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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! 



 
5 

 

 

 

Sumário 
Primeiro de Dezembro .................................................................................................................. 8 

Netos ............................................................................................................................................. 8 

Dois de Dezembro ......................................................................................................................... 9 

O Convite do Mestre ..................................................................................................................... 9 

Três de Dezembro ....................................................................................................................... 10 

Família de Jesus ........................................................................................................................... 10 

Quatro de Dezembro................................................................................................................... 11 

Famílias Submissas ...................................................................................................................... 11 

Cinco de Dezembro ..................................................................................................................... 12 

Os Maiores no Reino ................................................................................................................... 12 

Seis de Dezembro ........................................................................................................................ 13 

Dicas Financeiras do Dono do Universo ...................................................................................... 13 

Sete de Dezembro ....................................................................................................................... 14 

Famílias Perseguidas ................................................................................................................... 14 

Oito de Dezembro ....................................................................................................................... 16 

Firme nas Promessas! ................................................................................................................. 16 

Nove de Dezembro ...................................................................................................................... 17 

Mudando de Time ....................................................................................................................... 17 

Dez de Dezembro ........................................................................................................................ 18 

Família Restaurada Pela Graça .................................................................................................... 18 

Onze de Dezembro ...................................................................................................................... 19 

Promessa Bendita ........................................................................................................................ 19 

Doze de Dezembro ...................................................................................................................... 20 

Famílias Livres da Condenação ................................................................................................... 20 

Treze de Dezembro ..................................................................................................................... 21 

Geração 148 ................................................................................................................................ 21 

Quatorze de Dezembro ............................................................................................................... 22 

A Missão dos Pais e dos Filhos .................................................................................................... 22 

Quinze de Dezembro ................................................................................................................... 24 

A Conversão na Cadeia ................................................................................................................ 24 

Dezesseis de Dezembro .............................................................................................................. 25 

Família 

Presente  

Deus 

De 



 
6 

O Amor é o Dom Supremo .......................................................................................................... 25 

Dezessete de Dezembro .............................................................................................................. 26 

Famílias Crucificadas ................................................................................................................... 26 

Dezoito de Dezembro .................................................................................................................. 27 

Famílias Protegidas ..................................................................................................................... 27 

Dezenove de Dezembro .............................................................................................................. 28 

A Família Cristã - Marido e Mulher ............................................................................................. 28 

Vinte de Dezembro ..................................................................................................................... 29 

Famílias Vivendo em Cristo ......................................................................................................... 29 

Vinte e Um de Dezembro ............................................................................................................ 30 

Famílias Focadas .......................................................................................................................... 30 

Vinte e Dois de Dezembro ........................................................................................................... 32 

Famílias Restauradas ................................................................................................................... 32 

Vinte e Três de Dezembro ........................................................................................................... 33 

Missão dos Filhos e Netos ........................................................................................................... 33 

Vinte e Quatro de Dezembro ...................................................................................................... 34 

Tarefa de Todos ........................................................................................................................... 34 

Vinte e Cinco de Dezembro ......................................................................................................... 35 

Famílias Agradecidas ................................................................................................................... 35 

Vinte e Seis de Dezembro ........................................................................................................... 36 

A Galeria dos Vencedores ........................................................................................................... 36 

Vinte e Sete de Dezembro ........................................................................................................... 37 

Família Que Amam ...................................................................................................................... 37 

Vinte e Oito de Dezembro ........................................................................................................... 38 

Famílias Dependentes ................................................................................................................. 38 

Vinte e Nove de Dezembro ......................................................................................................... 40 

Famílias de Esperança ................................................................................................................. 40 

Trinta de Dezembro .................................................................................................................... 41 

Moradas Novas Para Famílias Transformadas ............................................................................ 41 

Trinta e Um de Dezembro ........................................................................................................... 42 

Famílias Eternas .......................................................................................................................... 42 

 

 

 

 



 
7 

Família – Presente de Deus 

novembro 2021 

Famílias Eternas 

        "Bem aventurados aqueles que lavam suas vestiduras 

no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à arvore de 

vida e entrem na cidade pelas portas". Apocalipse 22:14 

Hoje encerramos nossas meditações com foco na família e creio plenamente que a Palavra de Deus 

abençoou a sua e a minha família ao longo de todo esse ano. 

A família é uma instituição que nasceu no coração de Deus. Nenhum ser humano pode se vangloriar de 

ser o inventor ou o criador de algo tão fantástico como a família. São os pais que constroem diariamente 

a história de suas famílias e em grande parte o sucesso ou o fracasso de suas famílias, irá depender em 

maior ou menor grau do interesse e do empenho dos pais, que são os líderes das mesmas. 

Famílias cristãs tem um compromisso de mostrar Jesus Cristo ao mundo. Existem muitas e muitas vozes 

falando de Jesus Cristo, de Deus, do amor e da graça, mas suas vidas e de suas famílias não demonstram 

a beleza de suas palavras. Para mim, na minha singela opinião, uma das maiores provas a favor do 

evangelho de Jesus Cristo, a favor da real transformação que somente a Palavra de Deus pode trazer às 

nossas vidas, acontece quando uma família cristã, se ama de verdade e por suas atitudes mostra o amor 

de Deus ao mundo. 

Quando as famílias se amam, elas se respeitam, elas compreendem que seus membros podem e devem 

ter opiniões divergentes sobre diversos assuntos, mas nada disso as leva a desunião. Famílias cristãs que 

se amam gostam de estar juntas, compartilhar carinho, bondade, amor, respeito, cumplicidade, comida, 

planos, projetos e sonhos. Famílias cristãs amam se relacionar entre si, com Deus e com seu próximo. 

