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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! 

http://robinsonamorim.com.br/missao-niger/
http://robinsonamorim.com.br/missao-niger/
http://robinsonamorim.com.br/missao-niger/
http://robinsonamorim.com.br/missao-niger/
http://robinsonamorim.com.br/missao-niger/
http://robinsonamorim.com.br/missao-niger/
http://robinsonamorim.com.br/missao-niger/
http://robinsonamorim.com.br/missao-niger/


 
5 

 

 

 

Sumário 
Primeiro de Outubro ..................................................................................................................... 8 

O Senhor Vem ............................................................................................................................... 8 

Dois de Outubro ............................................................................................................................ 9 

Nosso Maravilhoso Deus ............................................................................................................... 9 

Três de Outubro .......................................................................................................................... 10 

Pérolas de Isaías 43 ..................................................................................................................... 10 

Quatro de Outubro ...................................................................................................................... 11 

Nosso Maravilhoso Salvador ....................................................................................................... 11 

Cinco de Outubro ........................................................................................................................ 12 

O Convite da Graça ...................................................................................................................... 12 

Seis de Outubro ........................................................................................................................... 13 

A Vocação dos Gentios ................................................................................................................ 13 

Sete de Outubro .......................................................................................................................... 14 

Benefícios Físicos do Jejum ......................................................................................................... 14 

Oito de Outubro .......................................................................................................................... 16 

O Jejum Que Agrada ao Senhor .................................................................................................. 16 

Nove de Outubro ......................................................................................................................... 17 

Família Bendita do Senhor .......................................................................................................... 17 

Dez de Outubro ........................................................................................................................... 18 

Novos Tempos ............................................................................................................................. 18 

Onze de Outubro ......................................................................................................................... 19 

O Chamado Para Nossos Filhos ................................................................................................... 19 

Doze de Outubro ......................................................................................................................... 20 

Protegendo Sua Família .............................................................................................................. 20 

Treze de Outubro ........................................................................................................................ 21 

O Sequestro de Nossos Filhos ..................................................................................................... 21 

Quatorze de Outubro .................................................................................................................. 22 

A Base da Confiança .................................................................................................................... 22 

Quinze de Outubro ...................................................................................................................... 24 

Famílias Reunidas ........................................................................................................................ 24 

Dezesseis de Outubro.................................................................................................................. 25 

De 



 
6 

Nova Aliança ................................................................................................................................ 25 

Dezessete de Outubro ................................................................................................................. 26 

As Misericórdias do Senhor ......................................................................................................... 26 

Dezoito de Outubro ..................................................................................................................... 27 

Atalaias em Israel ........................................................................................................................ 27 

Dezenove de Outubro ................................................................................................................. 28 

Alerta Contra Pastores Infiéis ...................................................................................................... 28 

Vinte de Outubro ........................................................................................................................ 29 

Escolha Saudável ......................................................................................................................... 29 

Vinte e Um de Outubro ............................................................................................................... 30 

Fiéis à Toda Prova ........................................................................................................................ 30 

Vinte e Dois De Outubro ............................................................................................................. 32 

Mensagem Impactantes .............................................................................................................. 32 

Vinte e Três de Outubro .............................................................................................................. 33 

Derramamento do Espírito Santo ............................................................................................... 33 

Vinte e Quatro de Julho .............................................................................................................. 34 

Pérolas do Livro de Amós ............................................................................................................ 34 

Vinte e Cinco de Outubro ............................................................................................................ 35 

Esperança no Livro de Obadias ................................................................................................... 35 

Vinte e Seis de Outubro .............................................................................................................. 36 

Fugindo da Missão ...................................................................................................................... 36 

Vinte e Sete de Outubro .............................................................................................................. 37 

Mensagens de Miquéias ............................................................................................................. 37 

Vinte e Oito de Outubro .............................................................................................................. 38 

A Oração de Habacuque .............................................................................................................. 38 

Vinte e Nove de Outubro ............................................................................................................ 40 

Famílias em Apuros ..................................................................................................................... 40 

Trinta de Outubro ....................................................................................................................... 41 

Zelando pela Casa de Deus .......................................................................................................... 41 

Trinta e Um de Outubro .............................................................................................................. 42 

Mensagens de Zacarias ............................................................................................................... 42 

 

 

 

 



 
7 

Família – Presente de Deus 

Outubro 2021 

Famílias Reunidas 

  Assim diz o Senhor: Reprime a tua voz de choro e as 

lágrimas dos teus olhos; porque há recompensa para as tuas obras, 

diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão das terras dos inimigos. 

Jeremias 31:16 

 O livro de Jeremias nos traz promessas maravilhosas e elas ainda hoje consolam o 

coração de muitos pais.  Costumo dizer que a maior e mais nobre missão de um ser humano 

é formar sua própria família e, dar a ela o seu melhor, é o mínimo a ser feito. Construir um lar 

não é nada fácil. Muitos casais começam seu lar de forma errada, continuam errados e em 

qualquer momento seu casamento acaba. Construir um lar cristão é um desafio muito maior 

quando não se pretende que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não venham a fazer 

parte. 

 Um lar cristão tem o dever moral de começar certo e, se quisermos que nosso lar 

continue em pé, ele tem que nascer de joelhos. Existe inclusive um pensamento muito 

inspirador que diz: "Tudo que nasce de joelhos, nasce para permanecer em pé". Quando 

jovens cristãos que têm interesse em namorar, manifestam de joelhos este pedido ao Senhor, 

cabe a eles, esperar e observar o agir de Deus em sua vida.  No momento certo, o Senhor 

encaminhará o pretendente e havendo boas conversas e o casal sentindo que Deus realmente 

foi quem os dirigiu, inicia-se o processo do namoro, noivado e casamento. 

 Uma vez consumando o casamento, a missão do jovem casal é alicerçar seu amor e 

relacionamento com Jesus, trabalhar, curtir os momentos únicos de amor tão esperado pelos 

dois, preparar toda a estrutura intelectual, emocional, social, espiritual e financeira para a 

chegada dos presentes do Senhor que são os filhos. Quando os filhos chegam, a missão mais 

relevante para o casal, superando de longe todas as demais, é viver como casal em um 

relacionamento tão próximo e íntimo com Jesus, que os filhos possam ver Jesus neles e essa 

será a pregação sem palavras mais impactante que eles verão por anos. Todo esse 

relacionamento do casal com Jesus Cristo tem um objetivo único e supremo que é a salvação 

dos filhos e um dos dias mais felizes na vida de pais cristãos, acontece quando os filhos entram 

num tanque batismal e se entregam de corpo e alma, inteiramente aos pés de Jesus. 

 Se Jesus voltasse no dia do batismo dos filhos, eles estariam salvos. Mas a luta está 

começando e uma longa caminhada com Jesus se descortina pela frente. Os filhos agora 

precisarão aprender a se relacionar com Jesus e isso implica em fugir diariamente do território 

do inimigo e permanecer o maior tempo possível no território da Trindade.  

 Por maior que seja o empenho dos pais pela salvação de seus filhos, o livre arbítrio, 

levará alguns deles para longe dos caminhos do Senhor e aos pais restará a nobre missão de 

orar e interceder diariamente e com lágrimas pelo retorno deles. Pegue sua caneta vermelha, 

marque o verso de hoje e mais este em sua Bíblia:  "Há esperança para o teu futuro, diz o 

Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios". Jeremias 31:17.  

Estes dois versos já consolaram a vida de muitos pais. 

De 
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Primeiro de Outubro 

O Senhor Vem 

 Eis que o Senhor virá com poder e o seu braço dominará, 

eis que o seu galardão está com Ele E diante dele a sua 

recompensa. Isaías 40:10 

 Como profeta messiânico, Isaías não tem concorrente em todas as Escrituras Sagradas. 

Se resolvermos mergulhar em estudos sobre o livro de Isaías, veremos várias citações, versos, 

textos e profecias a respeito não só da primeira vinda do Messias como também de sua segunda 

vinda, como também o futuro dos salvos na Nova Jerusalém. 

 Os primeiros onze versículos do fantástico capítulo 40 de Isaías nos fala sobre Jesus 

Cristo e logo no verso três existe uma referência ao profeta que anunciaria Jesus Cristo antes 

que seu ministério acontecesse.  Veja o verso: "Voz que clama no deserto: Preparai o caminho 

do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus". Isaías 40:3 - Todos nós sabemos que João 

Batista era essa voz que clama no deserto e mais uma vez a profecia de Isaías se cumpriu. 

 Desde o jardim do Éden, Deus já havia prometido aos nossos primeiros pais que Jesus 

Cristo viria a esse mundo e essa promessa, no relógio divino levaria aproximadamente quatro 

mil anos para acontecer. Coube ao profeta Isaías alertar ao povo de Israel, que as promessas da 

vinda de Jesus iriam se cumprir.  Veja: "A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, 

pois, a boca do Senhor o disse". Isaías 40:5 

 O profeta Isaías nos traz a garantia divina que de tudo o que Deus prometeu Ele irá 

cumprir.  Veja a promessa: "Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a Palavra do nosso Deus 

permanece eternamente".  Isaías 40:8 

 Mais uma vez, profetizando sobre Jesus, o profeta Isaías nos brinda com dois versos que 

só iriam se realizar em tempos futuros. Veja: "Eis que o Senhor Deus virá como poder e o seu 

braço dominará.  Eis que o seu galardão está com Ele e diante dEle, a sua recompensa. Como 

pastor apascentará o seu rebanho; entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará 

no seio; os que amamentam ele guiará mansamente". Isaías 40:10 e 11. 

 Não bastasse Isaías profetizar sobre a primeira e a segunda do Messias tão esperado, o 

capítulo 40, nos abençoa com versos incríveis, exaltando a majestade, a glória e o poder do 

Senhor:   

Quem na concha de sua mão mediu as águas e toou a medida dos céus a 

palmos?  Verso 12. 

Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um 

balde e como um grão de pó na balança; as ilhas são como pó fino que se 

levanta. Verso 15 

Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada.  Verso 17 

 Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas 

os que esperam no Senhor, sobem com asas como águias, correm e não se 

cansam, caminham e não se fadigam. Versos 30 e 31. 
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Dois de Outubro 

Nosso Maravilhoso Deus 

 Não temas, porque Eu sou contigo; não te assombres, 

porque Eu sou o Teu Deus; Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento 

como minha destra fiel.  Isaías 41:10 

 Sabem aqueles capítulos da Palavra de Deus que às vezes nunca lemos ou lemos tão 

rápido que sequer paramos para meditar nos seus versos? Durante muitos anos em nossa 

juventude, fomos estimulados a fazer o tradicional ano bíblico e para completá-lo em um ano e 

depois receber o tão almejado certificado no final do ano, tínhamos que obrigatoriamente ler 

três capítulos por dia, cinco no sábado e cinco no domingo.  

 Confesso que desisti há muitos anos de fazer tal espécie de ano bíblico e tenho 

procurado meditar em um capítulo ou as vezes num só versículo. Desta forma tenho conseguido 

tirar lições para minha vida e também poder compartilhar as mesmas lições com outras pessoas, 

através de meditações. Meditações humanas nada mais são do que a nossa percepção do que 

aprendemos com o Senhor da Palavra e com a Palavra do Senhor, mas ela é um pequeno 

estimulo a procurar as maravilhosas verdades que só a Palavra de Deus possui. 

