse tudo 

o que ganham, listasse todas as despesas que envolvem a mudança de estado civil e assim, 

depois de uma análise consciente de suas entradas e saídas de dinheiro, estariam aptos a 

enveredar pelo fantástico e desafiador mundo do casamento, da independência total dos pais e 

da bênção única de terem filhos.  Se ter um orçamento já faz toda a diferença numa vida de 

solteiro, imaginem a utilidade dessa ferramenta na vida de casados. 

 Quando vemos as estatísticas sobre a pobreza em nosso país e em vários outros países 

do mundo, ficamos pensando o que faltou para aqueles pais, que sequer tem duas refeições por 

dia, terem se aventurado no mundo do casamento e terem gerado, quatro, cinco, seis ou até 

doze filhos, que também não vão conseguir ter nem uma refeição por dia.  

 A pobreza não impede que as pessoas sejam sábias, não impede que as pessoas sejam 

limpas, sejam honestas e que tenham seus próprios princípios e valores. Ser pobre não é uma 

condição social eterna na vida das famílias e se todos os membros da família se unirem e 

começarem efetivamente a trabalhar e forem devidamente orientadas como gastar o pouco que 

se ganha, elas com certeza podem sair da linha da pobreza extrema e ter uma vida digna. Muitas 

pessoas pobres nunca sairão da pobreza, pois elas se acostumaram a ganhar fácil o seu pão de 

cada dia e muitos esmoleiros que moram na rua, ganham mais vivendo de doação de corações 

bondosos, do que trabalhando para algum patrão. Para muitos cidadãos, pobreza é interessante, 

pois eles recebem bolsa família, auxílio emergencial em tempos de pandemia e acaba se 

tornando um negócio interessante, para muitos que não querem tomar atitude para mudar de 

vida. 

 Nosso verso de hoje fala de equilíbrio. O sábio Salomão nos ensina através de uma 

singela oração: "Não me dês a pobreza, nem a riqueza. Me dê o pão que me for necessário. 

Para não suceder que estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor? Que empobrecido, 

venha a furtar e profane o nome de Deus." Provérbios 30:8 e 9 

 Fantástico conselho não é verdade? Muitos de nós passamos vivos pela pandemia que 

assolou nosso planeta em 2020. Vimos milhões de brasileiros perderem seus empregos, seus 

negócios, sua fonte de renda. Vimos milhares de pessoas tendo que mudar de profissão, 

abandonarem seus diplomas, para tentar vender alguma coisa e poder dessa forma apenas 

sobreviver, porque viver, passou a ser um privilégio de poucos. Quando analisamos todo esse 

caos que assolou a humanidade em 2020, com todos os reflexos que ela trouxe, quantos de nós 

não gostaríamos de fazer essa oração e agradecer ajoelhados diante do Senhor, por poderem 

tem em suas casas o pão que lhes é necessário. Não precisamos nem ser pobres e muito menos 

ricos. O Senhor cuidando de nós é tudo o que nós precisamos. Amém por isso 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

Primeira Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Oito de Setembro 

Bom Nome 

 Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas e o ser 

estimado são melhores do que as prata e os ouros. Provérbios 

22:1 

 Existem versos na Palavra de Deus que impactam nossa vida de tal forma, que abalam 

nossos conceitos, nosso estilo de vida e irão formar nossos princípios, nossos valores e 

consequentemente o nosso caráter. 

 Quando eu fiz dezoito anos, meu pai me disse que meu nome, composto pelo meu 

primeiro nome, o segundo e o terceiro nomes eram o que eu tinha de mais precioso. Ele me 

disse que meu segundo nome (Huguenin) pertencia a minha mãe, o último pertencia a família 

dele (Amorim) e que ambas as famílias eram muito honradas, com uma tradição de seriedade e 

honestidade. Me lembro muito bem de meu pai ter me dito que muitas pessoas conheciam a 

família de minha mãe e muitas famílias conheciam a família de meu pai e que agora que eu 

acabara de fazer dezoito anos, eu deveria escrever a história de meu primeiro nome, sempre 

lembrando que quão forte tinham sidas as famílias de minha mãe e de meu pai. 

 Cresci, me formei, namorei, noivei, casei e estruturei, juntamente com minha esposa e 

com a bênção do Senhor Jesus Cristo, os princípios e alicerces de minha própria família e nossas 

duas filhas cresceram aprendendo a valorizar o seu primeiro nome, o segundo e o terceiro 

nomes. 

 Não sei se você conhece a história da família de sua mãe ou de seu pai, não sei qual a 

origem da sua família, se ela era de origem nobre ou plebeia, se ela era de cidadãos honrados 

ou devassos, mas quando nos casamos e estruturamos nossas próprias famílias, temos a 

oportunidade única de darmos continuidade a história de uma família abençoada que nos 

antecedeu ou seguiremos o futuro de uma família amaldiçoada que nos antecedeu.  

 A grande verdade é que somos nós, os pais, que construímos a história de nossas 

famílias.  Somos nós que escolhemos onde ela vai morar, do que ela irá se alimentar, a quem ela 

irá adorar, com quem ela se relacionará, onde nossos filhos irão estudar, que igreja nós e nossos 

filhos irão frequentar, que locais iremos escolher para curtir as merecidas férias e onde todos 

irão passar a eternidade. 

 É muito bom poder criar filhos e saber que eles sabem a origem da família deles. É muito 

bom poder abrir o nosso álbum de casamento, nossas cartas do tempo de nosso namoro e poder 

mostrar como foi construída a história de nossas famílias. É muito bom que nossos filhos vejam 

as fotos de nosso namoro, nosso casamento, as fotos do nascimento de cada filho, os momentos 

em que eles começaram a andar, a falar, a comer, a ir à igreja, aos eventos da mesma, à primeira 

escola, as aulas de natação, de inglês, as férias, os jogos, os passeios nos parques da cidade em 

que moramos, os restaurantes que frequentamos juntos. 

 Nós somos os engenheiros que construímos a história de nossas famílias e o bom nome 

que ela carregará pelo resto de suas vidas, vale muito mais do que muitas riquezas.  Salomão 

divinamente inspirado por Deus, sabia exatamente o que estava falando. 
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Nove de Setembro 

Ensina a Criança 

 Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda 

quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6 

 Se existe um provérbio bem conhecido no meio cristão, é o nosso verso de hoje. Dez em 

cada dez encontros de líderes do ministério da criança, irá, em algum momento do evento, falar 

aos participantes, sobre a necessidade de os pais ensinarem seus filhos no Caminho. 

 No mundo moderno em que vivemos, onde pais e mães precisam trabalhar, a tarefa de 

educar tem ficado para os professores. Pais deixam seus bebês de quatro meses, nas creches às 

7:00 horas da manhã, pagam escola integral e só irão buscar seus filhos às 19:00 horas. Neste 

horário, os pacotinhos de gente já chegarão limpinhos, alimentados, trocados se muitos deles, 

são entregues dormindo para alegria de muitos pais que não querem educá-los. 

 A verdade é que a geração destes pais modernos, só ficam com os filhos em tempo 

integral, dois dias em cada sete e mesmo assim o tempo de convívio é pouco, porque os pais 

precisam dar conta de todas as tarefas domésticas no fim de semana. 

 Na minha concepção, a tarefa mais difícil já concedida aos mortais é a de educarmos 

nossos filhos e isso é particularmente difícil para novos pais que não tiveram bons pais, como 

referência. Por não terem bons exemplos, por terem base onde se espelhar e também pelo fato 

de que muitos desses novos pais, não se preocuparem em ler bons livros sobre paternidade e 

maternidade responsáveis  

 Cada pai e cada mãe modernos, sejam eles responsáveis ou não, só serão pais ou mães 

uma ou duas vezes no máximo e está na mão deles a responsabilidade de exercitarem com 

qualidade os atributos e virtudes da maternidade e paternidade. 

 Existe uma responsabilidade extra para pais cristãos quando se trata na tarefa de educar 

os filhos. A maioria dos pais que não tem Deus em suas vidas, irá educar seus filhos como base 

na educação que receberam de seus pais, sem se preocupar em apresentar Deus Pai, Deus Filho 

e Deus Espírito Santo. Creio firmemente que bons pais mesmo sem Deus no controle de suas 

vidas, irão educá-los com princípios e valores que receberam de seus pais, irão proporcionar o 

melhor em termo de moradia, alimentação, vestuário, educação formal, esportes, lazer, férias 

e etc.  Nenhum pai quer o pior para seus filhos e esses pais irão colher bons frutos se planarem 

bons frutos  

 Ensinar o caminho certo para nossos filhos é bem diferente do que ensinar os filhos no 

Caminho. Nosso líder Jesus Cristo é o Caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, sem 

passar pelo Caminho que é Jesus. Esse é o diferencial dos pais cristãos. Enquanto a realização 

de pais que não tem Deus é verem seus filhos formados e resolvidos, os pais cristãos vão além, 

pois eles anelam, mostrar o Caminho, que é Jesus para seus filhos. Pais cristãos entendem 

plenamente que Jesus é o Caminho e se empenharão ao máximo para que seus filhos também 

aceitem Jesus Cristo como seu salvador e Senhor. Ele é o Caminho! 
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Dez de Setembro 

Rocha Eterna 

 Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto 

refúgio. Não serei muito abalado.  Salmos 62:1 

 Entre os maiores hinos de língua inglesa. está o "Rocha Eterna".  Foi escrito por Toplady. 