Famílias cristãs tem uma promessa a ser alcançada e foi Jesus Cristo quem nos prometeu e Ele vai 

cumprir: "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. Pois vou preparar-vos lugar e quando eu for 

e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei, para mim mesmo, para que onde Eu estiver, estejais vós 

também." João 14:1-3 

Já parou para pensar que essas pessoas fantásticas que amamos, que curtimos, que cuidamos e que 

chamamos carinhosamente de família, serão eternos? Já imaginou quão maravilhosa será a eternidade, 

sabendo que as pessoas que mais amamos serão eternos? Já imaginou como será a eternidade, sabendo 

que o nosso Jesus Cristo será a nossa companhia eterna? 

Qual a condição para fazer parte de uma família eterna? Todas as famílias serão eternas? Nosso verso 

de hoje responde à essas dúvidas: "Bem aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do 

Cordeiro, para que lhes assista o direito à arvore da vida e entrem na cidade pelas portas." Apocalipse 

22:14. 

Que nada e nem ninguém afaste a sua e a minha família desse sonho. Para que isso dê certo, 

continuemos a lavar diariamente nossas vestes no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. 
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Primeiro de Dezembro 

Netos 

 E quando ficarem velhos, Eu serei o mesmo Deus; 

cuidarei de vocês, quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei 

e os carregarei; Eu os ajudarei e salvarei. Isaías 46:4 

 Estava escrevendo essa meditação em julho de 2020, quando fui surpreendido pela 

minha filha mais velha, com uma linda postagem no Facebook, via Instagram.  Eram fotos 

minhas e de minha esposa, segurando nossa primeira neta Nicole e uma mensagem carinhosa 

de gratidão por sermos os avós de sua filha. 

 Dia vinte e seis de julho comemora-se o dia dos Avós e parece que quem valoriza essa 

data são mesmos os avós e os netos carinhosos que se lembram deles. Alguns amigos, tanto 

mais novos quanto mais velhos do que nós, já haviam nos falado das bênçãos que Deus 

derrama na vida dos avós. No mesmo dia 26 de julho de 2020, recebi de minha tia Luíza, esse 

verso especial de hoje e abri a minha Bíblia, apenas para confirmar se já o havia sublinhado ou 

não.  

 O profeta Isaías realmente foi inspirado por Deus e penso que esse verso é totalmente 

apropriado para o dia dos avós, pois mostra todo o carinho de Deus no trato com Seus filhos, 

que já criaram, formaram e casaram seus próprios filhos. Agora que tudo está bem tranquilo e 

calmo, agora que os boletos de colégio, cursinho e faculdade pararam de chegar, nada mais 

justo que curtir a bênção de ter um neto (a). E é exatamente nessa fase da vida, que nossos 

filhos nos surpreendem com a mais maravilhosa notícia de que eles serão pais e nós seremos 

avós. Nossos olhos brilham, nosso coração se aquece e daí para frente, os avós passarão a 

amar de forma incondicional aquele pacotinho de amor, que te entregam embrulhadinho para 

presente.  

 A escritora Raquel de Queiroz também foi inspirada a escrever sobre netos: 

 "Netos são como herança; você os ganha sem merecer. Sem ter feito nada para isso, de 

repente lhe caem do céu. Sem se passarem as penas do amor, sem os compromissos do 

matrimônio, sem as dores da maternidade. O neto é realmente o sangue do teu sangue. Com a 

idade chega à saudade de alguma coisa que você tinha e que lhe fugiu sutilmente como a 

mocidade. Meu Deus, para onde foram as crianças? Transformaram-se naqueles adultos cheios 

de problemas que hoje são os filhos, que tem sogro e sogra, cônjuge, emprego, apartamento e 

prestações, você não encontra de modo algumas suas crianças perdidas. São homens e 

mulheres - não são mais aqueles que você recorda. E então, um belo dia, sem que lhe fosse 

imposta nenhuma das agonias da gestação ou do parto, o doutor lhe coloca nos braços um 

bebê. Completamente grátis. Sem dores, sem choro, aquela criancinha da qual você morria de 

saudades, símbolo ou penhor da mocidade, longe de ser um estranho, é um filho seu que é 

devolvido. E o espanto é que todos lhe reconhecem o direito de o amar com extravagância.  

Tenho certeza de que a vida nos dá netos para compensar todas as perdas trazidas pela 

velhice. São amores novos, profundos e felizes, que vem ocupar aquele lugar vazio, nostálgico, 

deixado pelos arroubos juvenis. E quando você vai embalar o menino e ele, tonto de sono abre 

o olho e diz "Vó!", seu coração estala de felicidade, como pão no forno!" 
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Dois de Dezembro 

O Convite do Mestre 

 Vinde a mim, todos os que estais cansados e 

sobrecarregados e Eu vos aliviarei. Mateus 11:28 

 A vida moderna impõe numerosos fardos a todas as famílias. Pelo menos para mim, o 

maior fardo que a imensa maioria da humanidade tem que carregar é a pobreza. Famílias 

pobres, por mais incrível que isso possa parecer, são as que tem mais filhos. São pessoas 

pobres, gerando novos pobres, que gerarão outros pobres e esse ciclo nunca se interrompe. As 

pessoas têm o amplo direito ao livre arbítrio e mesmo aos pobres é lhes oferecida a 

oportunidade de viverem do seu jeito. 

 Se a pobreza já não fosse suficiente, os sociólogos dizem que existem pessoas vivendo 

abaixo da linha da pobreza.  Será que eles seriam os miseráveis? Seriam estes que vivem, 

dormem e comem na rua? Seriam os mendigos que sequer têm um par de sapatos, um casaco, 

um pente ou mesmo uma escova de dentes?  

 Fico imaginando as mazelas e as desgraças que a disputa pelo poder tem feito na 

África e, o resultado dessa realidade, é que famílias inteiras têm que abandonar suas casas e 

seus bens e em menos de minutos têm de fugir e fazer parte de uma legião de refugiados. 