 Como de costume, abri a Palavra de Deus em Isaias 41, mais uma vez, na certeza de que 

encontraria um verso para meditar com mais qualidade. Vários versos de Isaías 41 já estavam 

sublinhados em minha Bíblia, mas nenhum deles superou a promessa que Deus estava fazendo 

para o seu povo de Israel, através de seu profeta Isaias.  

 Nosso verso de hoje começa no final do verso 9: Tu és o meu servo, Eu te escolhi e não 

te rejeitei. Não temas, porque Eu sou contigo; não te assombres, porque Eu sou o Teu Deus; 

Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento como minha destra fiel. Isaías 41:9 e 10. 

 Apesar de Isaías estar acalmando o povo de Israel do passado com essa promessa 

fantástica, ele ultrapassou as barreiras do tempo e chega para todos os filhos de Deus que são 

do Senhor, que escolheram pelas suas atitudes pertencer ao Senhor, que um dia entregaram 

suas vidas ao Senhor, que acordam diariamente e dormem diariamente com a mais absoluta 

certeza de fazem parte do povo de Deus nesta Terra. 

 Como filhos de Deus não precisamos ter medo de nada, pois não fomos nós que O 

escolhemos, foi Ele que nos escolheu: "Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei". Verso 

9. Que bênção, para minha e para sua vida. Nós somos os servos, nós fomos os escolhidos, 

somos os eleitos do Senhor e nós não seremos rejeitados.  Isso é a garantia de que nossa 

caminhada com Jesus nesta Terra, será abençoada, de que estamos indo na direção certa e de 

que nossa recompensa está no céu. 

 "Não temas, porque EU sou contigo, não te assombres, porque Eu sou o teu Deus." 

Verso 10. Quer uma garantida melhor do que essa?  Não temer nada, não se assombrar com 

nada, porque temos um Deus que é o nosso Deus? 

 "Eu te fortaleço, Eu te ajudo, Eu te sustento com a minha destra fiel.” Verso 10. Quer 

um presente melhor do que esse para este seu novo dia?  Tome posse dessa bênção! 
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Três de Outubro 

Pérolas de Isaías 43 

 Eu, Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por 

amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43:25 

 Nossos princípios cristãos se encontram na Palavra de Deus. Divinamente inspirada e 

sabiamente entendia, a Palavra de Deus nos conforta, nos dá esperança, nos ilumina em meio 

às trevas, nos ensina, nos faz enxergar e aumenta diariamente nossa confiança no Autor da 

mesma. 

 Costumo dizer que o nosso Deus ama nos presentear e o capítulo 43 de Isaías é um 

desses presentes que Deus fez questão de nos deixar. Sabe aqueles versos incríveis que muitas 

das vezes falamos de cor, mas não nos lembramos onde eles estão escritos na Palavra de Deus? 

Pode ser que eles estejam aqui em nossa meditação de hoje e, portanto, agora é o momento de 

pegar sua caneta vermelha, uma régua, sublinhar para nunca mais esquecer onde estão essas 

pérolas preciosas. 

 A primeira pérola que Deus te dá hoje é: "Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou 

ó Jacó e que te formou ó Israel:  Não temas, porque Eu te remi; chamei-te pelo teu nome; tu 

és meu. Quando passares pelas águas, Eu serei contigo. quando pelos rios, eles não te 

submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti” 

Versos 1 e 2 

 A segunda pérola que Deus te dá hoje é: "Trazei meus filhos de longe e minhas filhas 

das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para 

minha glória, que formei e fiz". Versos 6 e 7. 

 A terceira pérola que Deus te dá hoje é: "Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, 

o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, me creiais e entendais que sou Eu mesmo e 

que antes de Mim, deus nenhum se formou e depois de Mim, nenhum haverá". Verso 10. 

 A quarta pérola do dia: Eu, eu sou o Senhor e fora de mim, não há salvador". Verso 11 

 A quinta pérola do dia: "Ainda ates que houvesse dia; Eu era e nenhum há que possa 

livrar alguém das minhas mãos. Agindo Eu, quem o impedirá?". Verso 13 

 A sexta pérola: "Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei". Verso 

15 

 A sétima pérola: "Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas". 

Verso 18 

 E para concluir e para nunca esquecermos de como Deus trata os seus filhos que um dia 

se entregarem a Ele de toda a sua alma, de todo o coração e de todo o seu entendimento, segue 

a oitava e a última pérola: "Eu, Eu mesmo, sou que apago as suas transgressões por amor de 

mim e dos teus pecados não me lembro". Verso 25 
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Quatro de Outubro 

Nosso Maravilhoso Salvador 

 Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o 

braço do Senhor? Isaías 53:1 

 Se algum dia, um de nossos filhos nos pedisse para mostrar Jesus no Velho Testamento, 

muito provavelmente falaríamos de Jesus no Jardim do Éden, no ambiente da criação ou mesmo 

conduzindo o povo de Israel no deserto, mas em todas essas passagens, sempre aparece a 

palavra Deus ou Senhor e teríamos que explicar para eles, que na verdade, Jesus sempre existiu, 

e que era Jesus mesmo que estava lá no início da eternidade e também conduzindo o povo de 

Israel no deserto. 

 Agora se quisermos mostrar Jesus em sua forma mais humana, teremos que abrir a 

Palavra de Deus em Isaías 53 e mostrar para nossos filhos a incrível profecia de Isaías sobre o 

sofrimento de Jesus. O capítulo 53 de Isaías é com certeza o capitulo mais messiânico de toda a 

Palavra de Deus e poder encontrar Jesus em seus versículos é uma alegria indescritível. Ninguém 

colocou as palavras de forma tão apropriadas sobre o Jesus em todo o Velho Testamento como 

o profeta Isaías ao longo de todo o capítulo 53.  Para nossa lembrança, para marcarmos cada 

um dos doze versos com caneta vermelha e para nunca esquecermos o mais messiânico capítulo 

da Bíblia, relembraremos juntos os preciosos versos de Isaías 53! 

 Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do SENHOR? 

Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca; não tinha beleza 

nem formosura e, olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele, para que o 

desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e 

experimentado nos trabalhos; e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era 

desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas 

enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de 

Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa 

das nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras 

fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo 

seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 

Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado 

ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a 

sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado; e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto 

foi cortado da terra dos viventes; pela transgressão do meu povo ele foi atingido. 

E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte; ainda que nunca 

cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, 

fazendo-o enfermar; quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua 

posteridade, prolongará os seus dias; e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 

Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o meu 

servo, o justo, justificará a muitos; porque as iniquidades deles levará sobre si. 

Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo; porquanto 

derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores; mas ele levou sobre si 

o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores". Isaías 53:1-12 
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Cinco de Outubro 

O Convite da Graça 

 Ah! Todos vós que tendes sede vinde às águas; e vós os que 

não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei; sim, vinde e 

comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.  Isaías 55:1 

 Já parou para pensar como você e eu, a minha família e a tua foram extremamente 

abençoados, simplesmente por que em algum dia em nossas vidas, nós aceitamos Jesus Cristo 

como nosso Salvador e Senhor! 

 Será que todos sabemos que a humanidade com uma população mundial beirando 

oito bilhões de pessoas, quem sabe um quarto dela, ou seja, dois bilhões de pessoas, sequer 

ouviram falar no nome de Jesus? Quantas pessoas desses dois bilhões estão indo para a 

sepultura hoje sem saber que Jesus desceu do céu, viveu entre nós, morreu por nós e um dia 

irá voltar para nos buscar? 

 O capítulo 55 de Isaías é um presente de Deus para nossas vidas espirituais, porque 

ali, através de seu profeta Isaías, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos fazem um 

apelo para aceitarmos a graça e de graça a maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Curta a graça, 

esse presente de Jesus em nossas vidas, ao longo desses treze versículos de Isaías 55: 

Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, 

comprai e comei; sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. 

Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo 

que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se 

deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá; 

porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. 

Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. 

Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu 

correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel; porque ele te glorificou. 

Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. 

Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta 

ao Senhor, que se compadecerá dele; torne para o nosso Deus, porque grandioso é em 

perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos 

caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que 

a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus 

pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como desce a chuva 

e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e 

dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da 

minha boca; ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo 

para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados; os montes e os 

outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. 

Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta; o que será para 

o Senhor por nome, e por sinal eterno, que nunca se apagará". Isaías 55:1-13 
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Seis de Outubro 

A Vocação dos Gentios 

 Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem 

e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos 

seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e 

abraça a minha aliança.  Isaías 56:6 

 Se existe uma verdade inegável nas Escrituras Sagradas, entre tantas outras é que 

Deus escolheu Abraão, Isaque e Jacó, e deles fez uma nação exclusiva, um povo de 

propriedade exclusiva seu. Basta ler todo o Velho Testamento que veremos Deus chamando 

seu povo, entregando suas Lei para esse povo, entrando em guerra por esse mesmo povo e 

para demonstrar todo o seu empenho e comprometimento com este povo, até Seu filho Jesus 

Cristo nasceu judeu e veio a este mundo, para nascer, conviver e até morrer no meio dos 

judeus. Jesus Cristo deixou bem claro em suas palavras de que a salvação da humanidade viria 

dos judeus e Ele era o judeu que salvaria a humanidade. 

  Este conceito bíblico de que o povo de Israel era o povo de Deus, deveria ter criado 

neles, um sentimento de que, pelo fato de serem os abençoados e escolhidos, eles deveriam 

ser uma luz para a humanidade. Eles mais do que todos os povos do mundo, deveriam mostrar 

ao mundo de onde viera Jesus, quem era Jesus, porque Jesus morreu na cruz, mas quando 

Jesus veio para eles em primeiro lugar, cumprindo tudo o que já havia sido escrito a respeito 

deles, dando prioridade a eles antes de qualquer outro povo no mundo, eles por não 

entenderem Sua missão, o rejeitaram como povo e como nação. 

 Para a nação judaica, orgulhosos que eram de serem o povo de Deus na terra, só 

existiam eles e o resto da humanidade. Esse resto da humanidade eles chamavam 

"carinhosamente" de gentios, ou seja, nós somos o povo de Deus e vocês são o resto. A nação 

pensava assim, mas o Deus da nação, nunca pensou assim. 

 Coube à Isaías trazer uma mensagem poderosa para esclarecer ao povo de Israel, 

como Deus também tinha uma consideração enorme como os gentios, com os estrangeiros, 

como nós não judeus. Veja como Deus enxergava os outros povos: 

 “Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, 

e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança: Também lhes darei na 

minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas; 

um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros, 

que se unirem ao Senhor, para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem 

seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a 

minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de 

oração; os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar; porque a minha 

casa será chamada casa de oração para todos os povos". Isaías 56:4-7 

 Que linda mensagem não é verdade? Se você não é judeu, então essa mensagem de 

aceitação, de pertencer ao povo de Deus, também é para você. Notou como o sábado foi e 

ainda é o elo que ligava os gentios ao povo de Deus no passado e no presente? Se Deus tem 

um povo e tem um dia de adoração, consegue se enxergar como o atual povo de Deus? 
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Sete de Outubro 

Benefícios Físicos do Jejum 

 Porventura, não é este o jejum que escolhi: que soltes as 

ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, 

deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Isaías 58:6 

 Uma prática comum nos templos bíblicos era o jejum, ou seja, abster-se de comida 

por um período de tempo. Geralmente o jejum vinha vinculado à um clamor por uma bênção 

específica. Algo parecido como um sacrifício pessoal em troca de uma bênção especial de 

Deus. 