Certo dia, o ministro Toplady visitava os membros de sua igreja e estava longe de qualquer 

habitação, numa região cheia de rochas grandes, quando de repente desabou uma terrível 

tempestade.  Achou refúgio numa caverna em uma dessas rochas, e ali, durante a tempestade, 

escreve as tão lindas palavras acerca de nossas "Rocha Eterna" 

 Talvez não haja nenhum outro hino que expresse melhor a doutrina da expiação, a 

impossibilidade do homem se salvar por seus próprios méritos e a completa dependência do 

homem do sangue de Jesus para a sua salvação pessoal.  

 Tomas Hastings escreveu a melodia tão ligada a esse hino.  Esse hino é realmente uma 

das joias que contém o nosso hinário.  Conta-se a respeito desse hino um interessante incidente:  

Certo homem viajava com sua esposa em um vapor, na companhia de muitos outros mais. A 

certa altura da viagem o navio se incendiou.  Muitos passageiros se lançaram ao mar para 

escapar do fogo. Esse homem divisou a esposa na água e nadou para junto dela a fim de ajudá-

la.  Ao chegar disse-lhe: Segure-se nos meus ombros, enquanto procuro um pedaço de madeira 

que possa sustentar a nós dois. Ela assim fez, mas depois de algum tempo, exclamou: "Não 

posso me segurar por mais tempo. Estou cansada demais.”  O marido implorou: “Continue 

mais um pouco. Vamos cantar Rocha Eterna" e começou ele mesmo a cantar o belo hino. 

Outros náufragos, já sem esperança, ouviram a doce músicas e também cantaram e assim 

fazendo receberam novas forças e ânimo. Logo se aproximou um barco e os salvou. Deste modo, 

o hino não só salvou o casal, mas muitas pessoas com ele. 

 Deus é a nossa Rocha? Deus é a sua Rocha? É nele quem realmente, nós e nossa famílias 

estamos colocando toda a nossa confiança?  

 Veja como era o relacionamento de Davi com o seu Deus:  "Somente em Deus, ó minha 

alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação.  Só Ele é a minha Rocha e a minha 

salvação e o meu alto refúgio; não serei abalado".  Salmo 62:1 e 2 "Somente em Deus, ó minha 

alma, espera silenciosa, porque Dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha Rocha e a minha 

salvação e o meu alto refúgio; não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação 

e a minha glória; estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai Nele, ó povo, em 

todo tempo; derramai perante Ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio".  Salmo 62:5-8.  

Que tal cantar esse hino para finalizar essa meditação?  Com vocês: Rocha Eterna! 

 Rocha eterna, meu Jesus. Tu morreste lá na cruz! Vem de TI um 

sangue tal, que me vem lavar do mal! Traz as bênçãos do perdão: 

paz, conforto e salvação. Nem trabalho nem penar, pode alguém 

aqui salvar. Mas só Tu, meu bom Jesus, podes dar-me vida e luz. Peço-

Te perdão, Senhor, pois confio em Teu amor. Eis que vem a morte 

atrás dessa vida tão fugaz! Quando ao lar do Céu subir e Teu rosto 

em glória vir, Rocha Eterna, que prazer, eu terei em Ti viver! 
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Onze de Setembro 

Uma Declaração de Imposto de Renda Especial 

 Não te fatigues para ser rico, não apliques nisso a tua 

inteligência. Provérbios 23:4 

 "O pai moderno, muitas vezes, perplexo e angustiado, passa a vida inteira correndo como um 

louco em busca de futuro e esquecendo-se do agora. Nessa luta, renuncia ao presente. Com prazer e 

orgulho, a cada ano, preenche sua declaração de bens para o Imposto de Renda. Cada nova linha acrescida 

foi produto de muito trabalho. Lotes, casas, apartamentos, sítio, casa de praia, automóvel do ano... tudo 

isso custou dias, semanas e meses de luta. Mas ele está sedimentando o futuro de sua família. Se partir 

de repente, já cumpriu sua missão e não vai deixá-la desamparada.  

Para ir escrevendo cada vez mais na sua relação de bens, ele não se contenta com um emprego 

só, é preciso ter dois ou três; vender parte das férias; levar até serviço para casa. É um tal de viajar, almoçar 

fora, fazer reuniões, preencher a agenda, afinal, ele, um executivo dinâmico, não pode fraquejar. Esse 

homem se esquece de que a verdadeira declaração de bens, o valor que efetivamente conta, está em outra 

página do formulário do Imposto de Renda, naquelas modestas linhas, quase escondidas, onde se lê 

“Relação dos Dependentes”, pessoas a quem deve dedicar melhor o seu tempo. Os filhos, novos demais, 

não estão interessados em propriedades e no aumento da renda. 

 Eles só querem um pai para conviver, dialogar, brincar. Os anos passam, os meninos crescem e 

o pai nem percebe, porque se entregou de tal forma à construção do futuro, que não participou de suas 

pequenas realizações do presente: não os levou ou buscou no colégio; nunca foi a uma festa infantil; não 

teve tempo para assistir à coroação de sua filha como Rainha da Primavera. Um executivo não deve 

desviar sua atenção para essas bobagens. São coisas para desocupados. Há filhos órfãos de pais vivos, 

porque estão "entregues" – o pai, para um lado; a mãe, para outro, a família desintegrada, sem amor, 

sem diálogo e sem convivência. Porém, é essa convivência que solidifica a fraternidade entre irmãos, abre 

o caminho ao coração, elimina problemas e resolve as coisas na base do entendimento. Há irmãos como 

verdadeiros estranhos, que só se encontram de passagem em casa. E para ver os pais, é quase preciso 

marcar hora.  Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar, a mensagem que tenho para dar 

é: Não há tempo melhor aplicado do que aquele destinado aos filhos.  

Dos 18 anos de casado, passei 15 absorvido por muitas tarefas, envolvido em várias ocupações e 

totalmente entregue a um objetivo único e prioritário: construir o futuro para meus três filhos e minha 

mulher. Isso me custou longos afastamentos de casa com viagens, estágios, cursos, plantões no jornal, 

madrugadas no estúdio de televisão. Uma vida sempre tormentosa e apaixonante, na dedicação à 

profissão que foi, na verdade, mais importante que minha família. Agora estou aqui com o resultado de 

tanto esforço: construí o futuro, penosamente, e não sei o que fazer com ele, depois da perda do Luiz 

Otávio e da Priscila.  

De que vale tudo o que juntei, se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar isso com a 

gente? Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio e desses bens todos 

não restasse nada mais que as cinzas, isso não teria importância; não ia provocar grande abalo em nossa 

vida, porque a escala de valores mudou e o dinheiro passou a ser o mínimo e o relativo em tudo. Se o 

dinheiro não foi capaz de comprar a cura de meu filho amado que se drogou e morreu, se não foi capaz 

de evitar a fuga de minha filha, que saiu de casa e prostitui-se, e dela não tenho mais notícias, para que 

serve? Para ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas da declaração de bens 

por duas únicas que tive de retirar da relação de dependentes: os nomes de Luiz Otávio e de Priscila. E 

como doeu retirar essas linhas da declaração de 1986, ano base 1985. Luiz Otávio morreu aos 14 anos e 

Priscila fugiu um mês antes de completar 15". O texto original foi resgatado pelo empresário Mário 

Augusto Apóstolo. 
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Doze de Setembro 

Marcos Antigos 

 Não removais os marcos antigos que puseram seus pais. Provérbios 22:28 

 Vivemos num mundo moderno, dinâmico, onde tudo acontece de forma rápida e nessa 

corrida louca e desenfreada, muitas famílias se constituem a cada dia, sem ter a mínima noção dos 

princípios e valores eternos contidos na Palavra de Deus. 

 O conselho de Salomão para as famílias hoje é para que elas não removam os marcos antigos 

que lhes puseram os seus pais. Nascemos e crescemos como os princípios e valores de nossos pais e 

felizes foram aqueles pais que um dia saíram da casa de seus pais e levaram esses princípios e valores 

para suas famílias. 

 Quais foram estes marcos antigos que nossos pais nos deixaram e porque eles foram e são 

importantes na história de sua família ainda hoje? Que princípios e valores, você como pai ou mãe, 

está querendo transmitir hoje para os seus filhos?  

 Como pais cristãos temos a responsabilidade e a missão de moldar o caráter de nossos filhos 

de acordo com os princípios e valores encontrados na Palavra de Deus e no caráter de Deus Pai, Deus 

Filho e Deus Espírito Santo. 