 Além dos pobres, dos que sonham em ser pobres, mas ainda não saíram da categoria 

dos miseráveis, existe uma outra categoria de pessoas que são apenas sobreviventes. Eles só 

trabalham para pagar as contas.  Eles não têm vida, não se divertem, não tiram férias, não 

descansam nos feriados. Descansar, relaxar, férias e momentos de paz, simplesmente não 

fazem parte de suas vidas.  

 Existe ainda uma boa parte da humanidade que pode se preparar para ter uma boa 

vida. Seus pais os orientaram, os abençoaram, eles não se precipitaram, eles planejaram cada 

passos que foi dado e inclusive eles só estruturaram suas famílias, depois que haviam 

estudado, se formado e conseguido um bom trabalho. Essa categoria pode ser chamada de 

classe média. 

 Para fechar esse circuito que inclui os miseráveis, os pobres, os sobreviventes e a 

classe média, temos que incluir os ricos. A humanidade de forma geral tem que agradecer aos 

ricos, aos grandes empresários, pois além deles usufruírem dessa riqueza, são eles que geram 

os empregos para os pobres, os sobreviventes e a classe média.  

 Independentemente de onde sua família se encaixou, todos temos um fardo a 

carregar, dores, cruzes, doenças, dificuldades de relacionamento e o convite de Jesus é o 

mesmo para todos: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados e Eu vos 

aliviarei. Tomais sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de 

coração e achareis descanso para vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o eu fardo é 

leve." Mateus 11:28-30 

 Sua família já aceitou Jesus Cristo como seu salvador e Senhor? Já fizeram a melhor 

escolha de suas vidas ao entregarem-se completamente a Jesus? 
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Três de Dezembro 

Família de Jesus 

 Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, 

esse é o meu irmão, irmã e mãe. Mateus 12:50 

 Se existe uma bênção que Deus concede a cada ser humano que nasce neste mundo é 

a família. Aquele sentimento único que você sabe de onde veio, que você tem uma mãe, um 

pai, irmãos, tios, primos, avós e até bisavós é algo indescritível. Somos seres gregários e esse 

sentimento de pertencer a algo maior do que nós, deixa-nos felizes. 

 Muitas vezes, não valorizamos nossas famílias e, às vezes, até brigamos com as 

pessoas que Deus nos deu para amar. Quantas vezes magoamos, discutimos, gritamos e 

ofendemos as pessoas que moram no mesmo teto que nós. Precisamos de Deus diariamente 

em nossas vidas, abençoando-nos com paciência, harmonia, equilíbrio, respeito, compreensão 

e, acima de tudo, com o dom supremo do amor para não decepcionarmos e não 

desanimarmos nossa própria família. 

 Estou escrevendo essa singela meditação em julho de 2020 e a pandemia do 

coronavírus afetou profundamente as relações humanas. A pandemia levou bilhões de seres 

humanos a refletir sobre o que é realmente importante e a maioria dos vídeos que circulam 

pela internet, falam cada vez mais sobre a importância que devemos dar às nossas famílias.  

 Exatamente neste momento da história da humanidade, milhares e milhares de 

pessoas estão morrendo jovens, adultos e idosos e suas famílias sequer podem se despedir.  

Esses entes queridos, esses pais e avós, são levados aos hospitais e não existe a menor 

garantia de que sairão de lá com vida. Quando os familiares os deixam no hospital, ali acontece 

o último abraço, o último beijo e a última despedida. Fico imaginando o desespero das pessoas 

que morrem sem qualquer esperança de uma vida eterna na companhia do Senhor Jesus 

Cristo. Fico pensando no desespero dos que ficam que também ainda não conhecem a 

verdade que Jesus as ama, as salvas e irá voltar. A verdade é que com pandemia ou sem, 

precisamos repensar nossos valores e definir que nossas famílias devem ser nossa prioridade, 

abaixo apenas de Deus Pai, Deu Filho e Deus Espírito Santo. 

 Um dia, Jesus falava ao seu povo e sua família de sangue procurava por Ele. Veja: 

 "E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, 

pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, 

que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha 

mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis 

aqui minha mãe e meus irmãos; porque, qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está 

nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. " Mateus 12:46-50 

 Jesus ampliou o seu conceito de família, não é verdade? Conseguir se enxergar como 

parte da família do próprio Filho de Deus?  Que tal valorizarmos mais nossa própria família e 

levarmos outros filhos de Deus a fazerem parte de família do nosso Senhor Jesus Cristo? 
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Quatro de Dezembro 

Famílias Submissas 

 Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir 

após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. 

Mateus 16:24 

 Esse é o primeiro de quatro versos fantásticos falados por ninguém menos do que 

Jesus Cristo. Nosso verso de hoje nos fala de três atitudes necessárias para nos tornarmos 

discípulos e todas as três tem a ver com submissão. 

 Quando falamos em submissão, parece uma expressão que não soa muito bem aos 

nossos ouvidos, porque submissão pode soar como perda de liberdade ou perda do direito de 

escolha. Mas Jesus está nos dando a receita de sucesso para todos aqueles que já O aceitaram, 

que já o escolheram e para os que já deram esse passo, Ele nos mostra como continuar na 

estrada que nos levará ao Céu. 

 "Negar-se a si mesmo" é permitir que nossos planos, nossos sonhos, nossa vida sejam 

entregues total e plenamente ao Senhor e depois de entregar, confiar plenamente que Ele fará 

o melhor por nós. 

 Quando olho para trás em minha vida, vejo que entregar minha vida ao Senhor Jesus 

foi com certeza a melhor de todas as minhas escolhas. Não faço a menor ideia de como seria a 

minha vida sem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois de minha entrega aos 17 

anos, consegui me formar, trabalhar, namorar, noivar, casar, comprar meu lugar para morar, 

um carro para me locomover com mais conforto. Deus me presenteou com uma linda esposa, 

duas filhas extraordinárias que também aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal e dois 

genros também cristãos. Para continuar o ciclo de bênçãos em maio desse ano de 2020, 

nasceu minha primeira neta.  