 Fui em busca dos benefícios do jejum para enriquecimento e as definições do jejum 

para enriquecimento de nossas famílias. Segundo o site escolaeduardocirilho.com, "o jejum é 

um método ou filosofia (não uma dieta), que envolve períodos de jejum intercalados com 

períodos de alimentação, que podem trazer inúmeros benefícios. O jejum intensifica a 

desintoxicação do organismo e em alguns casos pode estimular o corpo a utilizar a gordura 

como fonte de energia, ainda aumentando a libertação da harmonia do crescimento (ou 

chamado também de elixir da juventude) e melhorando a sensibilidade à insulina".  

 Nos períodos de jejum é recomendado beber bastante água mineral. Segundo o 

mesmo autor, o jejum traz benefícios à nossa saúde e são eles:  

 A) Emagrecimento - o jejum intermitente vai ajudar-te a perder gordura sem 

precisares restringir o consumo de calorias de forma insana, principalmente a gordura visceral 

(da região da barriga) 

 B) Resistência à insulina - o jejum pode reduzir a resistência à insulina, baixando entre 

3 a 6% e os níveis de insulina em jejum no sangue entre 20 a 30%.  Em tese isso é suficiente 

para te protegeres do diabetes. 

 C) Inflamação - alguns estudos mostram redução nos marcadores de inflamação 

 D) Coração Saudável - O jejum pode reduzir o colesterol LDL, os triglicerídeos, 

marcadores de inflamação, glicose e resistência à insulina. Esses são fatores de risco para 

doenças do coração. 

 E) Prevenção do cancro - Estudos comprovam que o jejum ajuda a reduzir o cancro. 

 F) Cérebro saudável - O jejum pode ajudar a criar novas células nervosas e proteção 

contra a doença de Alzheimer.  

 G) Vida mais simples. O jejum intermitente vai deixar sua vida mais simples. Vais 

comer durante uma janela específica de tempo, sem intervalo específico e os restos do dia 

ficas livre para fazer as tuas coisas. 

 H) Maior produtividade - Assumirás o controle sobre o teu tempo e a tua energia e 

usá-los da melhor forma possível, seja para estudar e trabalhar". 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 
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Oito de Outubro 

O Jejum Que Agrada ao Senhor 

 Porventura, não é este o jejum que escolhi: que soltes as 

ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, 

deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Isaías 58:6 

 O capítulo 58 de Isaías é uma advertência divina ao povo de Israel, pois eles estavam 

jejuando pelos motivos errados. Veja um desses motivos: " Eis que jejuais para contendas e 

rixas e para ferires com punho iníquo; jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz 

no alto". Isaías 58:4. Conseguir ver o recado de Deus para um jejum com base em contendas: 

"Não se fará ouvir a vossa voz no alto". Deus simplesmente se recusaria a ouvir o clamor de 

seu povo com tal espécie de jejum. 

 Outro motivo errado: "Dizendo, porque jejuamos nós e Tu não atentas para isso? 

Porque afligimos a nossa alma e Tu não levas em conta? Eis que, no dia em que jejuas, cuidas 

dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. " Isaías 58:3 

 Então, depois de Deus mostrar claramente os motivos pelas quais não se deve jejuar, 

Ele através do profeta Isaías ensina o seu povo a jejuar pelos motivos certo e esse ensinamento 

chega-nos até hoje: 

 "Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, 

que incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? 

Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? 

  Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da 

impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos, e 

despedaces todo o jugo?  

 Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas 

em casa os pobres abandonados; e, quando vires o nu, o cubras, e não te escondas 

da tua carne?" Isaías 58:5-7 

 Para quem fizesse ou fizer o jejum pelos motivos corretos, as bênçãos são certas: 

 "Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, 

e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. 

 Então clamarás, e o Senhor te responderá; gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. 

Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente; 

 E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita; então a tua luz 

nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. 

 E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, 

e fortificará os teus ossos; e serás como um jardim regado, e como um manancial, 

cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas; e 

levantarás os fundamentos de geração em geração; e chamar-te-ão reparador das 

roturas, e restaurador de veredas para morar". Isaías 58:8-12 

 

 



 
17 

Nove de Outubro 

Família Bendita do Senhor 

 A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus 

descendentes, no meio dos povos; todos quantos os virem os 

reconhecerão como família bendita de Deus. Isaias 61:9 

 Se eu te perguntasse qual foi a melhor coisa que você como adulto fez em sua 

vida, qual seria a sua resposta? Talvez você responda que a melhor atitude e seu melhor 

projeto de vida foi fazer uma faculdade, pois graças a ela, você conseguiu o bom emprego 

que você porventura tenha ou montou seu próprio negócio.  

 Para outros, no entanto, a melhor atitude que eles tomaram em sua vida, foi 

aprender inglês, pois isso lhes abriu um mundo de oportunidades para viajar e trabalhar 

no exterior.  Quem sabe para outros sua melhor atitude e seu melhor projeto de vida foi 

comprar um imóvel, pois desta forma eles nunca precisaram pagar aluguel para ninguém.  

 Se eu tivesse fazendo essa mesma pergunta para um médico, ele com certeza 

diria que fazer medicina, se formar e exercer a profissão, foi a decisão mais sábia de suas 

vidas. Para os apaixonados por carro, aprender a dirigir, comprar o primeiro carro, depois 

o segundo, o terceiro e quem sabe o quarto carro, talvez tenha sido a melhor atitude e o 

melhor projeto de suas vidas. Já notou como a maioria de nossos planos e sonhos estão 

em sua grande maioria centralizados em bens materiais? Em móveis, imóveis e 

automóveis? Já notou que principalmente os homens sonham em ser empresários bem 

sucedidos, ter uma gorda conta bancária, ter um bom carro de marca, importando, 

completo e poder dizer que também tem uma casa de praia, fazenda, além de sua 

mansão? 

 É simplesmente impressionante como a nossa sociedade somente valoriza os 

bens materiais e quando pensamos em pessoa de sucesso, sempre nos vem à mente, 

algum empresário, algum jogador de tênis, golfe ou mesmo o conhecido futebol. É 

impressionante como os homens passam essa cultura de sucesso vinculada aos bens 

materiais para seus filhos homens.  Existe um vídeo na internet, onde um apresentador de 

televisão brasileiro bem conhecido entrevista um menino de dez anos e uma menina de 

dez anos e a pergunta que ele fez para ambos era o que eles queriam ser quando 

crescessem? O primeiro a responder foi o menino e ele disse que queria ser rico, 

poderoso, um empresário de sucesso, ter muito dinheiro no banco, morar numa mansão, 

ter iate, casa de praia, sítio, fazenda e helicóptero. Depois o apresentador fez a mesma 

pergunta para a menina e ela apenas respondeu: "Eu quero ser a esposa dele!" 

 Porque quase homem nenhum sonha com uma família abençoada? Porque a 

imensa maioria dos homens não investe tempo, dinheiro e energia em melhorar o seu 

relacionamento como Deus, sua esposa e seus filhos? A pergunta para os homens é: 

Quando você partir desse mundo sem levar absolutamente nada no seu caixão, qual 

herança você terá deixado para sua família, se é que você ainda fará parte dela? 

 Achei o nosso verso de hoje em um cartão que decorava as mesas do casamento 

de um dos meus sobrinhos e na mesma hora peguei uma caneta e o escrevi!  Que tal 

termos a nossa posteridade conhecida como família bendita do Senhor? Com certeza, 

essa será a melhor herança que um homem poderá deixar para a eternidade. 
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Dez de Outubro 

Novos Tempos 

 Pois, eis que criou novos céus e nova terra e não haverá 

lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. 

Isaias 65:17 

 Ao abrir a Palavra de Deus hoje pela manhã, em meio a pandemia da corona vírus, 

para ter meus momentos de meditação, me deparei com os incríveis versos de Isaías: 

 "Porque, eis que eu crio novos céus e nova terra; e não haverá mais lembrança das 

coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no 

que eu crio; porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E 

exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo; e nunca mais se ouvirá nela voz de 

choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não 

cumpra os seus dias; porque o menino morrerá de cem anos; porém o pecador de cem anos 

será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão; e plantarão vinhas, e comerão o seu 

fruto. Não edificarão para que outros habitem; não plantarão para que outros comam; 

porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das 

obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação; porque 

são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que 

antes que clamem eu responderei; estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o 

cordeiro se apascentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi; e pó será a comida da 

serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor." Isaías 

17:25 

 Qual destes versos trouxeram paz e esperança ao coração de sua família? Veja que 

verso fantástico: "Eis que crio novos céus e nova Terra" - Aproveite os momentos em que 

você e sua família estão aqui nesta terra, porque nosso Deus irá criar algo totalmente novo. 

Já parou para pensar o quão profundo é "Não haverá lembrança das coisas passadas e jamais 

haverá memória delas? Isso significa que nunca mais nos lembraremos de doenças, como 

gripes chinesas, como malária, lepra, câncer, diabetes e todas as que oprimiram a humanidade 

ao longo de seis mil anos de pecado.  Nunca mais nos lembraremos de desvios de verba 

pública, de corrupção, de roubo, de assalto, de estupros, de feminicídios, de homicídios e 

outros tipos de morte 

 Nunca mais nos lembraremos da mídia do demônio com seus filmes sobre sexo 

proibido, violência sem limites, músicas que exaltavam Satanás e seus anjos.  Nunca mais 

seremos enganados por mídia televisiva, que sempre manipulava informações para nos 

enganar e nos levar tomar partido com base em informações erradas.  

 Nunca mais drogas em escolas, nas ruas, na faculdade, nos cursinhos e nas casas. 

Nunca mais um marido espancará sua esposa, nunca mais um padrasto, uma madrasta, uma 

mãe ou um pai molestará seu filho ou sua filha, nunca mais violência contra mulher, contra o 

pobre, contra o negro, ou seja, lá qual for a cor de sua pele. Que bênção não será essa nova 

terra? Sua família estará preparada para essa nova vida? Que tal orarem juntos para que sua 

família seja uma herdeira desse novo céu e dessa Nova Terra? Novos tempos virão! 

 



 
19 

Onze de Outubro 

O Chamado Para Nossos Filhos 

 A mim me veio, pois, a Palavra do Senhor, dizendo: Antes 

que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e antes que 

saísses da madre, te consagrei e te constitui profeta às nações.  

Jeremias 1:4 e 5. 

 A Palavra de Deus tem várias histórias de chamados de Deus para algumas pessoas 

especiais. Estas pessoas especiais foram missionários que Deus escolheu a dedo para lutar e 

se empenhar em alguma missão específica.  Como não lembrar do chamado de Deus para Noé 

e sua missão de advertir o mundo da destruição pelas águas do dilúvio? Como não lembrar do 

chamado de Deus para Abraão e sua missão de ser o pai e o primeiro sacerdote do povo de 

Deus do Velho Testamento? Como não lembrar do chamado de Deus para Moisés que foi 

escolhido por Deus para ser o libertador de Israel das garras de Faraó, no Egito? 