 A Palavra de Deus nos diz que "Deus é amor" e que "Aquele que não ama, não conhece a 

Deus". Para mim o primeiro princípio que nossos filhos precisam ver em nós pais é o amor. É o pai, 

amando a mãe, através de palavras, mas principalmente de atitudes. Dizer para nossos filhos que 

amamos a mãe deles, mas não dividir as tarefas domésticas, quando ambos chegam do trabalho é 

apenas um discurso vazio e sem forma.  

 Pais e mães modernos precisam demonstrar amor através de atos de serviço desinteressado, 

em prol do outro, em prol da família, e desta forma os filhos que crescem por lá, levarão para seus 

futuros lares, o marco antigo do amor. 

 Creio que um outro marco antigo que deveria fazer parte de toda a famílias seria a verdade. 

É inconcebível uma família começar sua caminhada pela estrada da vida, como o namorado 

mentindo para a namorada, o noivo mentindo para a noiva e o marido mentindo para a esposa. 

Quando a mentira começa, ela só tende a crescer e danificar os relacionamentos que foram 

constituídos com base no amor e na confiança.   

 Outro marco antigo seria o respeito. O namorado respeitando a namorada, sinaliza que o 

futuro noivo respeitará a noiva e que o esposo respeitará a esposa. O respeito, nada mais é do que 

uma forma de amor e casais que queiram ter um relacionamento de sucesso, precisará aprender a 

caminhar pela estrada do respeito. 

 Mais um marco antigo seria a honestidade. Está cada vez mais difícil encontrar essa virtude 

no caráter de alguém, mais sem honestidade, não existe fidelidade e sem fidelidade, não existe 

casamento e muito menos família.  

 Existem vários marcos antigos e podemos destacar a transparência, a bondade, as boas 

maneiras, as boas obras, a fé, a oração, o amor a Deus e ao próximo e tantos outros. Que marcos 

antigos fazem parte da história e da tradição da sua família? 
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Treze de Setembro 

Provérbios de Agur 

 Toda palavra de Deus é pura; Ele é escudo para os que Nele 

confiam. Provérbios 30:5 

 Quando pensamos em provérbios, não tem como não pensar em Salomão. Quando 

pensamos na nossa salvação, não tem como não pensar em Jesus Cristo. Quando pensamos em 

pessoas maravilhosas, que sempre nos amaram e sempre nos amarão, não tem como não pensar em 

nossos pais, nossos irmãos, nossa esposa ou marido e nossos filhos. 

 Geralmente vinculamos pessoas especiais para nós à algum fato, alguma virtude de caráter 

que marcou para sempre as nossas vidas.  Quando você pensa em Deus, o que lhe vem à mente? 

Provavelmente você e eu, vincularemos Deus, como nosso Criador, nosso Mantenedor, nosso Pai 

Celeste, nosso Deus Todo Poderoso, nosso Escudo, nossa Fortaleza, nosso Grande Eu Sou. 

 O livro de Provérbios tem trinta e um capítulos e quando pensamos que todos os provérbios 

são de Salomão, a Palavra de Deus nos surpreende, com as seguintes palavras logo no início do 

capítulo, apresentando um autor diferente do tão conhecido rei Salomão. Vejamos: Palavras de Agur, 

filho de Jaque, de Massa. Se fosse só isso e é só isso que Bíblia fala dele, você leria seus provérbios? 

Será que Agur, teve sabedoria suficiente para nos ensinar algo relevante para nossas vidas? 

 Então surpreenda-se e surpreenda sua família como os seguintes provérbios: 

 "Toda Palavra de Deus é pura; Ele é escudo para os que nele confiam". Provérbios 30:5 

 "Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda, e sejas achado mentiroso" 

Provérbios 30:6 

 "Duas coisas te peço; mas não me negues: Afasta de mim a falsidade e a mentira; não me 

dês nem a pobreza e nem a riqueza; dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, 

estando eu farto, te negue e diga: Quem é o Senhor? Ou que empobrecido, venhas a furtar e 

profane o nome de Deus." Provérbios 30:7-9 

 "Ai daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe". Provérbios 30:11 

 "Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados de sua 

imundícia". Provérbios 30:12 

 "Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. sim. há quatro que não entendo: 

O caminho da águia o céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio do mar e o caminho 

do homem com uma donzela". Provérbios 30:18 e 19 

 "Sob três coisas estremece a terra, sim, sob quatro não pode subsistir: Sob o servo quando 

vira rei; sob o insensato quando anda farto de pão; sob a mulher desdenhada quando se casa e sob 

a serva quando se torna herdeira de sua senhora". Provérbios 30:21-23 

 "Há quatro coisas mui pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios: As 

formigas povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida; os arganazes, povo não 

poderoso, contudo fazem suas casas nas rochas; os gafanhotos não tem rei, contudo marcham em 

bandos; o geco que se apanha com as mãos, contudo, está no palácio dos reis" Provérbios 30:24-

28. 
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Quatorze de Setembro 

Mulheres Virtuosas 

 Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas 

sobrepujas. Provérbios 31:29 

 Talvez o maior desafio da vida de um homem não seja se formar, trabalhar, praticar algum 

tipo de esporte, dirigir um bom carro, montar seu próprio negócio ou até mesmo ser um astronauta 

e dar voltas ao redor da Terra. 

 Para mim, a mais importante escolha que um homem de Deus precisa fazer na sua vida é 

entregá-la completamente ao Senhor Jesus Cristo. Uma vez que este homem de Deus toma essa 

atitude, sua vida terá um pleno significado. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso salvador e 

Senhor e sua Palavra, como nossa norma de fé e de conduta, nós saberemos de onde viemos, o que 

estamos fazendo aqui, para onde estamos indo, pois a Bíblia, nos diz claramente que fomos criados 

por Deus, estamos Nele e um dia voltaremos para Ele. Aquela sensação maravilhosa de você saber a 

sua origem e seu destino é fantástica. Não é maravilhosa a sensação de origem e de destino, que 

Jesus Cristo deu à vida de todos que O aceitaram como seu Senhor? 

 Depois que um homem de Deus sabe quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai, sua 

segunda mais importante escolha é encontrar sua parceira para continuar a caminhada nesta vida. 

Essa não é umas tarefas fáceis, pois existem mais mulheres do que homens em todo o mundo, mas 

mesmo assim, encontrar a sua cara metade é uma tarefa difícil, porém se você entregou sua vida nas 

mãos de Deus e se você não quiser errar na escolha, peça orientação ao Senhor, peça sabedoria, 

peça que o Senhor te encaminhe aquela mulher que você precisará para ser suas namoradas, sua 

noiva, sua futura esposa e mãe de seus filhos. Essa mulher irá lhe completar e lhe fará o homem mais 

feliz do mundo. Se você, quiser dicas sobre essa mulher, veja estes conselhos: 

 Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. 

O coração do seu marido está nela confiado; assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe 

faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com 

suas mãos. Como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se, mesmo à noite, 

para dar de comer aos da casa, e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e 

adquire-a; planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força, e 

fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria; e a sua lâmpada não se apaga de 

noite. Estende as suas mãos ao fuso, e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre, e 

estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família 

está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria; seu vestido é de seda e de púrpura. 

Seu marido é conhecido nas portas, e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho 

fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido, e se 

alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua 

língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus 

filhos e chamam-na bem-aventurada; seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm 

procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente! Enganosa é a beleza e vã a 

formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas 

mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Provérbios 31:10-31 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 
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Quinze de Setembro 

Saindo da Rotina 

 Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para 

sempre. Eclesiastes 1:4 

 Quando ainda somos jovens e moramos com nossos pais, descobrimos rapidamente 

que a nossa vida é uma rotina. Nos dias úteis, nos recordamos que tínhamos uma hora para 

despertar, levantar da cama, tomar o desjejum, ir para a escolha enquanto nossos pais iam 

para o trabalho. Aqueles que tiveram a bênção de ter uma mãe que não trabalhava fora e, 

portanto, podia se dedicar plenamente ao lar, sabem muito bem como é chegar em casas e 

ser recebido carinhosamente com um beijo, um abraço e um prato de comida fumegando de 

gostoso. 

 Depois daquele almoço dos sonhos, alguns de nós, sem internet e muito menos 

computador naquela época, dormíamos ou brincávamos até que a nossa maravilhosa mãe nos 

lembrasse das tarefas escolares, muitas delas feitas integralmente com o seu apoio e 

consequentemente muitas notas azuis em nossos boletins.   