 "Tome a sua cruz" - Nosso Senhor Jesus não disse em momento algum que a 

caminhada cristã seria fácil. Se existe cruz para Jesus, existe cruz para os cristãos. Todos os 

cristãos têm ou tiveram lutas, provações, decepções, têm tentativas, falhas, erros, acertos, 

vitórias e também derrotas. Mas a grande alegria do cristão é que ao longo da caminhada, 

Jesus sempre esteve e estará conosco. 

 "Siga-me" - Esta é a melhor parte da caminhada. Vejo muitos cristãos seguindo, 

comentando, compartilhando e curtindo políticos muito mais do que Jesus Cristo. Suas páginas 

nas redes sociais não falam de Jesus e Sua volta, mas estão recheados de vídeos de partidos 

políticos de direita, de esquerda, de campanhas contra ou a favor de partidos políticos, de 

comentários contra ou a favor da justiça brasileira. Se somos do Senhor, falemos do Senhor. Se 

somos dos homens mortais e pecadores, falemos deles.  

  Jesus Cristo pediu para seus discípulos para O seguirem e quantos cristãos em pleno 

século XXI, já O trocaram por seres humanos falíveis e pecadores e sequer se deram conta 

disso. Precisamos constantemente nos lembrar de que: "Ninguém pode servir a dois 

senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o 

outro".  Mateus 6:24. 
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Cinco de Dezembro 

Os Maiores no Reino 

 Quem é porventura o maior no reino dos céus? Mateus 

18:1 

 A Palavra de Deus nos conta um episódio fantástico na vida e no ministério de Jesus. 

Vamos conferir: 

 "Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o 

maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, E disse: Em 

verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo 

algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este 

menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um 

menino, tal como este, a mim me recebe." Mateus 18:1-5 

 É algo muito normal para seres humanos falíveis e pecadores quererem sempre ser 

os maiores e os melhores em tudo que fazem. Toda a mídia, todos os educadores, os 

técnicos de times de futebol e quaisquer outros esportes, estimulam seus alunos ou atletas 

para serem os melhores. Os treinadores de futebol e basquete quase enlouquecem seus 

atletas como esse eterno desejo de serem sempre os melhores. O mundo só aplaude e bate 

palma para os primeiros: o primeiro que cruzou a linha de chegada da maratona, o primeiro 

que recebe a bandeirada numa corrida automobilística, o primeiro que ganha a competição 

de natação, o atacante que fez mais gols no campeonato, o vendedor que foi o campeão de 

vendas do mês, o político que teve mais votos e por aí vai. 

 Era, portanto, muito normal que os discípulos quisessem saber quem seria o maior 

no reino do que Jesus estava fundando. Os discípulos como todos os judeus sonhavam com 

Jesus implantando o seu reino em Jerusalém, expulsando os romanos de suas vidas e por 

pensarem num reino material e momentâneo, eles sonhavam em ser alguém importante 

nesse reino. Essa cultura de maior e melhor não é coisa nova, pois até os pais de dois 

discípulos foram a Jesus para pedir que seus dois filhos ocupassem os dois melhores lugares 

no reino que Jesus iria implantar. Tanto os pais, quanto os filhos, como todos os judeus do 

tempo de Jesus, todos tinham uma concepção totalmente errada a respeito do reino que 

Jesus iria fundar.  O reino de Deus nasceria na mente das pessoas que aceitassem a Jesus 

como seu Salvador e Senhor e o povo judeu ainda não havia acordado para essa realidade. 

 Para responder à pergunta dos discípulos e, para a surpresa de todos que estavam ali   

naquele momento, Jesus chama uma criança, a coloca no meio deles e afirmar 

categoricamente que ninguém seria maior no reino de Deus do que as crianças. Fico 

imaginando a cara de desapontamento dos discípulos e de todos que estavam ali. Imagino os 

discípulos, os médicos, os coletores de impostos, os sacerdotes, os juízes, os doutores das 

leis, os escribas, os fariseus e todos os israelitas que estavam vendo Jesus falar, olhando para 

uma criança e se sentindo inferiores a ela.  

 As crianças mais importantes do mundo estão morando em sua casa. Como pais, 

vocês já apresentaram Jesus Cristo para elas?  Elas já sabem que elas são os maiores no 

reino de Deus? Seus filhos sabem que o reino de Deus também é para elas? 
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Seis de Dezembro 

Dicas Financeiras do Dono do Universo 

 Daí, pois, a Cesar a que é de César e a Deus, o que é de 

Deus. Mateus 22:21 

 Nosso verso de hoje é bem conhecido pela imensa maioria dos cristãos, mas muitos 

desses mesmos cristãos, que por sinal são muito fiéis à Deus, eles têm sérios problemas na 

hora de pagarem seus impostos. 

 Vamos entender o contexto desse verso: 

 "Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam 

nalguma palavra; E enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, 

bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de 

ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te 

parece? É lícito pagar o tributo a César, ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, 

disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe 

apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe 

eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de 

Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e, deixando-o, se retiraram." Mateus 22:15-22 

 Os fariseus queriam surpreender Jesus de qualquer modo e se nosso Mestre dissesse 

que o imposto devido à Cesar, devia ser sonegado, os fariseus poderiam prontamente acusar 

Jesus e entregá-Lo às autoridades humanas. Mas os fariseus não tinham muita noção com 

quem estavam falando e nosso Jesus os surpreende ao dizer: "Dá a Cesar o que é de Cesar e 

dá a Deus o que é de Deus." Mateus 22:21 

 Nosso Mestre foi muito sábio ao responder como respondeu. E se os cristãos que se 

dizem seguidores de Jesus, seguissem seu conselho com relação aos impostos, não haveria 

tantos empresários cristãos, envolvidos com sonegação de impostos. Como cidadãos deste 

reino terrestre, precisamos entender que ninguém em sã consciência, gosta de pagar 

impostos, por dois motivos básicos:  o primeiro é pelo próprio nome. Qualquer coisa que nos 

é imposta, nos tira o direito de escolha. Esse é o caso dos impostos que os governos nos 

cobram. Eles nos são impostos e nós não temos como questionar. O segundo motivo pelo 

qual ninguém gosta de pagar impostos é porque quase nunca vemos as autoridades 

governamentais que arrecadam os impostos, fazerem bom uso do mesmo e nunca as vemos 

prestando contas de forma transparente de tudo o que fizeram com os impostos. 