 Como poderíamos esquecer o chamado de Jonas, de Elias, de José, de Daniel e seus 

três companheiros e de tantos outros profetas ao longo de todo o Velho Testamento? Quando 

chegamos no Novo Testamento, nos lembramos do chamado de João Batista, o chamado 

individual de Jesus Cristo aos seus discípulos e o chamado fantástico de Saulo na estrada de 

Damasco. 

 Nosso verso de hoje nos conta a história do chamado do profeta Jeremias e a Palavra 

de Deus nos conta como foi: 

 "Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te 

conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei; às nações te dei por profeta. Então 

disse eu: Ah, Senhor Deus! Eis que não sei falar; porque ainda sou um menino. Mas o Senhor 

me disse: Não digas: Eu sou um menino; porque a todos a quem eu te enviar, irás; e tudo 

quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles; porque estou contigo para te livrar, diz 

o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca; e disse-me o Senhor: Eis que 

ponho as minhas palavras na tua boca; olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os 

reinos, para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares; e também 

para edificares e para plantares". Jeremias 1:4-10 

 Veja que Jeremias, à exemplo de Moisés e tantos outros profetas, recusou o chamado, 

alegando ser muito novo para tamanha responsabilidade, mas Deus não permitiu que ele 

declinasse da missão e Jeremias ao longo de seus 52 capítulos tem muito a nos ensinar sobre 

família. 

 Como chefe de sua família, você já foi chamado para alguma missão na causa de Deus? 

Como líder de sua família, se você já recebeu o chamado, como você respondeu ao mesmo? 

Como você e sua esposa reagiriam ao fato de ver um filho seu sendo chamado para ser um 

missionário num país distante? Como pais vocês estimulam seus filhos para aceitarem os 

chamados do Senhor? Vocês como pais estão preparados para liberarem seus filhos para 

servirem ao Senhor num país estrangeiro? Estão dispostos a investir na missão de seus filhos?  
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Doze de Outubro 

Protegendo Sua Família 

 Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de 

ferra por muros de bronze, contar todo o país, contra os reis de Judá, 

contra os seus príncipes, contas os seus sacerdotes e contra o seu povo. 

Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, 

diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1:19 

 Tenho a mais absoluta certeza de que o maior desafio já dado aos mortais é constituir 

uma boa família. Colocar filhos no mundo, abandoná-los numa lixeira já na saída da 

maternidade, já está se tornando uma prática e é nesse mundo que estamos vivendo e 

construindo a história de nossa família. 

 Muitos casais começam suas famílias como um contrato pré-assinado, já prevendo um 

futuro divórcio, pois ambos presumem que se algo não der certo, as regras ali 

preestabelecidas já garantem uma separação. Muitos atores de cinema que nunca foram em 

sua grande maioria, referências de nada para ninguém, formam suas famílias e quando menos 

esperamos, a mídia anuncia o divórcio do casal depois de longos dois meses de 

relacionamento.  

 Em muitas cidades do interior do norte e do nordeste de nosso país, meninas de treze 

ou quatorze anos, devidamente orientadas pelas suas mães, se prostituem para engravidar de 

seus clientes de cinquenta ou sessenta anos, somente para exigir pensão para seu filho e não 

precisar trabalhar até os vinte e um anos! Está é a realidade de famílias inteiras que não 

possuem princípios, valores e sequer tem Deus em suas vidas. 

 Ao abrir a Palavra de Deus hoje pela manhã, li a promessa que Deus fez ao profeta 

Jeremias e apesar de ser uma promessa para Jeremias naquele momento, naquele início de 

seu ministério profético, creio firmemente que ela pode se adaptar perfeitamente para você, 

para mim e para todos os pais e mães que querem proteger seus filhos de todo o mal que 

Satanás tem plantado nesta terra. 

 Mais do que ninguém neste mundo, Satanás não tem família e logicamente que ele 

quer destruir a sua. Como pais, sabemos que ele tem inúmeras estratégias para desvirtuar os 

filhos que Deus nos deu e desde o dia em que eles nasceram, creio sinceramente, que todos 

os pais cristãos deste mundo estão orando e se empenhando para mantê-los nos caminhos do 

Senhor. 

 São momentos de oração, são investimentos em boas escolas cristãs, são 

investimentos em acampamentos de verão, investimentos em encontros de adolescentes, de 

jovens, em corais infantis, em boa literatura, boa alimentação, férias e encontros fantásticos, 

onde os ministérios das igrejas se encontram para levar a Palavra de Deus ao nosso próximo. 

 O nosso verso de hoje nos motiva como pais a sermos como cidades fortes, colunas 

de ferro e muros de bronze em nossos lares. Que possamos ser usados por Deus, para 

protegermos e conservarmos nossos filhos nos caminhos do Senhor. Que nossos filhos 

entendam o que estamos fazendo por eles tem como objetivo de preservá-los das artimanhas 

de Satanás e entregá-los salvos para o nosso líder Jesus, quando Ele voltar. 
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Treze de Outubro 

O Sequestro de Nossos Filhos 

 Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em 

nossos palácios; exterminou das ruas as crianças e os jovens da 

praça. Jeremias 9:21 

 Jeremias era um profeta do Senhor e seu trabalho não era nada fácil, pois ele falava o 

que o Senhor pedia para ele falar e nem sempre o que Senhor fala o povo gostava de ouvir. 

Enquanto Jeremias profetiza ao povo de Israel, o rei Nabucodonosor reinava em Babilônia e 

coube a ele a missão de alertar aos pais e mães de Israel, que a qualquer momento, o rei 

Nabucodonosor iria invadir a nação de Israel e levaria seus filhos como escravos. 

 Nosso verso de hoje era o clamor de Jeremias avisando às famílias que os filhos da 

nação seriam sequestrados, seriam acorrentados, seriam levados como escravos para 

Babilônia e provavelmente seus pais nunca mais os veriam. 

 Que mensagem forte nosso verso traz: "Porque a morte subiu pelas nossas janelas e 

entrou em nossos palácios; exterminou das ruas as crianças e os jovens da praça". Fico 

apenas imaginando quantas e quantas vezes, Jeremias não profetizou essa mensagem até que 

chegou o fatídico dia em que a profecias se cumpriu e finalmente os filhos da nação israelita 

foram acorrentados e levados embora dos convívios de suas famílias. 

 Essa foi a realidade no tempo de Jeremias, mas serás que o nosso inimigo não está em 

pleno século XXI, tentando sutilmente sequestrar nossos filhos e fazê-los escravos em seus 

territórios?  As armas hoje são outras, mas o objetivo de Satanás é o mesmo. Satanás quer 

ampliar o seu exército para a batalha final contra nosso líder Jesus Cristo e os nossos filhos 

são soldados em potencial. 

 Entre outros tantos, Satanás tem quatro aliados nessa guerra por nossos filhos e são 

eles: Mídia do demônio, consumo exagerado, más companhias e as drogas. Como escapar da 

mídia do demônio, que está em nosso celular e nos celulares de nossos filhos? O tempo em 

que estamos vivendo é um verdadeiro desafio para criar e educar os filhos nos caminhos do 

Senhor. O que era proibido de se ver em bancas de jornal nos meus tempos de garoto, agora 

está escancarado em pequenos vídeos nos nossos celulares. Os filmes aparentemente 

tranquilos tem cenas de sexo, pornografia, sangue, morte, violência, tiroteio, lesbianismo, 

homossexualismo e outros ismos mais. 

 Como não perceber os estragos que as propagandas inclusive as que veem em nossos 

celulares, sempre nos estimulando a consumir cada vez mais e mais, dividindo tudo em dez 

vezes sem juros em nossos cartões de crédito, nos deixando incapazes de mexer em nosso já 

apertado orçamento por todo um ano? Acabamos virando escravos de facilidades para 

atender às exigências de nossos filhos ou de cônjuges. As drogas estão em todas as partes e 

por incrível que pareça, alguns adolescentes de nossas igrejas, levam cigarros de maconha 

escondidos em suas Bíblias para distribuírem aos colegas. Drogas com más companhias e 

veremos nossos filhos serem abatidos no campo de batalha da vida. Somente o Senhor aliado 

à uma constante vigilância dos pais impedirá nossos filhos de irem para o território do inimigo.  

Bem vindo a guerra em prol da salvação de nossos filhos! 
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Quatorze de Outubro 

A Base da Confiança 

 Bendito o homem que confias no Senhor e cuja esperança 

está no Senhor. Jeremias 17:7 

 Uma das missões mais importantes na vida de pais e mães é ensinar princípios e 

valores que irão formar o caráter de seus filhos. Os princípios são inegociáveis e eles estão 

intrínsecos na Lei de Deus (Dez Mandamentos), pois a Lei de Deus é o reflexo do caráter de 

Deus. Na Lei de Deus iremos aprender na prática como amar a Deus sobre todas as coisas e 

ao próximo, como à nós mesmos. 

 Nossos filhos precisam aprender que a base de nosso relacionamento com Deus e o 

nosso próximo é o amor, mas nosso amor à Deus precisa superar tudo e todos e o amor ao 

próximo está limitado a amá-los como à nós mesmos. 

 É importante a diferença entre amar ao próximo como à nos mesmos do que ao invés 

de nós mesmos. A Palavra de Deus não nos ensina e nem nos estimular a amar ao próximo 

além da quantidade de amor que precisamos receber de nós mesmos. Quando nos dedicamos 

em exagero ao nosso próximo em detrimento de todo amor e carinho que precisamos nutrir 

em relação à nós mesmos, nos tornamos relaxados, desinteressados e descuidados de nós 

mesmos.  A consequência imediata deste altruísmo excessivo é a baixa autoestima. 

 O primeiro grande mandamento da Lei de Deus nos ensina a amarmos à Deus acima 

de tudo e de todos e quando Deus diz: "Não terás outros deuses diante de Mim", está 

implícito que somente Deus merece nossas plenas confianças. É incrível como a Palavra de 

Deus não se contradiz e veja o que o profeta Jeremias, inspirado logicamente por Deus nos 

deixou de presente em seu livro: 

 "Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o 

seu braço e aparta o seu coração do Senhor! Porque será como o arbusto solitário no deserto 

e não verá quando vier o bem; antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada 

e inabitável". Jeremias 17:5 e 6 

 Agora veja a diferença que faz na vida de nós, seres humanos, falíveis e pecadores, 

confiar plenamente no Senhor: 

 "Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor!  Porque ele é 

como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não racha 

quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão, não se perturba e nem 

deixa de dar fruto". Jeremias 17:7 e 8 

 Ao longo de nossa caminhada com nossos filhos, iremos mostrar para eles, de forma 

teórica, mas também prática, que o ser humano, falível e pecador, não é digno de confiança a 

ponto de nos entregarmos totalmente a eles e suas ideias. Mas, também iremos mostrar aos 

nossos filhos pelo nosso exemplo, que vale muito à pena confiar plenamente no Senhor. 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

segunda Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Quinze de Outubro 

Famílias Reunidas 

 Assim diz o Senhor: Reprime a tua voz de choro e as 

lágrimas dos teus olhos; porque há recompensa para as tuas 

obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão das terras dos 

inimigos. Jeremias 31:16 

 O livro de Jeremias nos traz promessas maravilhosas e elas ainda hoje consolam o 

coração de muitos pais.  Costumo dizer que a maior e mais nobre missão de um ser humano 

é formar sua própria família e dar a ela, o seu melhor é o mínimo a ser feito. Construir um lar 

não é nada fácil. Muitos casais começaram seu lar de forma errada, continuam errados e em 

qualquer momento seu casamento acabará. Construir um lar cristão é um desafio muito maior 

do que construir um lar onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nunca irão fazer 

parte. 