 Aquelas mesmas mães que nos ajudaram nas tarefas escolares também nos ensinaram 

a lavar, secar e guardar toda a louça da casa, varrer, tirar o pó dos moveis, limpar janelas, 

persianas cortantes, limpar banheiros (azulejo por azulejo), esfregar o chão do Box com água 

sanitária e sapólio, limpar o ralo com escovinha própria para isso e deixar todo o banheiro 

limpo, seco, como um toque final de Pinho Sol nos ralos e nos vasos sanitários. Todas essas 

rotinas fizeram parte da história da minha vida ao longo de vinte e oito anos que morei com 

meus pais e de milhares e porque não dizer de milhões de adolescentes da minha geração, 

isto sem falar, nas diversas técnicas aprendidas na arte de engraxar os meus sapatos e os de 

meu pai. 

  Salomão nos fala a respeito de rotina em Eclesiastes 1:4-11: 

 "Uma geração vai, e outra geração vem; mas a terra para sempre permanece. 

Nasce o sol, e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. 

O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte; continuamente vai girando o vento, e 

volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e, contudo, o mar não se enche; 

ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas; 

o homem não o pode exprimir; os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de 

ouvir. O que foi, isso é o que há de ser; e o que se fez, isso se fará; de modo que nada há de 

novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: Vê, isto é novo? Já foi nos 

séculos passados, que foram antes de nós". Eclesiastes 1:4-10 

 A rotina é boa pois ela torna nossa vida produtiva e organizada, mas ela se torna 

prejudicial, quando pais, mães e filhos se recusam a mudar seus hábitos e seu estilo de vida 

por algo melhor. Os filhos de hoje não têm mais mãe em casa, a faxineira vem e limpa tudo, a 

internet, o Youtube, a Netflix e os jogos eletrônicos estão formando uma nova geração de 

viciados e o desafio é tirar nossas famílias de uma rotina desgastante e substituí-la por outra 

mais saudável, mais produtiva, mais útil e principalmente mais perto de Deus. Sua família 

aceitaria o desafio de alterar sua rotina em prol de uma vida melhor? 
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Dezesseis de Setembro 

Melhor Hora do Dia 

 Eu amo os que me amam; os que de madrugada me 

buscam, me acham. Provérbios 6:7 

 A forma como a igreja adventista do sétimo dia, tem avaliado as ações de seus 

membros, está baseada no tripé conhecido como CRM ou seja: Comunhão, Relacionamento e 

Missão. É importante notar que o primeiro deles é a Comunhão, pois sem comunhão com 

Deus, não existe relacionamento e muito menos missão.  

 Algo que deveria ser tão fácil e tão comum para os cristãos como comunhão, 

relacionamento e missão, na prática, os números mostram exatamente o contrário, pois 

apenas um terço dos membros relatam positivamente, quando seus professores de escola 

sabatinam fazem a tradicional chamada na parte da manhã. 

 A comunhão como a salvação é individual, mas cabe aos sacerdotes e sacerdotisas do 

lar ensinar seus filhos por exemplo e depois por preceito, o que vem a ser a comunhão pessoal, 

comunhão em família e a comunhão na igreja. Para que nossos filhos aprendam a desenvolver 

a sua comunhão com Deus é necessário e fundamental que eles saibam que vocês pais e vocês 

mães, irão sempre levantar antes deles e muitas das vezes, estes mesmos filhos irão nos ver 

ajoelhados em seus quartos, na sala ou em qualquer outro lugar de paz. 

 Aqueles momentos únicos em que nós pais exercemos nossa comunhão com o Pai, irá 

impactar a nossa vida, mas o maior impacto, embora silencioso, irá acontecer no coração dos 

nossos filhos, pois eles nos verões ajoelhados clamando, orando e chorando em prol da 

salvação deles. Nossos filhos irão nos ver louvando ao Senhor de forma bem equilibrada para 

não sermos deselegantes e os acordarmos antes de seu horário. Serão nas madrugadas que 

nossos filhos poderão nos ver com o hinário, uma Bíblia, um livro do Espírito de Profecia e 

uma lista enorme de amigos de oração. Talvez nestes momentos da madrugada, algum deles 

acorde e nos vejam, orando e falando exatamente o nome deles na oração.  

 Uma Bíblia aberta, dois joelhos dobrados, uma boca que se abre em louvor e tudo isso 

no início de mais um dia, será um divisor de águas na nossa vida de comunhão, mas as bênçãos 

que esses momentos trarão para nossos filhos não pode ser medida. Depois de anos de 

comunhão pessoal com Deus, chegará o momento de ensinar como nossos filhos podem se 

relacionar com Deus e ao exercer esse discipulado, nós como pais estaremos garantindo 

algumas futuras estrelas na coroa de glória que o Senhor Jesus Cristo reservou para nós. 

 Com uma vida de comunhão efetivamente exercida na madrugada, nos relacionar com 

nossa família e nosso próximo será algo relativamente fácil e cumprir a missão de levar outros, 

além dos nossos filhos os pés de Jesus Cristo, não será tão complicado ou trabalhoso. Mas se 

negligenciarmos a vida de comunhão, todo o resto pode estar comprometido. Há quantas 

anda em seu lar a sua vida devocional? A madrugada tem sido sua companheira na incrível 

missão de começar o seu dia com Deus? 
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Dezessete de Setembro 

Administre Seu Tempo 

 Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo 

o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1 

 "Tempo para tudo" é o título dos versos mais conhecidos de Eclesiastes 3. Vamos 

compartilhar esses preciosos versos para todos aqueles que não se lembravam mais como eles 

foram escritos: 

"Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há 

tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se 

plantou; Tempo de matar, e tempo de curar; tempo de derrubar, e tempo de edificar; Tempo 

de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e tempo de dançar; Tempo de espalhar pedras, 

e tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar; Tempo de 

buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e tempo de lançar fora; Tempo de rasgar, e 

tempo de coser; tempo de estar calado, e tempo de falar; Tempo de amar, e tempo de odiar; 

tempo de guerra, e tempo de paz". Eclesiastes 3:1-8 

 Com certeza já vimos pessoas reclamando o tempo todo que o dia é muito curto e que 

precisariam de quarenta e oito horas ao invés de vinte e quatro para darem conta de tudo o que 

elas têm de fazer. Já observou que a maior parte das pessoas não consegue administrar o seu 

tempo, simplesmente porque não tem a menor disciplina? Já ouviu da boca de seus filhos 

adolescentes que ainda não trabalham e que, portanto, tem mais oito horas do que seus pais, 

reclamando que eles não têm tempo? 

 Administrar é uma arte e quem não aprender a mesma, nunca terá sucesso no que faz, 

porque o sucesso nas diversas áreas d a vida, passa pela gestão do tempo. Para administrar bem 

o tempo, precisamos definir o que queremos fazer e quais os resultados que queremos obter.  

 Analisemos uma família com ambos os pais trabalhando e os dois filhos adolescentes 

apenas estudando.  Se eles sentassem juntos para planejar o uso do tempo e seguissem à risca 

a dica de Salomão, que há realmente tempo para tudo, com certeza, o dia de trabalho para os 

pais e o dia de estudo para os filhos seria mais produtivo. 

 Um dia com vinte e quatro horas implica em trabalhar oito, almoçar em uma e em se 

deslocar em uma ou duas horas. Das vinte e quatro, esses pais dedicaram dez ou onze horas 

para o essencial, que é garantir a sobrevivência da família. Uma boa gestão de tempo, implica 

em oito horas de um bom sono, uma hora de atividade física e lá se vão mais nove horas. Das 

vinte e quatro horas possíveis, dezenove horas irão para trabalho, deslocamento e atividade 

física necessária e essencial para que os pais estejam dispostos, saudáveis e animados para o dia 

seguinte. 

 Restariam cinco horas para todo o resto e inclusive o relacionamento com Deus. Como 

os pais vão administrar essas cinco horas restantes, irá definir a forma como eles irão dar 

atenção aos seus filhos, organizar seu lar e realizarem juntos os seus sonhos de família. 
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Dezoito de Setembro 

As Bênçãos do Casamento 

 Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga 

do seu trabalho. Eclesiastes 4:9 

 Tanto o livro de Provérbios como o livro de Eclesiastes, ambos escritos pelo sábio 

Salomão, contem pérolas de sabedoria, que se aplicadas para nossas vidas pessoais e de nossas 

famílias, não haverá outro resultado, a não sermos pessoas e famílias de sucesso. 

 Se existe um sonho na cabeça de muitas meninas, adolescentes, jovens e de mulheres 

maduras também é o casamento. Tive duas filhas e foram elas que planejaram cada detalhe de 

seus casamentos, a partir do momento em que elas oraram e encontraram o garoto da vida 

delas. 

 Preparar uma festa de casamento é algo para um ano de planejamento, desde a escolha 

do loca, dos fornecedores, do cardápio da festa, da decoração, dos músicos, dos convites, do 

pastor oficiante, da maquiagem, do dia da noiva, do vestido da noiva, dos trajes do noivo. da 

filmagem que antecede o casamento, da filmagem no dia do casamento e por fim a confecção 

das lembrancinhas que serão entregues no final. Todo esse projeto e planejamento é necessário 

e fundamental, mas nada acontece se os noivos não tiverem o dinheiro necessário para cobrir 

todos esses gastos e nada, absolutamente nada, nesse mundo do casamento é barato, muito, 

mas muito pelo contrário. 