 Vivemos num mundo de pecado e isso não irá mudar até o dia em que nosso Jesus 

voltar nas nuvens dos céus.  Os impostos e a morte sempre serão as duas coisas que irão nos 

acompanhar até o fim de nossos dias. Se não temos como fugir, tenhamos todos a absoluta 

certeza de que os impostos quase nunca serão utilizados para o fim a que eles se propõem. 

As obras públicas sempre serão superfaturadas, a corrupção desviará o dinheiro dos 

impostos, as escolas, a saúde e a segurança públicas sempre serão inferiores ao que 

poderiam ser.  Mas apesar de todo o caos que irá perdurar até a volta de Jesus, a ordem do 

Mestre é bem clara: "Dá a Cesar, o que é de Cesar e a Deus o que é de Deus".   Simples 

assim. 
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Sete de Dezembro 

Famílias Perseguidas 

 Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. 

Mateus 24:13 

 A vida cristã definitivamente não é um mar de rosas. Aceitar Jesus Cristo é a escolha 

mais importante que fazemos na vida, pois os princípios e valores de Jesus irão alterar 

profundamente a forma como iremos viver, nos relacionar com Deus e com o próximo. 

 O capítulo 24 de Mateus mostra-nos uma realidade que os livros de História já 

confirmaram e que nós iremos confirmar na nossa vida, caso Jesus Cristo venha ainda em 

nossos dias. Todos nós lembramos como o inimigo usou o truculento imperador romano 

Nero e demais sucessores para perseguir e exterminar os cristãos da Igreja cristã primitiva. A 

História está aí para comprovar como os cristãos eram queimados vivos durante os 1.260 

anos de perseguição pela igreja dominante, ao longo do período da Idade Média. Os 

números de cristãos mortos que se recusaram a concordar com a religião dominante chega 

perto de cinco a seis milhões. 

 Jesus alertou os cristãos de sua época e de todas as épocas a respeito dos sinais que 

antecederiam a Sua segunda vinda a este mundo e isso nos diz de forma bem clara, que o 

cristianismo tem um preço a ser pago, que não basta apenas viver por Jesus, é necessário se 

preciso for, morrer por Ele. 

 Muito do que Jesus profetizou em Mateus 24 tem a ver com a destruição do templo 

de Jerusalém pelos romanos no fim do primeiro século da era cristã. A história comprova 

que Jesus também estava falando da perseguição aos cristãos pela igreja dominante na 

idade média e também Jesus nos alerta sobre os acontecimentos finais da história de nosso 

mundo, que antecederiam a sua volta. Os sinais sobre o escurecimento do sol, a lua se 

transformando em sangue e a chuva de estrelas já aconteceram e isso é uma garantia dada 

por Jesus que não mente de que outros acontecimentos virão, outros sinais surgirão, a igreja 

dominante se aproximará do Estado mais uma vez, leis serão criadas para impor a guarda do 

domingo como dia de guarda e adoração e os cristãos que resolverem se manter fiéis a Deus 

e à Sua Lei serão perseguidos. 

 A perseguição final virá, Jesus já profetizou sobre ela. Seus servos, os profetas e os 

discípulos também foram divinamente inspirados e escreveram sobre ela. Nossas famílias 

precisam saber do que nos virá pela frente e talvez alguns de nós tenhamos que passar pelo 

vale da sombra da morte, antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

 Nosso verso de hoje nos traz um consolo: "Aquele, porém, que perseverar até o fim, 

esse será salvo". Mateus 24:13. Está bem claro aqui: Não existirá vitória para quem desistir 

no meio do caminho. Não haverá espaço para as "mulheres de Ló", que amarem mais ao 

mundo do que a volta de Jesus.  

 Enquanto Jesus não vem, aproveitemos com nossa família, os tempos de bonança e 

nos esforcemos para falar de Jesus para nossos familiares e amigos que ainda não O 

conhecem. O céu será muito bom para nós, nossas famílias e nossos amigos. Vem Senhor! 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

Primeira Semana 

MEDITAÇÃO 

De 

Família 

Presente  

Deus 
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Oito de Dezembro 

Firme nas Promessas! 

 Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as 

suas promessas. Lucas 1:37 

 Você e sua família sabem o contexto desse verso extraordinário?  Lembram-se de 

quem falou? Que personagens bíblicos estavam envolvidos? Em que momento da história do 

povo de Israel esse nosso verso de hoje foi pronunciado? Então vamos permitir que a própria 

Palavra de Deus nos lembre: 

 "E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, 

chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa 

de Davi; e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, 

agraciada; o Senhor é contigo; bendita és tu entre as mulheres. E, vendo-o ela, turbou-se 

muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe, então, o 

anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre 

conceberás e darás à luz um filho, e opor-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será 

chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai;  E reinará 

eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se 

fará isto, visto que não conheço homem algum? E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá 

sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso 

também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também 

Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice; e é este o sexto mês para aquela que 

era chamada estéril; Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a 

serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela." 

Lucas 1:26-38 

 Nada como a Palavra de Deus para nos fazer lembrar do contexto de nosso verso. 