 Um lar cristão tem o dever moral de começar certo e quisermos que nosso lar continue 

em pé, ele tem que nascer de joelhos. Existe inclusive um pensamento muito inspirador que 

diz: "Tudo que nasce de joelhos, nasce para permanecer em pé". Quando jovens cristãos que 

tem interesse em namorar, manifestam de joelhos, este pedido ao Senhor, cabe a eles, 

esperarem e observarem o agir de Deus na sua vida.  No momento certo, o Senhor 

encaminhará o pretendente e havendo boas conversas e o casal sentido que Deus realmente 

foi quem os dirigiu, inicia-se o processo do namoro, noivado e casamento. 

 Uma vez consumando o casamento, a missão do jovem casal é alicerçar seu amor e 

relacionamento com Jesus, ambos trabalhares, curtirem os momentos únicos de amor tão 

esperado pelos dois, preparar toda a estrutura intelectual, emocional, social, espiritual e 

financeira para a chegada dos presentes do Senhor que são os filhos. Quando os filhos chegam, 

a missão mais relevante para o casal, superando de longe todas as demais é viverem como 

casal, um relacionamento tão próximo e íntimo com Jesus, para que os filhos possam ver Jesus 

neles e essa será a pregação sem palavras mais impactante que os filhos verão por anos. Todo 

esse relacionamento do casal com Jesus Cristo tem um objetivo único e supremo que é a 

salvação dos filhos e um dos dias mais felizes na vida de pais cristãos, acontece quando os 

filhos entram num tanque batismal e se entregam de corpo e alma, inteiramente aos pés de 

Jesus. 

 Se Jesus voltasse no dia do batismo dos filhos, eles estariam salvos. Mas a luta está 

começando e uma longa caminha com Jesus se descortina pela frente. Os filhos agora 

precisarão aprender a se relacionar com Jesus e isso implicas em fugir diariamente do 

território do inimigo e permanecer o maior tempo possível no território da Trindade.  

 Por maior que seja o empenho dos pais pela salvação de seus filhos, o livre arbítrio, 

levará alguns deles para longe dos caminhos do Senhor e aos pais restará a nobre missão de 

orar e interceder diariamente e com lágrimas pelo retorno deles. Pegue sua caneta vermelha, 

marque o verso de hoje e esse em sua Bíblia:  "Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, 

porque os teus filhos voltarão para os seus territórios". Jeremias 31:17.  

 Estes dois versos já consolaram a vida de muitos pais! 
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Dezesseis de Outubro 

Nova Aliança 

 Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, 

depois daqueles dias, diz o Senhor: Na mente, lhes imprimirei 

as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o 

seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33 

 Talvez o capítulo 31 de Jeremias seja o capítulo onde ele mais fala sobre as bênçãos 

que Deus tinha reservado para o seu povo de Israel. No tempo do profeta de Jeremias, o rei 

Nabucodonosor, invadiu a nação israelita e muitas famílias inteiras, foram levadas cativas e 

quando se é escravo, o que mais se almeja é liberdade. 

 O tema do Capítulo 31 de Jeremias é Lamento Transformado em Júbilo, e logo no 

versículo um, Deus revela o seu sonho para toda aquela nação: "Naquele tempo, diz o Senhor, 

serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo". Jeremias 31:1.  Se 

investirmos tempo para degustar todo o capítulo 31, encontraremos um Deus bondoso e 

amoroso, fazendo promessas incríveis, para ter de volta o seu povo que agora era escravo em 

Babilônia.  

 Vejam como Deus mostrou carinho pelos seus povos nos versos abaixo: 

 "De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Como amor eterno eu te amei; por 

isso, com benignidade te atraí". Jeremias 31:3 

 "Assim diz o Senhor: Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Porque 

há recompensa para as tuas obras diz o Senhor, pois os teus filhos, voltarão da terra do 

inimigo". Jeremias 316 

 "Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os 

seus territórios". Jeremias 31:17 

 Ao longo de todo o capítulo veremos o anelo do coração de Deus em ter de volta os 

seus filhos e Deus chega a ponto de lhes propor uma nova aliança: 

 "Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel 

e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei 

pela mão, para os tirar da terra do Egito; porque eles invalidaram a minha aliança apesar 

de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel 

depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu 

coração; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu 

próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor; porque todos me 

conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor; porque lhes perdoarei a sua 

maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados." Jeremias 31:31-34 

 Que promessas fantásticas para nossas vidas! Quem garante essa aliança? "Assim diz 

o SENHOR, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, 

que agita o mar e faz bramir as suas ondas; SENHOR dos Exércitos é o seu nome". Jeremias 

31:35 
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Dezessete de Outubro 

As Misericórdias do Senhor 

 As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos 

consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, 

renovam-se cada manhã.  Grande é a Tua fidelidade. 

Lamentações 3:22 e 23 

 Além do livro que leva seu nome, Jeremias deixa registrado no Canon Sagrado, um 

livro bem curto com apenas cinco capítulos e estaremos compartilhando cinco versículos que 

mais me impressionarem neste livro de Lamentações.  

 Nosso verso de hoje nos diz: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos 

consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, renovam-se cada manhã.  Grande é 

a Tua fidelidade". Lamentações 3:22 e 23. Não é simplesmente fantástico, começar o nosso 

dia, abrindo a Palavra de Deus e ter a absoluta certeza, de que se ainda estamos vivos, se 

acordamos hoje, se temos comida em nossa casa, se temos um trabalho que nos permite viver 

com dignidade, se temos um cantinho para onde voltar a cada dia, tudo isso acontece por 

conta da misericórdia divina. Temos essas bênçãos porque o carinho e o amor de Deus por 

nós e nossa família, não tem fim, porque o nosso Deus é fiel e cuida muito bem dos seus filhos, 

principalmente daqueles que um dia entregaram suas vidas ao seu Filho Jesus Cristo. 

 Agora veja que verso incrível: 

 "A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei Nele".  

Lamentações 3:24. Que confiança Jeremias tinha no Senhor a ponto de chamá-lo de minha 

Porção e que ele esperaria nele. Como precisamos de Deus em nossas vidas! Como precisamos 

esperar no Senhor! Como precisamos depender menos de nós mesmos e mais de Deus! 

 Jeremias continua: "Bom é o Senhor para os que esperam por Ele; para a alma que O 

busca". Lamentações 3:25.  Todos os que conhecem ao Senhor irão concordar com Jeremias 

e repetir em alto e bom som: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele; para a alma que 

O busca.  Quem não tem intimidade com Deus, quem não A busca, não sabe do que Jeremias 

estava falando, mas todos os que investem tempo para se relacionar com Deus, entenderão 

plenamente o que Jeremias estava falado. 

 O quinto e o último verso têm tudo a ver com libertação e com salvação: 

 "Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio". Lamentações 3:26 

 Esse presente maravilhoso chamado salvação está disponível para toda a humanidade 

e basta apenas os pecadores aceitarem Jesus como seu salvador e Senhor. Quem já O aceitou, 

sabe as transformações de vida que esse relacionamento com Jesus traz e também a alegria 

de poder viver pelo resto de suas vidas, com a certeza, de que foi salvo, está salvo e estará 

salvo quando Jesus voltar, por toda a eternidade. 

 Jesus é a nossa confiança, nossa Porção e a nossa salvação. Que mais poderíamos 

esperar de nosso maravilhoso salvador.  Que o Senhor seja o primeiro em nossas famílias. 
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Dezoito de Outubro 

Atalaias em Israel 

 Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de 

Israel; da minha boca, ouvirás a palavra de os avisarás da 

minha parte. Ezequiel 3:17 

 Ezequiel era um cidadão comum do povo de Israel vivendo com os exilados, junto ao 

Rio Guebar até o dia que se abriram os céus e ele teve visões de Deus.  Ele era o filho de Buzi, 

o sacerdote, na terra dos caldeus e ali esteve sobre ele a mão do Senhor.  

 Ao contrário de tantos outros profetas e mensageiros chamados por Deus, Ezequiel 

não questionou, não reclamou e muito menos rejeitou o chamado. Desta forma, Deus o 

inspirou a escrever e proclamar mensagens poderosas não só para o tempo e o povo, a qual 

ele pertencia, mas suas mensagens ultrapassaram os séculos e nos chegam até hoje. 

 Como cristãos que somos, todos temos uma nobre missão acima de todas as outras. 

Ela está num patamar superior às outras, porque ela nos foi outorgada pelo nosso líder, nosso 

Senhor e salvador Jesus Cristo. Pouco antes de nos deixar e voltar para o pai, Ele nos disse: 

"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 e 20 

 Analisemos a nossa missão:  Ide - temos que ir ao encontro dos não cristãos! Para que? 

Para fazer discípulos e não se faz discípulos de Jesus sem se falar de Jesus e conseguimos falar 

melhor de Jesus quando abrimos a Sua Palavra. Depois que nossos amigos conhecerem Jesus 

através de nosso contato de estudo da Bíblia, cabe a nós, oferecerem á eles a oportunidade 

de fazerem parte do reino e só se entra no reino passando pelas águas batismais.  Depois que 

nossos amigos entram no reino de Deus, nós os ensinamos a guardar todas as coisas que o 

nosso Jesus nos ensinou e desta forma oferecemos ao nosso amigo e agora irmão em Cristo 

de também trazer um amigo seu para o reino. Isso é discipulado. Isso é missão. Isso é salvar 

do pecado e guiar na missão.  

 Ao agirmos dessa forma nos tornamos uma atalaia. Nos tornamos ganhadores de 

almas para o reino de Deus e é exatamente sobre isso que Ezequiel quis nos ensinar, quando 

escreveu: "Filho do homem: Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel; e tu da minha boca 

ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: Certamente 

morrerás; e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, 

para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua 

mão o requererei. Mas, se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do 

seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. 

Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, e cometer a iniquidade, e eu 

puser diante dele um tropeço, ele morrerá: porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá; 

e suas justiças, que tiver praticado, não serão lembradas, mas o seu sangue, da tua mão o 

requererei. Mas, avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente 

viverá; porque foi avisado; e tu livraste a tua alma." Ezequiel 3:17-21 

 Ganhar almas para Cristo está no DNA de sua família? 
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Dezenove de Outubro 

Alerta Contra Pastores Infiéis 

 Eu mesmo apascentarei as minhas ovelhas e as farei 

repousar, diz o Senhor. Ezequiel 34:15 

 Desde que nascemos e ao longo de nossas idas e vindas pelos bancos escolares, somos 

estimulados por nossos pais e professores a escolher a profissão dos nossos sonhos. Ao longo 

de nossas vidas nem todos escolherão a profissão dos sonhos e é por isso que o mundo tem 

poucos músicos vivendo de música. 