 A grande verdade é que depois que acaba a festa, os convidados e padrinhos vão 

embora, as luzes se apagam e quando os ex-noivos, agora marido e mulher se olham, cai a fichas 

e daqui para frente, serão os dois que irão escrever a história de sua vida conjugal. Logicamente 

se o relacionamento deles com os seus pais foi bom até aquele momento de sua união, existem 

grandes chances, desse relacionamento com ambos os pais, tanto do noivo como da noiva, 

continuar de vento em popa e desta forma, esse casamento crescerá com um apoio incrível. 

 A vida de casados tem bênçãos maravilhosas e podemos destacar várias delas como ter 

alguém para amar pelo resto da vida, para conversar, para viajar, para orar, para almoçar ou 

jantar num restaurante chique, para irem à igreja juntos, para educar filhos, para não ser um 

egoísta compulsivo e poder ser alguém que tenha filhos humanos, porque ser pai de gato ou 

cachorro não é para qualquer um. O casamento nos ajuda a abençoar nosso cônjuge, a apoiá-lo 

em suas escolhas e decisões, a falar a verdade sobre os dois, a planejar e sonhar com os 

privilégios de ter uma pessoa exclusiva para namorar, dormir e poder acordar com a pessoa 

amada do seu lado no dia seguinte. Salomão nos deixa exemplos de bênçãos do casamento: 

 “Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. 

Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas aí do que estiver só; pois, 

caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se 

aquentarão; mas um só, como se aquentará? E, se alguém prevalecer contra um, os 

dois lhe resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa.” Eclesiastes 

4:9-12. 
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Dezenove de Setembro 

A Vaidade das Riquezas 

 Quem ama o dinheiro jamais dele se farta e quem ama a 

abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. 

Eclesiastes 5:10 

 Se existe algo que irá nos acompanhar desde o primeiro dia do nossas vidas até o último 

dia das mesmas é o tal do dinheiro. O grande problema ou pode ser a grande solução será a 

forma como lidamos com ele: ou nós o dominamos e ele passará a ser um meio para pagarmos 

nossas contas e realizarmos nossos sonhos ou então ele nos dominará. 

 Os pais tem uma responsabilidade tremenda na forma como lidam com o dinheiro, pois 

eles podem tornar a vida de sua família uma bênção ou uma total maldição. A vida familiar se 

torna uma bênção, quando os pais conseguem ganhar o suficiente para pagar todas as contas e 

ainda conseguirem guardar as eventuais sobras para investimentos ou atender futuras 

emergências. O segredo de uma boa gestão financeira é exatamente ter o dinheiro quando se 

precisa dele e se você sempre conseguir viver com o menos do que você ganha, essa sobra 

mensal, transforma-se numa reserva financeira, que lhe garantirá segurança. 

 Quando uma família tem uma reserva financeira, ela não fica escrava de empréstimos e 

muito menos de favores de parentes, que poderão inclusive romper com uma amizade de anos. 

Ao contrário de tudo o que falamos até aqui, famílias que vivem com mais do que recebem, 

sempre serão escravas de quem as empresta. A vida de seus membros será sempre muito 

estressante, neurótica, dependente de terceiros, nervos sempre à flor da pele, qualquer 

emergência fora do orçamento, como batidas de carro, dentistas ou consultas médicas, passam 

a ser um tormento para os chefes das casas e sempre sobrará bronca para quem não tem nada 

a ver com isso que são os filhos.  E quanto ao desejo de ficar rico e não ter nenhum dos 

problemas acima? Vamos deixar que o homem mais rico do mundo nos fale algo sobre isso: 

 "Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará; e quem amar a abundância nunca se 

fartará da renda; também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam 

também os que deles comem; que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os ver com 

os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco quer muito; mas a fartura do 

rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, e atrai enfermidades: as 

riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano; porque as mesmas riquezas 

se perdem por qualquer má ventura, e havendo algum filho nada lhe fica na sua mão. Como 

saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio; e nada tomará do seu 

trabalho, que possa levar na sua mão. Assim que também isto é um grave mal que, 

justamente como veio, assim há de ir; e que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, E 

de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e 

enfermidade, e furor? Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: comer e beber, e gozar cada 

um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida 

que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo o homem, a quem Deus deu riquezas 

e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto 

é dom de Deus".  Eclesiastes 5:10-19 
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Vinte de Setembro 

Amar e Ser Amado 

 Goza a vida como a mulher que amas, todos os dias de 

tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol; porque está 

é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste 

debaixo do sol. Eclesiastes 9:9 

 O capítulo nove de Eclesiastes contém muitas doutrinas fundamentais da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia e Salomão faz uma comparação entre os vivos e os mortos. Desde o 

Jardim do Éden, Satanás tem induzido a humanidade a acreditar que os seres humanos tem 

uma alma separado do seu corpo e que essa alma é imortal. A Palavra de Deus, ao contrário 

dessa mentira nos diz que o homem é uma alma e não tem uma alma.  A imortalidade da alma 

é a essência da doutrina do espiritismo e muitos cristãos por desconhecerem a Palavra de 

Deus, acreditam na fábula, de que não importa muito o que eles tenham feito ou a forma 

como tenham vivido, se foi uma vida virtuosa ou desastrosa, tanto faz, pois quando elas 

morrem, sua alma vai direto para o céu, se encontrar com Deus no paraíso! Quanta ilusão e 

quanta falta de conhecimento bíblico. 

 A Palavra de Deus, através de Salomão nos ensina exatamente ao contrário, em total 

harmonia como que Moisés nos ensina em Gênesis.  Veja o que o sábio Salomão nos ensina:  

"Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem 

tão pouco terão eles recompensam, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio 

e inveja para eles pereceram; para sempre não tem parte eles em coisa alguma do que se 

faz debaixo do sol". Eclesiastes 9:5 e 6 

 Depois de deixar bem clara a situação dos mortos, Salomão deixa conselhos para nós, 

os vivos: "Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus 

de antemão se agrada de tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais 

falte o óleo sobre a tua cabeça". Eclesiastes 9:7 e 8 

 Depois desse conselho sobre qualidade de vida, Salomão deixou escrito um conselho 

que é a receita perfeita de um casamento feliz: 

 "Goza a vida como a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus 

te deu debaixo do sol; porque está é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te 

afadigaste debaixo do sol". Eclesiastes 9:9 

 Quantos divórcios poderiam ser evitados, quantos casamentos não teriam sido 

arruinados, quantas separações poderiam nunca ter acontecido, quantos filhos que nunca 

mais serão os mesmos com seus pais, depois que eles se divorciaram, quantas pendências 

judiciais, quantos problemas emocionais para o resto da vida, poderiam ser evitados, se 

apenas o casal, que um dia se apaixonou, namorou, noivou e casou, seguisse a receita do 

casamento de sucesso, prescrita por Salomão. 

 Casar é relativamente fácil. A dificuldade no casamento está exatamente na tarefa 

nobre de amar a mulher da juventude e a esposa amar o homem de sua juventude. Manter-

se apaixonado pela mesma namorada e pelo mesmo namorado é o segredo de sucesso. 
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Vinte e Um de Setembro 

Fazendo Bem Feito 

 Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as 

suas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, 

nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.  

Eclesiastes 9:10. 

 Se você tem um mínimo de familiaridade com a Palavra de Deus, com certeza já havia 

lido este famoso versículo de Eclesiastes. Existem duas verdades embutidas no mesmo verso. 

A primeira é sempre nos estimular a fazer o nosso melhor e a segundas é confirmar que não 

existe vida após a morte. 

 Me lembro de quando era criança em fase de aprendizado, de ter ouvido minha mãe 

falar a respeito desse verso com apenas três palavras: Faça bem feito.  Quando ela queria 

enfatizar uma boa qualidade de meus serviços, ela ainda acrescentava:  Se fizer mal feito, vai 

fazer de novo. Lembro que mesmo ainda pequeno, tinha minhas responsabilidades nos 

serviços domésticos e isso incluía limpar o banheiro, passar cera no chão, lustrar com esfregão, 

engraxar meus sapatos e os de meu pai e não foi nem uma e nem duas vezes que tive que 

refazer tudo o que havia feito, porque não havia sido bem feito e poderia fazer melhor.  

 Tiver o privilégio de ter uma mãe que me educou de verdade e me ensinou desde cedo 

a importância de ajudar em casa, cumprir minha missão e fazer tudo bem feito. Mas vivemos 

em outros tempos bem diferentes dos tempos de minha infância e tenho absoluta certeza que 

muitos filhos modernos de casais modernos nunca lavaram uma louça, nunca limparam um 

banheiro, sequer sabem limpar os vidros da casa, nunca tiraram pó dos móveis e sequer 

sujaram as mãos com graxa de sapato, pois nunca engraxaram os seus sapatos e muito menos 

os de seus pais. 