Estava para acontecer o fato mais desejado na vida de uma virgem de Israel.  Todas essas 

moças sonhavam como essa oportunidade e Deus escolheu Maria. Quando Deus chega 

através do anjo Gabriel, veja como Ele a trata: "Alegra-te, muito favorecida! O Senhor é 

contigo". Lucas 1:28. Logo depois, mais um carinho para a jovem futura mãe do Messias: 

"Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achas-te graça diante de Deus." Lucas 1:30  

 Depois vem a promessa: "Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem 

chamarás pelo nome de Jesus" Lucas 1:31. Já parou para pensar na felicidade de Maria? Ser 

a escolhida de Deus para ser a mãe de Deus Filho? Mas Maria tinha suas dúvidas e era 

normal, porque ela era virgem: "Então, disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho 

relação com homem algum?” Lucas 1:34. Então o anjo responde: "Descerá sobre ti o 

Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso o ente santo 

que há de nascer, será chamado Filho de Deus". Lucas 1:35 

 Se Maria ainda tivesse ficado com dúvidas, o anjo Gabriel traz o conforto que ela 

precisava: "Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas." Lucas 

1:37. Com esta garantia, Maria exclama: "Aqui está a serva do Senhor; que se cumpra em 

mim, conforme a tua Palavra." Lucas 1:38 

 Que promessas impossíveis aos teus olhos e de sua família, Deus ainda irá cumprir? 
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Nove de Dezembro 

Mudando de Time 

 Disse Jesus a Simão:  Não temas; doravante serás 

pescadores de homens. Lucas 5:10 

 Jesus começava seu ministério e para que ele pudesse ser reconhecido como Mestre 

em Israel, ele precisava de discípulos. Jesus poderia ter escolhido seus discípulos entre 

outros jovens promissores de excelentes famílias tradicionais do templo, poderia ter 

escolhido jovens de nobre nascimento, mas Jesus escolheu em sua grande maioria, singelos 

pescadores. 

 Veja como foi o convite para os sócios Pedro, Tiago e João: 

 "E aconteceu que, apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava 

ele junto ao lago de Genesaré; E viu estar dois barcos junto à praia do lago; e os 

pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos 

barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra; e, assentando-se, 

ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar 

alto, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, 

havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos; mas, sobre a tua palavra, lançarei a 

rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se lhes a 

rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem 

ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E 

vendo isto Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, 

que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com 

ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de 

Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: 

Não temas; de agora em diante serás pescador de homens. " Lucas 5:1-10 

 Que lições nossas famílias podem aprender desse incidente da pesca maravilhosa: 

 A primeira lição é que não importa o trabalho que eu tenha, Jesus me chamou 

para ser um pescador de homens. 

 A segunda lição é que não importa o meu nível cultural, educacional ou social, 

posso ser um pescador de homens.   

 A terceira lição é que preciso aprender a tentar de novo e de novo até 

conseguir a bênção que espero na minha vida. 

 A quarta lição é que preciso aprender a confiar mais no poder das palavras 

de Jesus e me colocar à disposição para obedecer-Lhe.  

 A quinta lição é que, quando Jesus nos convida a mudar de lado, preciso 

aprender a esquecer o passado e confiar plenamente no futuro que Ele já preparou para 

mim. 

 A sexta lição é que mudar de time é algo somente para os fortes. 

 A sétima lição é que se Jesus nos chamar, Ele suprirá nossas necessidades. 
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Dez de Dezembro 

Família Restaurada Pela Graça 

 Então, Jesus lhe disse: Hoje, houve salvação nesta casa, 

pois que também, este é filho de Abraão. Lucas 19:9 

 Existes histórias na Palavra de Deus, que nunca iremos esquecer. Como esquecer a 

história da criação de Adão e Eva, do dilúvio, de Jonas, do Êxodo, do nascimento de Jesus, da 

conversão de Saulo, Pedro andando sobre a água e a história de Zaqueu. 

 Que professora do Ministério da Criança não contou essa história para seus 

pequenos cristãos? Quantas e quantas vezes, ela não pegou uma árvore de plástico ou de 

borracha, vários bonequinhos de plástico, representando os discípulos e Jesus e, no meio de 

tantos bonecos altos, havia um bem pequeno que era Zaqueu. No auge da história, a 

professora mais do que depressa, coloca Zaqueu na árvore e começava a cantar o corinho: 

"Zaqueu baixinho como um anão, morava em Jericó ...". 

 Será que nos lembramos dos detalhes dessa história inesquecível? Veja como foi! 

 "E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem 

chamado Zaqueu; e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era 

Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo 

adiante, subiu a uma figueira brava para o ver; porque havia de passar por ali.  E quando 

Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, 

porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu, e recebeu-o 

alegremente. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de 

um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos 

pobres metade dos meus bens; e, se nalguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 

quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho 

de Abraão. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido."  Lucas 

19:1-10 

 Que mudanças incríveis acontecem quando Jesus chega em nossas vidas e entra em 

nossa casa! Zaqueu era um fiscal de tributos romanos. Ele cobrava impostos de judeus, 

sendo um judeu e, portanto, seus contemporâneos o odiavam e o consideravam um traidor. 

Conforme confessado pelo próprio Zaqueu, ele sempre cobrava algo mais e esse algo mais 

não era nada pouco a ponto de ele querer devolver o quádruplo do que ele tinha 

defraudado. Em termos atuais, Zaqueu seria um fiscal de tributos federais e pelo visto não é 

de hoje que essa categoria não é bem vista pela sociedade.  

 Mas foi Jesus entrar em sua vida e em sua casa que Zaqueu reconheceu seus erros, 

doou metade de seus bens (que não deveriam ser poucos) e se comprometeu a devolver 

quadruplicado o que havia defraudado. Isso se chama arrependimento genuíno, atitude 

positiva, conversão genuína, mudança de rumo. Nosso líder Jesus Cristo resume tudo isso 

numa só palavra: salvação. 