 Em uma escola norte americana, a direção da mesma convidou vários profissionais 

liberais e os colocou em várias salas e tão logo os alunos chegaram, eles foram estimulados a 

irem ao encontro desses profissionais. Lá poderiam ouvir o que estes profissionais tinham a falar 

e também tirarem todas as dúvidas a respeito da profissão, das dificuldades que envolviam o 

exercício da mesma, a remuneração, as vantagens, o mercado de trabalho, as alegrias e as 

tristezas, oriundas do exercício da mesma. Tão logo os alunos receberam a ordem para irem ao 

encontro destes profissionais, uma imensa maioria dos alunos lotou a classe onde médicos, 

dentistas, bombeiros, engenheiros, arquitetos, advogados e empresários estavam e muitos 

deles precisaram ficar de fora por conta do espaço da classe. Sabe em qual classe não apareceu 

nenhum aluno, sequer para dizer bom dia? A classe onde estava um professor!  

 Será que saberíamos dizer que a profissão que o nosso inimigo mais tem interesse em 

desmoralizar? Na minha singela opinião é a profissão de pastor. Quase não podemos mais falar 

que somos cristãos, evangélicos ou protestantes, que nossos amigos não cristãos, meneiam a 

cabeça e falam abertamente, que somos muito inocentes por ainda devolvermos dízimos. 

 O profeta Ezequiel já em seu tempo fez duras advertências contra falsos pastores: Veja: 

"Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel; profetiza, e dize aos pastores: Assim 

diz o Senhor DEUS: Aí dos pastores de Israel que se apascentam a si mesmos! Não devem os 

pastores apascentar as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã; matais o cevado; mas 

não apascentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a 

quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes; 

mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e 

tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas 

ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro; sim, as minhas 

ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por 

elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor: Vivo eu, diz o 

Senhor DEUS, que, porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas 

ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus 

pastores não procuraram as minhas ovelhas; e os pastores apascentaram a si mesmos, e não 

apascentaram as minhas ovelhas; Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor: Assim diz 

o Senhor DEUS: Eis que eu estou contra os pastores; das suas mãos demandarei as minhas 

ovelhas, e eles deixarão de apascentar as ovelhas; os pastores não se apascentarão mais a 

si mesmos; e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto". 

Ezequiel 34:2-10 
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Vinte de Outubro 

Escolha Saudável 

 Resolveu Daniel, firmemente não contaminar-se com as 

finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia; então 

pediu ao chefe dos eunucos, que lhe permitisse não 

contaminar-se.  Daniel 1:8 

 Quando pensamos em livros proféticos na Palavra de Deus, basicamente dois nos veem 

imediatamente à memória, com relativa facilidade, mesmo porque estão interligados e 

logicamente estamos falando de Daniel e Apocalipse. 

 Seria bom relembrarmos quem era Daniel, sua origem e porque a história de sua vida 

foi escrita em países estrangeiros. Vamos permitir que a Palavra de Deus nos conte um pouco 

mais sobre este amigo de Deus: 

 No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de 

babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de 

Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para 

a casa do seu deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu deus. E disse o rei a Aspenaz, 

chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos 

príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em 

toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem 

habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos 

caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária, das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, 

e que assim fossem mantidos por três anos, para que no fim destes pudessem estar diante 

do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias; E o 

chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber: a Daniel pôs o de Beltessazar, e a 

Hananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel 

propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho 

que ele bebia; portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar". 

Daniel 1:1-8 

 Conseguiu ver a origem de Daniel e que tipo de e que tipo de educação seus pais 

hebreus lhe deram? Quando Daniel e seus três companheiros viram o cardápio real, eles 

fizerem um apelo para que mantivessem o mesmo cardápio que eles tinham em suas casas. e 

o Deus interveio por eles e o resultado surpreendente: "E em toda a matéria de sabedoria e 

de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou dez vezes mais doutos do que 

todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino". Daniel 1:20 

 Linda história, linda mensagem e resultados excelentes, mas até quando ela não 

impactará a sua família em absolutamente nada? Até quando sua família continuará se 

alimentando contrária aos ensinamentos das Palavra de Deus e aos princípios de saúde nela 

contidos? Que tal fazer o teste de mudança de regime alimentar por apenas dez dias e ver o 

resultado no funcionamento dos corpos de cada membro de sua família? E se sua família gostar 

da mudança, que tal ficar mais saudável para o resto da vida? A escolha saudável de Daniel e 

seus amigos já influenciaram milhões de pessoas. Que tal sua família ser mais uma? 
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Vinte e Um de Outubro 

Fiéis à Toda Prova 

 Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos 

libertará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei." 

Daniel 3:17 

 Depois de passarem pelo teste da alimentação e passarem com louvor, Daniel, Hananias, 

Misael e Azarias não tinham a menor noção das provas que ainda iriam vir. O rei Nabucodonosor, 

simplesmente teve um sonho e queria saber a interpretação e para tanto ele convidou todos 

"os magos, os encantadores, os feiticeiros e também os caldeus para que declarassem ao rei 

quais lhe foram os sonhos; eles vieram e se apresentaram ao rei".  Daniel 2:3 

 O grande problema era que Nabucodonosor esquecera o sonho e nenhum daqueles 

magos que estavam ali conseguiram responder e o rei enfurecido, mandou matar a todos, 

inclusive, Daniel e seus três companheiros.  Daniel foi ter com Nabucodonosor e lhe pediu um 

tempo para a revelação do sonho. A Palavra de Deus nos conta como foi: 

 "Foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite; então Daniel louvou o 

Deus do céu. Falou Daniel, dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a 

eternidade, porque dele são a sabedoria e a força; E ele muda os tempos e as estações; 

ele remove os reis e estabelece os reis; ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos 

entendidos. Ele revela o profundo e o escondido; conhece o que está em trevas, e com 

ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me desta 

sabedoria e força; e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber 

este assunto do rei".  Daniel 2:19-23 

 Depois do sonho interpretado, uma nova prova se apresentou para os três amigos de 

Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma enorme imagem de ouro e a ordem era que todos se 

ajoelhassem diante de sua imagem de ouro ou seja Nabucodonosor queria ser adorado. 

Parece que o nosso Deus estava blindando com seu amor, com seu poder e com sua graça, os 

três amigos de Daniel para enfrentarem a pior prova que ainda estava por vir. Quando a 

estátua foi suspensa, somente os três adolescentes, que agora já deviam ser jovens, que 

conheciam o seu Deus destes pequenos, foram os únicos a não se curvarem diante do rei. 

 A Palavra de Deus nos conta como foi, todos lembramos da história e o próprio Jesus 

veio andar com eles na fornalha de fogo ardente. Quantas lições incríveis desta trajetória de 

Daniel, Hananias, Misael e Azarias tem a nos ensinar e a nossos filhos, não é verdade? 

 Ser fiel à toda prova nem sempre implicará em sair ileso da fornalha. Milhares e 

milhares de cristãos morreram queimados durante o período dos 1.260 anos da inquisição no 

mundo. Outros milhares de cristãos foram entregues às feras no Coliseu romano, para alegria 

de Nero e seus correligionários. A vida dos primeiros cristãos sempre foi difícil e se manter fiel 

no tempo da idade média era o mesmo que assinar a sentença de morte. 

 Muitas provas ainda virão até que o nosso líder Jesus venha nos libertar. Seremos nós 

os que permanecerão fiéis à toda prova, nos momentos finais da história desse mundo? 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________
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____________________ 

terceira Semana 
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Vinte e Dois De Outubro 

Mensagem Impactantes 

 O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6 

 Se existia um profeta que ninguém queria ouvir suas mensagens era um tal de Oséias. 

Pense num profeta com mensagens duras, pesadas e diretas de repreensão conta o lastimável 

estado espiritual do povo de Deus. Seu livro tem apenas quatorze capítulos, todos bem curtos, 

porém suas mensagens eram para impactar o povo de Israel. 

 O primeiro impacto foi causado pelo próprio Deus ao pedir que o profeta Oséias, se 

casasse como a prostituta Gomer. Não, você não leu errado, pois é isso mesmo que está 

escrito na minha e na sua Bíblia. Além de casar com Gomer, ele teve três filhos, todos com 

nomes apropriados para aquele momento que o povo de Israel estava vivendo. Dessa união 

nasceram o menino Jezreel, a menina Desfavorecida e o menino Não meu Povo e esse 

casamento de um homem de Deus com uma prostituta era um símbolo da infidelidade do 

povo de Israel para com o seu Deus. Fico pensando que quando o profeta Oséias andava com 

sua família na rua, os moradores desta nação, olhavam para eles sem poder criticá-los, pois 

todos estavam na mesma situação de infidelidade para com Deus. 

 Veja outra mensagem poderosa: 

 "Ouvi a palavra do SENHOR, vós filhos de Israel, porque o SENHOR tem uma 

contenda com os habitantes da terra; porque na terra não há verdade, nem benignidade, 

nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o 

adulterar; fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a 

terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com 

as aves do céu; e até os peixes do mar serão tirados.". Oséias 4:1-3. Se não soubéssemos que 

foi Oséias quem falou essa mensagem para o seu povo, poderíamos ter a certeza de que 

alguém estaria falando uma verdade oportuna para o tempo em que nós estamos vivendo. 

 Outro verso bem conhecido e não menos impactante é: "O meu povo está sendo 

destruído porque lhe falta o conhecimento". Oséias 4:6. Que moral tinha o profeta Oséias, a 

ponto de dizer para os pastores, os sacerdotes, os fariseus, os doutores da Lei e toda a nação, 

que eles estavam sendo destruídos, porque lhes faltava o conhecimento! Que mensagem 

impactante para o povo que tinha recebido de Deus a sua própria Lei. 

 Mas Oséias também nos deixou mensagens de alento e esperança para aquele povo, 

naquele momento, o que também tem a devida aplicação para nós em pleno século XXI: 

 "Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; a sua saída, como a alva, 

é certa; e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra". Oséias 6:3. 

 "Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício; e o conhecimento de Deus, mais 

do que os holocaustos". Oséias 6:6 

 A Palavra de Deus ainda continua impactando a nossa vida e de nossa família? 
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Vinte e Três de Outubro 

Derramamento do Espírito Santo 

 E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre 

toda a carne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos 

velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e 

servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Joel 2:8 

 Muitos cristãos nominais não sentem o menor prazer em estudar ou sequer ler a 

Palavra de Deus. Muitos alegam que seu tempo de igreja, inúmeros sermões, várias semanas 

de oração, muitos envolvimentos com missão, já os levaram à um conhecimento razoável da 

Escrituras e desta forma, desprezam o privilégio que é poder abrir, meditar e estudar a Palavra 

de Deus... 

 O livro do profeta Joel é um dos menores de toda a Bíblia, pois só possui três capítulos 

e apesar de Joel trazer uma mensagem para o povo de Israel que estava sofrendo por conta 

de praga de gafanhotos, seca e consequente falta de comida e fome, ele também reservou em 

seus escritos, uma mensagem para o fim dos tempos, ou seja, o nosso tempo. 