 Adolescentes de seus quinze anos para cima, não sabem escolher frutas e verduras 

num hortifrutigranjeiro, não são vistos acompanhando seus pais num supermercado, não tem 

a menor noção do que é uma lista de compras, não sabem que supermercados são organizados 

por áreas específicas de consumo, nunca pisaram na cozinha para aprender a cozinhar, nunca 

lavaram uma cozinha, nunca limparam os armários da cozinha e de roupas, por dentro e por 

fora e alguns deles, nunca se ofereceram para lavar o carros de seus pais. 

 Pais modernos não estão preparando seus filhos para uma vida real, pois não estão 

ensinando seus filhos a sobreviver sem eles. Muito do que nunca fizeram em casa, esses filhos 

aprenderão a fazer à duras penas com terceiros, que não terão o menor carinho e a menor 

paciência para ensinar.  

 Precisamos como pais ensinar nossos filhos a voar. Os pais dos passarinhos os 

empurram passarinhos os empurram para fora do ninho e dessa forma os passarinhos 

aprendem a voar na marra. Pais modernos precisam aprender que quem cria dependentes é 

traficante.  Nossos filhos foram feitos para voar, para sair de casa, para encontrarem seus 

caminhos e subirem a lugares que nós nunca fomos. Cabe aos pais ajudá-los nessa missão 

fantástica de preparar filhos para serem independentes. 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________
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De 
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Vinte e Dois de Setembro 

Anos Dourados 

 Alegra-te jovem na tua juventude e recreie-se o coração nos 

dias da tua mocidade; anda pelos caminhos que satisfazem ao teu 

coração e agradem aos teus olhos; sabe, porém, que de todas as 

coisas, Deus te pedirá contas. Eclesiastes 11:9 

 Esse verso de Salomão, mas parece uma permissão para os jovens viverem a vida do 

jeito que eles quiserem. Vamos ler de novo: "Alegra-te jovem na tua juventude e recreie-se 

o coração nos dias da tua mocidade; anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e 

agradem aos teus olhos". Se o verso parasse aqui, uma grande maioria de jovens cristãos 

que vivem no limite do muro que separa o cristianismo do mundanismo, pulariam o muro 

para o lado do mundo e curtiriam os prazeres transitórios do pecado. Porém o verso não 

termina aqui: “Sabe, porém, que de todas as coisas, Deus te pedirá contas". Eclesiastes 1:9 

 Se durante a infância e uma boa parte da adolescência, os filhos irão ficar com os seus 

pais, mesmo que seja pela mera sobrevivência, pois eles não têm recursos para se manter, 

quando chegam os anos dourados da juventude, nossos filhos irão fazer as reais e decisivas 

escolhas de suas vidas. 

 Basicamente se nossos filhos aceitaram Jesus Cristo como seu salvador e Senhor na 

infância ou adolescência e se eles entenderam de verdade, o quanto escolher Jesus é benéfico 

para as suas vidas, então a juventude chegará para eles confirmarem sua decisão ao lado de 

Jesus e escolherão seus caminhos com base no que eles aprenderam com Jesus e Sua Palavra, 

ao longo de sua curta história de vida. 

 É importante que nossos filhos aprendam que Jesus e igreja são diferentes. Muitos 

pais cristãos se envolvem tanto em seus ministérios de igreja, que a educação e o convívio 

com os filhos ficam para segundo plano. São tantas reuniões, tantos congressos, tantas 

capacitações, tantos seminários, tanta missão e tudo isso feito sem os filhos, que eles crescem 

pensando que a vida de seus pais é igreja. Parece que os pais tem uma necessidade incrível de 

que seus ministérios sejam algo de sucesso, que marque muito a vida de seus liderados, mas 

nesse afã de ser reconhecido, eles esquecem de seus filhos e quando menos eles se 

aperceberem, seus filhos crescem, viram adolescentes e tudo o que eles não querem ser é 

igual aos seus pais. 

 Precisamos ensinar nossos filhos a se apaixonarem por Jesus, precisamos estar com 

eles nos momentos cruciais de suas vidas, precisamos levá-los ao parque quando são crianças, 

precisamos andar de bicicleta, correr, caminhar e levá-los a uma lanchonete na adolescência, 

precisamos apoiá-los nos desbravadores e no coral de jovens. Muitos de nossos filhos também 

se apaixonam por igreja, por missão, mas não se apaixonam por Jesus e quando alguém os 

decepciona em suas atividades de igreja, por não conhecerem Jesus e por nunca terem se 

apaixonado por Ele, eles irão pular do muro da igreja para o muro do mundo e somente o 

Espírito Santo de Deus irá trazê-los de volta. 

 Que Deus nos dê sabedoria para ensinar nossos filhos no Caminho e esse Caminho é 

Jesus. E quando eles crescerem, eles ainda estarão andando no Caminho que é Jesus. 
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Vinte e Três de Setembro 

Melhor Idade 

 Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade; 

antes que venham os maus dias nos quais dirás: Não tenho 

neles contentamento. Eclesiastes 12:1 

 Quem não sabe pelo menos a primeira parte desse verso de cor não é verdade? 

Desbravadores não se cansam de ouvir estas palavras de seus conselheiros, diretores, líderes 

e logicamente de seus pais. Em festa de aniversário de quinze anos, as debutantes cristãs 

também já ouviram esse verso, sendo que como ele é adaptado para a ocasião, a segunda 

parte nunca é mencionada. 

 Depois de tantos assuntos que ele tão sabiamente dissertou em Provérbios e 

Eclesiastes, Salomão abordou o tema da velhice em apenas sete versos. Apesar das 

introduções destes versos falarem da mocidade, na verdade Salomão está escrevendo sobre 

a velhice. Vamos ver que ele usou muitas comparações nesse texto e o tornou bem 

interessante. Veremos também que nenhum escritor da Palavra de Deus abordou o tema da 

velhice como fez Salomão. 

 "Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os 

maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: Não tenho neles contentamento; 

Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois 

da chuva; No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, 

e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas; 

E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar à voz das 

aves, e todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temerem o que é alto, 

e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e 

perecer o apetite; porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão 

rodeando pela praça; Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e 

se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, E o pó volte à terra, 

como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu". Eclesiastes 12:1-7 

 Será que a velhice ruim de todo? Será mesmo que ela é a melhor idade, como dizem 

as propagandas de farmácia, de planos de funeral e de companhias de viagem? Porque a 

velhice é tão temida por muitos e para outros tantos, eles não estão se dando conta de que 

eles envelheceram? Quando pensamos em idade, muitos afirmam que a velhice virá para 

todos. Essa é uma afirmação certa ou falsa? A resposta é falsa e a prova disso é que muitos 

adolescentes que se envolvem com o narcotráfico, fatalmente morrerão até os vinte e um 

anos ou bem menos, dependendo de como que eles se envolverem. 

 Quando o assunto é idade, o importante é sabermos como estaremos quando ela 

chegar e para chegarmos bem, precisamos ter uma vida inteira de bons hábitos e isso inclui 

saúde física, mental e emocional.  Se dar bem com os filhos desde sempre irá nos garantir 

companhia para esses dias. Gostar de crianças será fundamental para curtir uma raça chamada 

de netos. Ter um animal de estimação ajuda e muito nos momentos de solidão e ter duas 

aposentadorias irá proporcional qualidade de vida. Quem souber plantar, colherá. 
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Vinte e Quatro de Setembro 

O Resumo de Tudo 

 De tudo o que se tem ouvido a suma é: Teme a Deus e 

guarda os Seus mandamentos, porque isto é dever de todo o 

homem.  Eclesiastes 12:1 

 Quem passou por um Clube de Desbravadores conhece esse verso de cor e salteado, 

mas também conhece o verso dois de cor, pois eles se complementam: "Porque o nosso Deus 

há te trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam 

más". Eclesiastes 12:2 

 Que versos fantásticos e quantas bênçãos receberíamos se os entendêssemos e os 

praticássemos. Salomão finaliza o livro de Eclesiastes com um resumo de tudo o que ele falou 

em apenas dois versos. Para mim é como se Salomão tivesse me dizendo: "Se você não se 

lembrar de absolutamente nada de tudo o que lhe ensinei, então se lembre apenas do resumo 

de tudo: teme a Deus e guardo os seus mandamentos.”  

 Temer a Deus não tem nada a ver com ter medo de Deus, Quantas vezes nossos pais 

e quem sabe nós mesmos, no auge de nossa desobediência ou de algum de nossos filhos, 

fomos ameaçados ou ameaçamos nossos filhos com uma promessa não bíblica da ira divina:  

"Se você continuar desobedecendo seu pai ou sua mãe, Deus irá lhe castigar, você pode pegar 

uma doença e você pode até morrer. É isso que você quer para sua vida? Quer morrer tão 

jovem e de uma hora para outra"? 