 O que mudou na sua vida e na vida de sua família, depois que Jesus fez parte dela? 
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Onze de Dezembro 

Promessa Bendita 

 Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes 

também em mim. João 14:1 

 Com certeza, você e sua família, sabem até de cor, a continuidade desse verso: "Na 

casa de meu Pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, Eu vo-lo teria dito. Pois 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 14:2 e3 

 Se existe algo que motiva as crianças são as promessas dos pais. Prometa para seu 

filho que irá jogar bola com ele no domingo de manhã e você terá acabado de plantar um 

sonho no coração dele. Se por acaso você pensar em esquecer, tem um menino que o 

impedirá de fazer isso. Ele só irá descansar, quando você pegar suas mãos, a bola e cumprir 

sua promessa. Quanta alegria, quanta esperança, quanto entusiasmo enchem o coração dos 

filhos quando seus pais prometem algo que eles tanto querem fazer ou ter. 

 Por outro lado, creio que nada mais magoa o coração de uma criança, quando seus 

pais prometem e não cumprem, não importando para a criança se o motivo foi justo ou não. 

Todos aqueles pensamentos incríveis a respeito de pai herói e mãe heroína, começam a se 

desmanchar em suas mentes a ponto de eles acharem que não dá mais para confiar em seus 

pais. 

 Quando penso em promessas da palavra de Deus, nada aquece mais meu coração do 

que João 14:1-3. O primeiro motivo soberano para acreditar nessa promessa tem tudo a ver 

com o Autor da promessa. Não foi um discípulo, nem um mestre, nem um escriba, nem um 

doutor da lei, não foi o apóstolo Paulo e, muito menos, o discípulo João que prometeu. 

Estamos falando do Filho de Deus, de Jesus Cristo, do nosso Salvador e Senhor. Jesus 

prometeu e se Ele prometeu, isso é suficiente. 

 O segundo motivo para continuar acreditando nessa promessa tem a ver com o 

caráter de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles não podem mentir, portanto, não 

há por que não acreditar em Suas promessas. 

 O terceiro motivo também tem a ver com um outro atributo do caráter de Jesus, 

chamado fidelidade.  Jesus Cristo é fiel e isso nos basta. 

 O quarto motivo tem a ver com a Palavra de Deus. Quando estudamos a Palavra de 

Deus e todas as profecias a respeito de Jesus, quando analisamos todas as promessas que 

Jesus fez, enquanto esteve entre nós, conseguimos ver que todas elas se cumpriram. Existe 

um histórico a favor das promessas que envolvem o nome e o caráter de Jesus. Ele vai voltar, 

Ele vai nos transformar num abrir e fechar de olhos, nós nos encontraremos com Ele nas 

nuvens dos céus, seremos recebidos por Ele e seus anjos na Nova Jerusalém, passaremos mil 

anos como Ele no céu, tomaremos posse das moradas que Ele preparou para os seus eleitos 

e teremos a tão sonhada e prometida vida eterna. Tudo isso irá acontecer, quer nós 

queiramos quer não.  Escolher confiar nas promessas de Jesus, fará toda a diferença no 

nosso presente e no nosso futuro. Que possamos continuar acreditando nas promessas! 

 



 
20 

Doze de Dezembro 

Famílias Livres da Condenação 

 Agora, pois, já nenhuma condenação, há para os que 

estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 

 Se existe um capítulo da Palavra de Deus que impactou a vida de milhares de 

protestantes ao redor do mundo é o capítulo 8 de Romanos. Esse capítulo e principalmente 

o nosso verso de hoje, tirou o padre Martinho Lutero do catolicismo e o colocou como o 

fundador da Igreja Luterana e um dos mais importantes ícones da reforma protestante na 

Alemanha e no mundo. 

 Se existe um assunto que sempre preocupou e ainda preocupa muitos cristãos até 

hoje é a questão do juízo final e a certeza da salvação. Muitos cristãos protestantes que 

vieram do catolicismo, ainda se lembram das figuras do purgatório e do inferno com fogo 

eterno. 

 Quando estudamos as profecias bíblicas em Daniel e em Apocalipse, vemos que 

Jesus desceu do céu para a terra, cumpriu sua missão, resgatou a humanidade, pagou o 

preço de nossa salvação ao morrer na cruz do Calvário. Ele ressuscitou no domingo, ficou 

com os discípulos por quarenta dias, subiu aos céus e está intercedendo por nós junto ao 

Pai.  

 Pela Palavra de Deus sabemos que existe um santuário no céu do qual o santuário de 

Israel na terra era apenas uma cópia. Nesse santuário terrestre, os israelitas confessavam 

seus pecados com as mãos estendidas sobre um cordeiro, seus pecados eram 

simbolicamente transferidos para o animal, que depois era sacrificado. Todo esse ritual 

apontava para Jesus, que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este 

sacrifício era feito no pátio e diariamente os sacerdotes da tribo de Levi, faziam a intercessão 

dos pecados diários do povo num compartimento do santuário chamado Lugar Santo e, uma 

vez por ano, o sumo sacerdote, entrava em outro compartimento chamado Lugar Santíssimo 

exatamente no décimo dia do sétimo mês do calendário judaico. 

 Todo esse ritual apontava para Jesus e naquela fatídica sexta-feira em que o 

Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário, um anjo da parte de Deus, veio e rasgou a 

cortina que separava o Lugar Santo do Lugar Santíssimo, decretando para sempre o fim do 

sacrifício de animais pois o tão esperado Cordeiro acabara de ser morto. Jesus tinha 

cumprido sua missão! 

 Quem estuda profecias sabe que Jesus entrou no Lugar Santíssimo no santuário 

celestial em 22 de outubro de 1844 e a partir dessa data começou o julgamento da 

humanidade. Para nós cristãos, Jesus atua como nosso advogado junto ao Pai. Isso é bíblico 

e todos sabemos dessa verdade, mas nosso verso de hoje nos dá um conforto incrível: 

"Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Romanos 8:1. 