 Quando estudamos os livros proféticos de Daniel e Apocalipse, vemos como Deus 

conduziu os acontecimentos proféticos ao longo da história e sabemos que antes que o nosso 

salvador e Senhor Jesus volte, o evangelho do reino precisará chegar a todo mundo. 

Humanamente falando é impossível que o evangelho do reino chegue a todo o mundo pelos 

lábios de vinte milhões de adventistas do sétimo dia.  Desses vinte milhões, muitos são 

crianças em sua primeira infância e ainda precisam conhecer Jesus para depois se 

interessarem em compartilharem com seus futuros amigos. Uma boa parte dos membros de 

qualquer igreja cristã não tem qualquer relacionamento diário com Deus e com sua Palavra e, 

portanto, não se consideram aptos para compartilhar um estudo bíblico seja com quem for.  

Outros não abrem mão de pelo menos uma hora por semana para compartilhar o amor de 

Deus com seu próximo. 

 Milhões que moram na famosa janela 10/40, jamais sequer ouviu o nome de Jesus, 

não sabem quem Ele foi, que diferença fez na história da humanidade e muito menos que Ele 

voltará.  A pergunta é: Quando Jesus volta se milhões ainda sequer ouviram o Seu nome? 

Como a profecia se cumprirá se eles nunca ouviram falar em Deus Pai, Deus Filho e Deus 

Espírito Santo, do plano da redenção, da salvação plena em Cristo Jesus, da Lei de Deus, do 

sábado, dos princípios de saúde, das duas ressurreições, da segunda vinda e todo o resto? 

 O profeta Joel tem a resposta e para que tudo aconteça e Jesus volte é preciso que 

leiamos os seus versos proféticos: "E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre 

toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os 

vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias 

derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo, e colunas 

de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e 

terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo; 

porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre 

os sobreviventes". Joel 2:28-32 
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Vinte e Quatro de Julho 

Pérolas do Livro de Amós 

 Portanto, assim te farei, ó Israel! E, porque isso te farei, 

prepara-te ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4:12 

 O livro de Amós é um daqueles livros da Palavra de Deus que temos dificuldade de 

encontrar quando os pregadores da Bíblia o citam em seus sermões, mas para os amantes da 

Palavra de Deus e principalmente para todos aqueles que sonham com a idéia de ler a Bíblia 

toda pelo menos uma vez, ao longo de sua vida, ele é uma leitura obrigatória. 

 Amós era "boieiro e colhedor de sicômoros", na cidade de Tecoa, nos dias de Uzias, 

rei de Judá e os dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel e suas mensagens não atingiram 

somente o povo de Deus, mas também outras nações, como a Síria e outros povos como os 

moabitas, outras cidades como Tiro, Gaza, Damasco, Asdote e etc. 

 É interessante saber que o ministério de Amós alcançava outras nações e outros 

povos, além da casa de Israel, pois pelo menos para mim, isso mostra o quanto a misericórdia 

e o poder de Deus podem ir afim de alcançar quaisquer pessoas. Estudas o pequeno livro de 

Amós, muda o nosso conceito de que os profetas bíblicos só tinham mensagens exclusivas 

para o povo de Deus. 

 Ao longo do livro de Amós encontramos por diversas vezes as palavras ameaças. 

Ameaças contra diversas nações, contra Judá e Israel e contra as mulheres de Samaria. Outras 

palavras de ordem no livro de Amós são: castigo, juízo, transgressão, maldade, corrupção e 

destruição. Com tantas palavras diretas e pontuais, Amós não deveria ser um dos profetas 

mais queridos que andaram e profetizaram em Israel e Judá, mas em meio à tantas mensagens 

de reprovação, ele nos brinda como mensagens de advertências e aconselhamentos: 

 "Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo" - Amós 3:3 - Boa dica para 

ensinar relacionamento para nossos filhos! 

 "Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu 

segredo aos seus servos, os profetas". Amós 3:7 - Boa dica para ensinar confiança na profecia 

para toda a nossa família. 

 "Portanto, assim te farei, ó Israel! E, porque isso te farei, prepara-te ó Israel, para te 

encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara ao 

homem qual é o eu pensamento; e faz da manhã travas e pisa os altos da Terra; Senhor dos 

Exércitos, é o seu nome”. Amós 4:12 e 13.  Boa dica para ensinar esperança na volta de Jesus 

e confiança num Deus criador, aos familiares e aos amigos. 

 "Porque assim diz o Senhor à casa de Israel:  Buscai -me e vivei.” Amós 5:4. Boa dica 

para ensinar prioridade para todos os que quiserem ouvir. 

 "Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, 

nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor". Amós 8:11. Que se cumpra! 
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Vinte e Cinco de Outubro 

Esperança no Livro de Obadias 

 Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as 

nações. Obadias 1:15 

 Se existe um livro pequeno na Bíblia, esse livro é o de Obadias. Por incrível que pareça, 

sequer tem a numeração grande que identifica os capítulos, pois só tem um capítulo e apenas 

vinte versículos. 

 A mensagem principal deste pequeno livro é uma profecia contra a cidade de Edon e 

contra os seus moradores, os edonitas. Deus fala através de Obadias e os alerta sobre os juízos 

de Deus que recairiam sobre eles. Depois de quatorze versículos destinados a Edon e os 

edonitas,  Obadias traz uma mensagem de restauração, de esperança e felicidade para o povo 

de Israel. Ao ler os últimos sete versículos de Obadias, encontrei o nosso preciso verso de hoje 

e apesar de Obadias usá-lo para alimentar a esperança dos israelitas no coração  dos israelitas 

do seu tempo, essa mensagem de que o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, 

reconforta nosso coração na maior esperança jamais plantada no coração humano por 

alguém. 

 Nosso líder Jesus Cristo, um dia abdicou o trono celeste, a adoração celeste, os 

confortos do reino celeste em troca de nossa salvação.  Ele simplesmente se ofereceu para 

morrer pelos nossos pecados mais horrorosos. Ela saiu do céu, conviveu com pecadores, 

aceitou morrer numa cruz, para garantir a nossa salvação e salvar escravos do pecado como 

todos nós. 

 Jesus Cristo veio sem a certeza de que seu sacrifício seria aceito por qualquer pecador, 

mas antes de voltar para os céus, Ele nos deixou a promessa: "Não se turbe o vosso coração, 

credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai, há muitas moradas, se assim 

não fosse, Eu vo-lo teria dito. Mas vou preparar-vos lugar e quando Eu for e vos preparar 

lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde Eu estiver, estejais vós 

também." João 14:1-3 

 Fico apenas pensando se esse é o maior desejo de todas as nossas famílias cristãs? 

Será que anelamos de verdade o céu? Se anelamos de verdade o céu, porque serás que apenas 

uma pequena minoria fala de Jesus para seus amigos, conhecidos e parentes? Porque 

pouquíssimos cristãos divulgam que Jesus vai voltar? Porque será que o nosso discurso e a 

nossa crença na volta de Jesus não se harmonizam com nossas atitudes? 

 Que planos terrestres você e sua família estão na frente do sonho de ver Jesus nas 

nuvens do céu? Quem sabe você ainda quer ver seus filhos se formar, ou talvez se casar, ou 

quem sabe, na sua juventude, você não conseguiu se formar e gostaria de passar pela 

experiência de uma universidade, antes que Jesus volte? 

 Será que nosso coração está tão apegado a este velho mundo de prazeres e pecados, 

que você e sua família, já abandonaram os caminhos do Senhor e sequer tem a menor vontade 

de voltar para ele? Ou será que a volta de Jesus realmente faz parte de sua lista de prioridades 

e mais do que tudo, você e sua família querem ver Jesus voltar? 
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Vinte e Seis de Outubro 

Fugindo da Missão 

 Dispõe-te, vai a grande cidade de Nínive e clama contra 

ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas 1:2 

 A Palavra de Deus tem histórias belíssimas, outras fantásticas, algumas 

extraordinárias, outras tantas incríveis e tantas outras muito curiosas.  De todas elas, podemos 

extrair lições para nossas vidas e de nossas famílias. 

 Que família cristã que foi educada nos caminhos do Senhor e não conhece a história 

do profeta Jonas? Que professora dos ministérios da criança, não contou essa história para 

seus cordeirinhos?  Quantas vezes, essas valorosas professoras já não repetiram essa história 

no momento do culto infantil no horário do culto divino e quantas vezes não vimos os olhinhos 

da nova geração de pequenos cristãos, ficarem arregalados, quando o grande peixe vem e 

engole o pobre profeta Jonas! 

  Queria compartilhar dez lições que aprendi dessa história fantástica: 

 1ª) Todos nós temos o direito de fugir da missão que Deus nos confiou, pois Jonas 

também fugiu. Mas Deus também tem o direito de ir te buscar onde preciso for. 

 2ª) Quando fugimos da missão, nós só descemos. Jonas desceu para Jope, desceu 

até o porto, desceu no porão do navio, desceu no mar e desceu no estomago do grande 

peixe. 

 3ª) Deus não vai desistir tão fácil de você, quando você disser não à uma missão, 

porque ele não desistiu fácil de Jonas.  

 4ª) Existem lugares bem melhores para nos arrependermos do que no estomago de 

um grande peixe. 

 5ª) Deus quer te usar para impedir que pecadores morram queimados no juízo final. 

 6ª) Por mais incrível que possa parecer, por mais pecador que você e eu sejamos, 

ainda somos necessários na missão de salvar pecadores para o reino de Deus. 

 7ª) Muitos pecadores que nunca ouviriam a Palavra de Deus se não fosse por você, 

irão te agradecer na Nova Jerusalém, por você ter cantado, orado e acima de tudo por ter 

vivido Jesus Cristo na vida delas. 

 8ª) Quando o assunto é almas, não se preocupe tanto com a colheita. O plantar nos 

pertence. A colheita no tempo certo será responsabilidade de Deus. 

 9ª) Deus "precisa" que continuemos na missão de salvar pecadores. 

 10ª) Sob o olhar de Deus não há perdidos! Amém por isso. Louvado seja o Senhor! 

 Que projetos de missão, sua família já realizou? Você, sua esposa e seus filhos já 

fizeram missão juntos alguma vez na vida? Que tal aceitar esse novo desafio? 
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Vinte e Sete de Outubro 

Mensagens de Miquéias 

 Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o 

Senhor pede de ti:  que pratiques a justiça, ames a misericórdias 

e andes humildemente como o teu Deus. Miquéias 6:8 

 O livro de Miquéias como apenas sete capítulos, a exemplo de outros livros 

considerados de profetas menores, talvez seja totalmente desconhecido da grande maioria 

dos cristãos, porém Miquéias foi um profeta que o Senhor escolheu para ser seu porta voz nos 

dias dos reis Jotão, Acaz e Ezequias. 

 Quando estudamos as mensagens dos profetas bíblicos, vemos que em sua grande 

maioria, eram dirigidas á toda a nação, para alertá-los abertamente contra o pecado nojento 

da idolatria. Todos nós sabemos que Deus escolheu um povo através de Abraão, Isaque e Jacó 

e ao escolher esse povo, Deus lhes deu a sua Lei, os seus estatutos e os seus juízos e a missão 

principal desse povo, era anunciar através de seus sistemas de sacrifício diário que o Cordeiro 

de Deus viria para pagar o preço de nossa salvação, e quem O aceitasse, como seu salvador e 

Senhor, seria salvo. 