 Temer a Deus é amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, adorá-lo, por tudo o que Ele é e também 

por tudo o que Ele fez, tem feito e fará por nós. Nossos filhos precisam ser constantemente 

lembrados que o nosso Deus é o nosso Criador, nosso Mantenedor, nosso Salvador, nosso 

Redentor e nosso Companheiro diário até o fim de nossos dias. Deus Pai, Deus Filho e Deus 

Espírito Santo não tem o menor interesse em nossa perdição e se isso fosse real, nosso Senhor 

e salvador Jesus Cristo nunca teria se oferecido para pagar com a sua vida, o preço de nossa 

salvação. Nosso Deus Pai nunca teria feito uma parceria como nossos pais humanos para nos 

trazer à existência e Deus Espírito Santo nunca teria aceitado o convite para ser o nosso 

Companheiro de jornada até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Além da Trindade, Deus em 

sua misericórdia para conosco, designou um anjo para nos proteger e nos livrar do mal e tudo 

o que Ele nos pede é que guardemos os Seus mandamentos. 

 Apesar de ser todo amor, todo bondade e todo misericórdia, por uma questão de 

justiça, Ele irá trazer à juízo todas as nossas obrar, mas também precisamos lembrar que 

"Nenhuma condenação haverá para quem está em Cristo Jesus".   Romanos 8:1. Nossa boas 

obrar são apenas uma demonstração exterior de nossa fé interior e não serão elas que nos 

salvarão, pois o sangue de Jesus já fez isso por todos nós pecadores, lá na cruz do Calvário. 

 Nosso Deus não é incrível? Ele providenciou tudo para que fossemos filhos dele por 

toda a eternidade. Não está na hora de nos apropriarmos dessa bênção?  A Trindade fez, tem 

feito e fará tudo pela nossa salvação. Não seremos nós que perderemos essas bênçãos! 
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Vinte e Cinco de Setembro 

Romance no Ar 

 Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu 

amor do que o vinho. Cântico 1:2 

 Quando pensamos que Salomão escreveu apenas Provérbios e Eclesiastes, abrimos a 

Palavra de Deus e encontramos: Cântico dos Cânticos de Salomão. 

 A Palavra de Deus é um livro fantástico, um verdadeiro manual para nossas vidas. 

Quem seguir os seus ensinamentos, colocando-os em prática em suas vidas, será uma pessoa 

extremante bem sucedido. 

 Deus em sua sabedoria, sabia que se não existisse um lugar onde as pessoas pudessem 

ver e ler o que os antigos escreveram, dificilmente acreditariam somente na tradição falada. 

Nosso Deus então inspira homens a escrever e graças a todo esse processo, que durou 

centenas de anos, nós temos a Bíblia, para nosso deleite e para nossa alegria. 

 Nenhum outro livro pode ser comparado à Bíblia, primeiro porque ela foi escrita por 

homens, mas inspirada por Deus. Foram aproximadamente 40 autores, escrevendo 66 livros 

ao longo de 1.500 anos e seus ensinamentos não se contradizem e nem poderiam pois o 

grande Autor não entra em contradição. 

 Não faltam argumentos a favor da Palavra de Deus e as profecias bíblicas são 

confirmadas pela história e a melhor garantia de que a Bíblia é diferente, é inspirada e é divina, 

está na pessoa de Jesus Cristo, pois todos os que O seguem tem sua vida transformada. 

Nenhum outro livro no mundo tem esse poder de transformar vidas como a Palavra de Deus. 

 Entre tantos assuntos que nos interessam, Deus inspira Salomão a falar sobre algo que 

mexe com o coração das mulheres que é o romance.  O livro de Cântico dos Cânticos conta a 

linda história do amor de um homem por uma mulher. 

 O Cântico dos Cânticos de Salomão é um livro para ser lido por toda a família cristã e 

quem sabe numa tarde de sábado, essa missão pode ser integralmente cumprida. A mãe e 

filha mulher irão amar toda a história de amor entre Salomão e sua esposa e o pai e o filho 

homem, irão aprender a arte de serem românticos e mais carinhosos com as mulheres. 

 O amor se manifesta de diferentes formas, mas o livro de Cântico dos Cânticos, conta 

a história do amor genuíno entre um homem e uma mulher, entre o esposo e a esposa, entre 

o namorado e namorada, entre dois seres que se amam e querem demonstrar esse amor.  

Neste mundo confuso em que vivemos, onde o amor se banalizou, onde homens e mulheres 

estão mudando suas formas tradicionais de se relacionar, inclusive sexualmente falando, o 

livro de Cântico dos Cânticos é um convite para que os casais modernos aprendam o que Deus 

os tem a ensinar sobre a arte de amar um só homem e uma só mulher.  

 Para todos os que ainda acreditam no amor, para todos os pais que querem ensinar 

seus filhos a terem uma linda história de amor como foi a deles, vale a pena ler. 
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Vinte e Seis de Setembro 

Convite da Graça 

 Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor; ainda que os 

vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos 

como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se 

tornarão como a lã. Isaías 1:18 

 Um dos livros mais incríveis do Velho Testamento é o livro de Isaías.  São 66 capítulos 

e nenhum profeta do Velho Testamento, falou mais sobre graça e sobre Jesus do que Isaías e 

é exatamente por isso que é considerado o profeta messiânico. 

 Agora se pensarmos que por ele falar de Jesus, seu amor e sua graça, ele passava a 

mão na cabeça do povo de Deus, então estaremos redondamente enganados.  Isaías era 

aquele tipo de profeta que falava exatamente o que Deus queria que ele falasse e ele cumpria 

fielmente a sua missão, doesse a quem doesse. Para que tenhamos uma pálida ideia do tom 

das palavras de Isaías, aí vai: "Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, 

raça de malignos, filhos corruptores; abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de 

Israel, voltaram para traz". Isaías 1:9 

 E ainda tem muito mais: "Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de 

diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atentai a justiça, 

repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas".  Isaías 1:16 

e 17. 

 Depois de chamar o pecado pelo nome ao longo de todo o capítulo primeiro, depois 

dos conselhos dos versos acima, Deus faz um convite maravilhoso ao povo do passado e do 

presente: "Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor; ainda que os vossos pecados sejam como 

a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o 

carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. E quanto pensamos que Deus para por aí, vem 

um lindo conselho: "Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra". Isaías 1:19 

 Nossa meditação de hoje lhe traz uma conhecida melodia norte americana que nos 

fala exatamente nesse convite da graça. São as letras do Hino Graça Excelsa - Amazing Grace 

(Hinário Adventista do Sétimo Dia - 208). 

     Graça Excelsa 

Oh, graça excelsa de Jesus! Perdido, me encontrou! Estando 

cego, me fez ver. Da morte me livrou. 

A graça libertou-me assim. E o meu temor levou. Oh! quão 

preciosa é para mim.  A hora em que me achou. 

Mil lutas, dores, tentações. Caíram sobre mim. Porém a graça 

me salvou! Feliz eu sou, enfim! 

E, quando ao Céu, em glória eu for. Ao lar de paz e luz. Pra 

sempre, então, eu cantarei.  Da graça de Jesus! 
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Vinte e Sete de Setembro 

Comprometido com a Missão 

 Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem 

enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-

me a mim. Isaías 6:8 

 Geralmente quando ouvimos a palavra missão, pensamos naquele grupo de jovens 

solteiros, sem terem sua própria família e sem emprego, que resolvem doar um ano de suas 

vidas em algum lugar do mundo. Lá eles vão construir uma igreja, durante uma parte do dia, 

ensinar alguma habilidade manual ou mesmo uma língua estrangeira, durante a tarde e depois 

de um bom banho e um jantar saboroso, eles irão louvar, pregar, contar histórias da Bíblia 

para crianças, experiências e palestras para adolescentes e jovens e depois irão dormir 

tranquilos, pois estão cumprindo a missão. 

 Geralmente esses jovens passam um ano em missão e depois eles irão exercer suas 

profissões, namorar, noivar, casar, ter filhos e a pergunta é: será que a missão na vida desses 

jovens ficou restrita somente àquele curto período de um ano e pronto?  

 Quando começa e quando termina a missão na vida do cristão?  Onde é o meu e o seu 

campo missionário? Quanto tempo devemos reservar para a missão? E o que vem a ser missão 

de fato? Isaias recebeu um chamado divino para a missão de profetizar e foi algo 

extraordinário. Vamos conferir: 

 "No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um 

alto e sublime trono; e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima 

dele; cada um tinha seis asas; com duas cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus 

pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o 

Senhor dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se 

moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim! 

Pois estou perdido; porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo 

de impuros lábios; os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins 

voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz; 

E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios; e a tua iniquidade 

foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem 

enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. 

Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, 

mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-

lhe os olhos; para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem 

entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado".  Isaías 6:1-10 

 Nosso líder Jesus Cristo definiu como ninguém o que é missão: "Ide, portanto, fazei 

discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 

ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco 

todos os dias até a consumação dos séculos". Mateus 28:19-20. 