 Porém a história bíblica nos mostra o povo de Deus, sempre se desviando de um claro 

"Assim diz o Senhor" e se prostituindo espiritualmente, adorando os deuses pagãos e suas 

imagens de escultura. Quando Deus via que seu povo estava indo longe demais, Ele entregava 

aos profetas, a nobre missão de adverti-los, na esperança de ter seus filhos amados de volta. 

 No meio desse contexto de idolatria e prostituição espiritual, Miquéias traz algumas 

exortações, constata a dura realidade dos relacionamentos familiares, faz alguns conselhos e 

ainda anuncia uma profecia. Veja uma de suas exortações: "Porque todos os povos andam 

cada um em nome de seu deus; mas, quanto á nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso 

Deus, para todo o sempre.  

 Qual era a condição das famílias no tempo de Miquéias?  "Porque o filho despreza o 

pai, a filha se levanta conta a mãe, a nora contra a sogra; os inimigos do homem são os de 

sua própria casa". Miquéias 7:8 - Alguma semelhança com as famílias do século XXI? 

 Veja um ótimo conselho de Miquéias: “Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que 

é o que o Senhor pede de ti:  que pratiques a justiça, ames a misericórdias e andes 

humildemente como o teu Deus". Miquéias 6:8 

 Fechando nossos momentos de meditação com o profeta Miquéias, veja sobre o que 

ele profetizou: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me 

sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias 

da eternidade". Miquéias 5:2 "E ele permanecerá, e apascentará ao povo na força do Senhor, 

na excelência do nome do Senhor seu Deus; e eles permanecerão, porque agora será 

engrandecido até aos fins da terra". Miquéias 5:4 
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Vinte e Oito de Outubro 

A Oração de Habacuque 

 O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como 

de corça e me faz andar altaneiramente.  Habacuque 3:17-19 

 O livro de Habacuque é outro daqueles livros da Palavra de Deus que poucos 

conseguem encontrar com facilidade. Considerado um dos profetas menores, até o seu livro 

é pequeno e tem apenas três capítulos. O profeta Habacuque trouxe uma mensagem divina 

sobre a tribo de Judá, que nenhum israelita queria ouvir. Saber que eles seriam invadidos pela 

nação babilônica, que seriam escravos e que talvez muitos deles morreriam, realmente era o 

tipo de profecia que não agradava a ninguém.  Como todos os profetas, Habacuque tinha que 

profetizar o que Deus queria e não o que o povo queria ouvir. 

 O curtíssimo livro de Habacuque nos traz algumas mensagens inusitada, entre elas os 

cinco ais contra os próprios caldeus (babilônicos). Veja como Habacuque os pronunciou: 

 "E se dirá: Ai daquele que multiplica o que não é seu! (até quando?) e daquele que 

carrega sobre si dívidas!" Habacuque 2:6 

 "Ai daquele que, para a sua casa, ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para 

pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal!"  Habacuque 2:9 

 "Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade! 

Habacuque 2:12 

 "Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro! Ai de ti, que adicionas à bebida o 

teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez! Habacuque 2:15 

 "Ai daquele que diz ao pau: Acorda! e à pedra muda: Desperta! Pode isso ensinar? 

Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum.” Habacuque 

2:19 

 Talvez o verso mais conhecido de Habacuque seja o convite que ele faz à nossa 

reverência na casa de Deus: "O Senhor está em seu santo templo; cale-se diante dele, toda a 

terra". Habacuque 2:20 

 O convite que Habacuque nos faz para nossos momentos de meditação é: "Por-me-ei 

na minha torre de vigia, colar-me-ei sobre à fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e 

que resposta eu terei à minha queixa". Habacuque 2:1 

 De tudo o que aprendi com Habacuque nada supera a confiança que ele nos ensina 

quando diz: 

 "Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; ainda que 

decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento; ainda que as 

ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado; Todavia eu me 

alegrarei no Senhor; exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, 

e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas".  

Habacuque 3:17-19 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

quarta Semana 

MEDITAÇÃO 

De 
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Vinte e Nove de Outubro 

Famílias em Apuros 

 Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que 

cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão; 

porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor?  

Sofonias 2:3 

 Imagine apenas por um momento, que sua família vivesse nos dias em que Josias, filho 

de Amom, era rei da tribo de Judá e como sua família também pertence à esta tribo, Deus 

envia um profeta chamado Sofonias com estas mensagens para abalar sua família: 

 "Palavra do SENHOR, que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de 

Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amom, rei de Judá. 

Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e 

os animais, consumirei as aves do céu, e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os 

ímpios; e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão 

contra Judá, e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante 

de Baal, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes; E os que sobre 

os telhados adoram o exército do céu; e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por 

Milcom; E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao 

Senhor, nem perguntam por ele".  Sofonias 1:1-6 

  Depois de ouvir tudo o que Sofonias acabou de falar, quando sua família pensa que 

ele parou, ele continua: "Cala-te diante do Senhor DEUS, porque o dia do SENHOR está perto; 

porque o SENHOR preparou o sacrifício, e santificou os seus convidados" Sofonias 1:7 

  "O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito; amarga é 

a voz do dia do Senhor; clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia 

de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia 

de nuvens e de densas trevas, Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e 

contra as torres altas. E angustiarei os homens, que andarão como cegos, porque pecaram 

contra o Senhor; e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. 

Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo 

fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os 

moradores da terra uma destruição total e apressada". Sofonias 1:14-18 

 Conseguiu ver a cena? Sua família começando mais um dia normal de suas vidas e 

Sofonias, enviado por Deus, alertando-os para o dia do juízo do Senhor. No meio de 

mensagens tão fortes, como seria se Sofonias vivesse hoje e falasse as mesmas coisas para a 

sua família? Mas Sofonias também disse: “Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, 

que tendes posto por obra o seu juízo; buscai a justiça, buscai a mansidão; pode ser que 

sejais escondidos no dia da ira do Senhor".  Sofonias 2:3 

 Sua mensagem mais confortadora foi: "O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio 

de ti, ele salvará; ele se deleitará em ti com alegria; calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á 

em ti com júbilo.  Sofonias 3:17.  Como o dia do juízo final tem impactado as nossas famílias? 
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Trinta de Outubro 

Zelando pela Casa de Deus 

 Acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas, 

enquanto esta casa permanece em ruínas? Ageu 1:4 

 Continuando nossas meditações pelos profetas do Velho Testamento, chegamos ao 

pequeno e muitas vezes desconhecido livro do profeta Ageu. Mas para aquele momento, para 

aquele povo e para aquela realidade, Deus suscitou Ageu para conscientizar o seu povo de 

algo sumamente importante. 

 O povo de Israel estava confortavelmente em suas casas, enquanto a casa de Deus 

estava em ruínas. e no meio deste cenário, surgem três servos de Deus, que precisavam estar 

ali para mudar esta realidade. Seus nomes? O profeta Ageu, o governador de Judá, Zorobabel 

e o sumo sacerdote Josué. Vamos permitir que o profeta Ageu nos presenteie com suas 

palavras: 

 "No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra 

do SENHOR, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de 

Judá, e a Josué, filho de Jozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos 

Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor 

deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: 

Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa 

fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. 

Semeais muito, e recolheis pouco; comeis, porém não vos fartais; bebeis, porém não vos 

saciais; vestis-vos, porém ninguém se aquece; e o que recebe salário, recebe-o num saco 

furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, e 

trazei madeira, e edificai a casa; e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. 

Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco; e esse pouco, quando o trouxestes para 

casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da 

minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso 

retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre 

a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que 

a terra produz; como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das 

mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jozadaque, sumo sacerdote, e todo 

o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, 

assim como o Senhor seu Deus o enviara; e temeu o povo diante do Senhor". Ageu 1:1-12 

 Deus tinha um plano para este segundo templo: "Quem há entre vós que, tendo 

ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada 

diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o 

Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Jozadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo 

da terra, diz o Senhor, e trabalhai; porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos" Ageu 

2:3 e 4.  O plano de Deus? Seu filho Jesus Cristo andaria e pregaria por ali. Que honra! 
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Trinta e Um de Outubro 

Mensagens de Zacarias 

 Portanto dize-lhes: Assim diz o Senhor: Tornai-vos para 

mim, diz o Senhor dos Exércitos e Eu me tornarei para vós 

outros, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 1:2 

 Desconhecido por muitos cristãos amantes da Palavra de Deus, os ensinos do profeta 

Zacarias, era voltados para os israelitas que estavam sob o cativeiro do rei Dario, porém como 

a Palavra de Deus sempre ultrapassa os limites do tempo, veremos como eles podem nos 

beneficiar ainda hoje. 

 Nosso verso de hoje merece estar marcado em sua Bíblia, pois ele é um convite a um 

arrependimento e poderá ser útil quando precisarmos aconselhar filhos, sobrinhos ou 

eventuais amigos que se afastaram dos caminhos do Senhor. Este verso irá servir de inspiração 

para tocar nos corações destes queridos. 

 Também inspirado por Deus, Zacarias escreveu sobre Jerusalém, mas se você imaginar 

que a sua casa pode ser comparada à uma pequena cidade onde Deus tem prazer em ficar, 

esse verso é para você e sua família: "Pois Eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor 

e Eu mesmo, serei no meio dela, a sua glória". Zacarias 2:5 

 Outra pérola encontrada somente no livro de Zacarias e muito utilizada por 

pregadores cristãos, para ensinar os pais na arte de educar seus filhos: "Não por força, nem 

por poder, mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos". Zacarias 4:6 

 O profeta Zacarias também profetizou sobre Jesus: "Alegra-te muito, ó filha de Sião, 

exulta, ó filha de Jerusalém: Eis aí o teu Rei, Justo e Salvador, humilde, montado em jumento, 

num jumentinho, cria da jumenta." Zacarias 9:9 e "De Judá, sairá a pedra angular; dele a 

estaca da fenda; dele, o cerco de guerra; dele sairão os chefes juntos". Zacarias 10:4 

 Com Zacarias também aprendemos a arte de lidar com nosso próximo: "Assim falará 

o Senhor dos Exércitos:  Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada 

uma ao seu irmão; não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem 

intente cada um em seu coração o mal conta o seu próximo". Zacarias 7:9 e 10 e "Eis as 

coisas que deveis fazer: Falai a verdade cada um como o seu próximo, executai juízo nas 

vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz, nenhum de vós pense mal no seu 

coração, contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas, eu 

aborreço, diz o Senhor".  Zacarias 8:16 e 17. 

 A última pérola de hoje: "Vamos depressa suplicar o favor do Senhor, buscar ao 

Senhor dos Exércitos; eu também irei". Zacarias 8:21 

 Zacarias a exemplo de tantos outros profetas do Velho Testamento, nos trouxeram 

mensagens espetaculares, apropriadas para o seu tempo e para o nosso.  Precisamos apenas 

individualmente e como família, investir tempo de qualidade para estudarmos e meditarmos 

mais na maravilhosa Palavra de Deus.  

 Ficar mais perto de Deus e de sua Palavra é apenas uma questão de altitude! 
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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