 Ir, fazer discípulos, batizar e ensinar - esse é o conceito de Jesus Cristo sobre missão. 

Você e sua família estão envolvidos nesse conceito de missão que Jesus Cristo nos deixou? 
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Quem é Jesus Para Você? 

 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o 

governo está sobre os seus ombros e o seu nome será:  

Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e 

Príncipe da Paz". Isaías 9:6 

 Se alguém te perguntasse quem é Jesus para você, qual seria a sua resposta? E se a 

mesma pessoa perguntasse para o seu filho, quem é Jesus para ele, o que ele responderia? 

Saber quem é Jesus para nós modifica toda a nossa vida, nosso propósitos, nossos sonhos, 

nossa missão, nossa visão do mundo e nossa visão de nosso próximo Se abandonássemos à 

Jesus para onde nós e nossa família iríamos? Que esperança teríamos? Onde e como 

plantaríamos nossos sonhos sem Jesus na nossa vida? Viveríamos como a imensa maioria da 

humanidade tentando pagar as contas para apenas sobreviver ou acumular bens? 

 Coube ao profeta Isaías nos trazer muitas profecias a respeito do nascimento e 

ministério de Jesus Cristo e logo no verso 2 do capítulo 9, encontramos: "O povo que andava 

em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu lhe 

luz". O profeta Isaías começa nos dizendo que Jesus Cristo é a luz, que viria para iluminar um 

povo que andava em trevas. Bilhões de pessoas neste mundo, principalmente quem habita na 

famosa janela 10/40 de nosso mundo, nunca sequer ouvir falar no nome de Jesus, ou seja, 

eles ainda vivem na região da sobra da morte. Mas Isaías profetiza o maior de todos os 

milagres: O Deus Filho se humilharia, se tornaria um bebe, um menino e viria para dar a sua 

vida em nosso favor e para Isaías, Ele não seria apenas um menino, Ele também seria: 

Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. 

 Não sei com relação a você, mas a verdade é que nós fomos longe demais com Jesus 

no comando de nossas vidas, para voltarmos atrás. Tenho plena certeza de que não 

conseguiríamos ter uma vida tão plena, tão abundante, tão abençoada sem Jesus. Will La 

Martine Thompson (1847- 1909), conseguiu exprimir com música e com maestria quem foi 

Jesus para ele.  Veja as lindas palavras do Hino 95 do Hinário Adventista - Cristo é tudo para 

mim! 

Cristo é tudo para mim: Viver, sonhar, cantar. É minha força, meu 

bordão, sem Ele que penar! Quando em pesar a Ele vou. Pois meu Jesus 

jamais falhou. Quando em pesar, faz-me alegrar, Cristo é meu! 

Cristo é tudo para mim: Amigo em aflição. Eu Dele bênçãos vou buscar.  E 

dá-me em profusão. Envia chuva, sol e luz. Colheita farta, dons aflux. Sol, 

chuva e luz, bênçãos aflux. Cristo é meu! 

Cristo é tudo para mim. Leal eu lhe serei. É Ele é amigo tão fiel. Jamais O 

negarei.  Quanto ao Seu lado, alegre vou. Em sua mão seguro estou. Só 

com Jesus, tudo reluz. Cristo é meu. 

Cristo é tudo para mim. Só Ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me 

falta paz. Tendo Jesus comigo assim. Minha alegria é sem fim. Vida 

eternal, livre do mal. Cristo é meu! 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________
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______________________________

______________________________

____________________ 

quarta Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Confiança em Deus 

 Eis que Deus é a minha salvação; confiarei e não temerei, 

porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico; Ele se 

tornou a minha salvação. Isaías 12 

 Estou escrevendo esta meditação no dia 31 de março de 2020, no auge do período de 

quarentena, período de isolamento social, sugerido pelas autoridades sanitárias e médicas, 

como necessário para evitar a proliferação do Covid 19 ou corona vírus. Se isso vai dar certo 

ou se será o suficiente só o tempo dirá. 

 Nunca em toda a história da humanidade desconfiamos de tudo o que nos informam. 

O excesso de informações oriundas de fontes diversas, muitas delas, como objetivos 

comerciais e políticos, tens nos afastados de um valor ou princípio chamado de confiança.  

 Nunca nossos celulares foram tão invadidos com vídeos de especialistas em tudo que 

na verdade, não são especialistas em nada. Pesquisas científicas saem diariamente te 

induzindo a fazerem dietas das mais absurdas, estimulando a enorme indústria de 

suplementos alimentares e dessa forma milhões e milhões de pessoas, estão se alimentando 

cada vez pior e morrendo aos poucos. 

 Em quem confiar? Como ensinar nossos filhos a confiar? Como nos tornarmos pessoas 

confiáveis pelo menos para nossos filhos? O segredo é continuarmos confiando no nosso 

Criador, nosso Salvador, nosso Companheiro, ou seja, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito 

Santo. 

 O curtíssimo capítulo 12 de Isaias tem apenas seis versículos e é um hino de louvor 

pela restauração da nação de Israel? Vamos conhecê-lo: 

 "Naquele dia, você dirá: "Eu te louvarei, Senhor! Pois estavas irado contra mim, 
mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste.  

 Deus é a minha salvação; terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor 
é a minha força e o meu cântico; ele é a minha salvação!  

 Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação.  

  Naquele dia, vocês dirão: Louvem o Senhor, invoquem o seu nome; anunciem entre 
as nações os seus feitos, e façam-nas saber que o Seu nome é exaltado.  

 Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas 
em todo o mundo.  

 Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de 
Israel no meio de vocês". Isaías 12:1-6 

 De todos os versos o que mais me impactou foi o verso, que por sinal já está sublinhado 
na minha Bíblia e tem tudo a ver com confiança em Deus. 
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Nossa Esperança 

 Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo; alegria eterna 

coroará a sua cabeça; gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido.  Isaías 33:10 

 Estou escrevendo essa meditação em primeiro de abril de 2020 e o mundo lá fora de 
minha casa é uma verdadeira confusão. A corona vírus é o grande responsável por uma alteração 
completa no modo das pessoas viverem, se relacionarem, se cumprimentarem e de comprarem 
seus alimentos. 

 Até ontem, os Estados Unidos da América do Norte, já havia contabilizado mais de 3.000 
mortos, a Itália outros tantos, o Brasil, o Japão, a China e quase a totalidade dos países da Terra, 
já estavam contabilizando mortes. Hospitais de campanha do exército se multiplicam em todo 
o mundo, prontos para receber pacientes de hospitais que não estão com a corona vírus e desta 
forma, mais e mais leitos de hospitais tradicionais estarão sendo liberados para atender a 
enorme demanda de infectados. 

 Profissionais de saúde tem se desdobrado para atender a demanda, supermercados 
estão vendendo de forma on line, como nunca fizeram ao longo de sua história. O conhecido 
site Amazon, contratou 1000.000 trabalhadores on line para atender a nova demanda mundial 
pela internet. Governos como o dos Estados Unidos estão dando USS 3.000,00 por família. O 
governo brasileiro está abrindo seus cofres e estará dando R$ 600,00, para cada trabalhador 
informal. 

 Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer como a economia mundial irá reagir e o 
caos total só não está instaurado, porque os trabalhadores dos serviços, dito essenciais estão 
nas ruas trabalhando, para que o pior não aconteça. A humanidade nunca poderá pagar por 
todo o empenho que os profissionais de saúde, lixeiros, policiais, bombeiros e outros 
profissionais que estão nas ruas trabalhando e colocando suas vidas em risco, em prol da vida 
de outros. 

 De repente todos os alunos passaram a receber aulas on line e professores passaram a 
se reinventar, para poder ensinar seus alunos a distância. Nunca alunos e professores 
dependeram tantos dos pais para apoiarem seus filhos a entender o que a professora estava 
ensinando. Provas e avaliações mudaram para se adaptar à essa realidade e tudo está sendo 
feito para que alunos não percam o ano letivo e professores não sejam demitidos. 

 No meio desse quase caos jamais visto desde a última pandemia, da famosa e histórica 
gripe espanhola, abri a Palavra de Deus em Isaías 35 e mais uma vez a Palavra de Deus, acalmou 
meu coração com a promessa de uma nova vida, uma vida eterna na Sião futura. 

 Enquanto um mundo sem Deus desaba lá fora, temos mais do que nunca confiar 
plenamente que o Senhor honrará o que nos prometeu em Sua Palavra e nos resgatará desse 
mundo impregnado e infectado pelo vírus demoníaco do pecado. Quão bom foi termos sido 
criados e educados por nossos pais para confiar no Senhor, não só nos tempos de bonança, mas 
também no tempo da adversidade e esse tempo chegou. 

 Louvado seja o Senhor, por podermos depositar toda a nossa confiança nele! 
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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