 Quer mais uma garantia dessa verdade desse mesmo Jesus? "Em verdade, em 

verdade, vos digo: Quem ouve a Minha palavra e crê naquele que Me enviou, tem a vida 

eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida." I João 5:24 
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Treze de Dezembro 

Geração 148 

 Porque se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, 

para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, 

somos do Senhor. 

 A Palavra de Deus é um presente extraordinário. Não consigo visualizar o 

cristianismo sem a Bíblia, no dia a dia do cristão. Quando olhamos para nossa história 

passada, a Bíblia estava lá. Quando olhamos para o nosso presente, a Bíblia nos acompanha 

e quando vislumbramos pela fé, nossos dias futuros, a Bíblia também estará lá. É realmente 

vivificante o poder que a Palavra de Deus exerce na vida do cristão. Começar o dia com 

Deus, irá fazer toda a diferença nesse dia, mas somente nesse dia. Amanhã será um novo dia 

e a Palavra de Deus precisará ser aberta novamente para que nós, como família, sejamos 

reabastecidos como sua provisão diária de bênçãos.  

 O livro de Paulo aos Romanos é realmente impactante. Tem versos inspirados, 

poderosos e impactantes que sempre fizeram parte de nossa caminhada cristã.  Como 

esquecer: "Quer diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?” 

Romanos 8:31. "Quem nos separará do amor de Cristo?" Romanos 8:35. "Em todas estas 

coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou" Romanos 

8:37. "Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as 

potestades, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem 

a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Cristo Jesus, 

nosso Senhor". Romanos 8:38 e 31. Isso tudo sem falar no fantástico verso: "Agora, pois, já 

nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus". Romanos 8:1 

 Não sei se você observou, mas eu só precisei de apenas alguns versos desse incrível 

capítulo 8 de Romanos para lhe trazer tantas bênçãos ao começo do seu dia de hoje. 

Somente esse capítulo tem abalado a vida de milhões de cristãos em todo o mundo, a ponto 

de milhões deles abandonarem a religião católica e mudarem para o protestantismo. 

 Agora veja só como o Espírito Santo de Deus trabalha com as pessoas e com a 

própria Palavra de Deus. Um dia, algum membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, abre a 

sua Bíblia, muito provavelmente na hora de seu relacionamento com o seu Deus e encontra 

o seguinte verso: "Porque, se vivemos, para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o 

Senhor morremos.  Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor." Romanos 14:8 

 Não posso afirmar que se a mesma pessoa que encontrou essa pérola em Romanos 

14:8 foi a pessoa a quem o Espírito Santo incendiou com muitas ideias incríveis e fantásticas, 

mas alguma mente inspirada foi abençoada por Deus e nasceu o projeto Geração 148. Este 

projeto tem abençoado a nova geração de adolescentes e jovens de nossa igreja, que tem 

vestido essa camisa e aceitado o desafio de saírem do conforto de suas classes de Escola 

Sabatina e irem mostrar o Jesus Cristo que eles têm em seus corações. É realmente 

inspirador ver adolescentes e jovens envolvidos com as atividades propostas por esse 

ministério. Se seu filho adolescente ou jovem está envolvido, não deixe de apoiá-lo. 
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Quatorze de Dezembro 

A Missão dos Pais e dos Filhos 

 Filhos, obedecei a vossos pais nos Senhor, pois isto é justo. 

Efésios 6:1 

 O apóstolo Paulo foi realmente um homem transformado por Jesus Cristo. Todos nós 

cristãos conhecemos sua história e com certeza o relato de sua conversão, a forma como ele 

encontrou Jesus Cristo, o privilégio que ele teve de ver Jesus Cristo e ouvir Sua voz, naquela 

ida para Damasco, abalou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. 

 Encontrar Jesus ou se permitir ser encontrado por Ele será o melhor presente que o 

céu pode nos dar. Quando Deus quis nos dar o melhor que Ele tinha à disposição. Deus Pai 

nos envia Jesus Cristo, o Deus Filho, que deixa o céu, deixa a glória, deixa a imortalidade, 

deixa a nobreza, deixa as excelências para se tornar um de nós. 

 Deus, em sua onisciência, sabia o quão útil o jovem Saulo seria para a igreja cristã, e 

por isso que o próprio Jesus foi ao encontro dele. Esse encontro com Saulo foi tão 

impactante que ele teve seu nome trocado para Paulo. Naquele encontro, o jovem Saulo 

morria e nascia uma nova criatura em Cristo Jesus chamada Paulo. 

 Vejamos apenas como quatro pequenos versos fantásticos que Paulo escreveu em 

sua epístola aos Efésios, podem harmonizar as relações entre pais e filhos: 

 "Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua 

mãe (que é o primeiro mandamento com promessa), para que te vá bem e sejas de longa 

vida sobre a Terra. E vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina 

e na admoestação do Senhor." Efésios 4:1 

 Esse é um conselho de Paulo para lares cristãos, pois quem ainda não aceitou Jesus 

Cristo como seu Senhor, não entenderá o que significa obedecer a vossos pais no Senhor e 

também não entenderá o que significa criar os filhos na disciplina e na admoestação do 

Senhor. São dois recados simples: um para filhos cristãos e outro para pais cristãos e, se essa 

família do Senhor Jesus Cristo apenas colocar em prática esses dois conselhos, alterará para 

sempre a forma como eles se relacionarão para o resto de suas vidas. 

 Para os filhos cristãos, sua missão é obedecer aos pais no Senhor, ou seja, tudo o que 

os pais pedirem para ser feito, qualquer ordem que eles precisem que sejam cumpridas, não 

pode estar em desarmonia com as palavras e os mandamentos do Senhor. Um exemplo 

simples e de fácil compreensão é não pedir para seu filho guardar o domingo como dia de 

guarda, quando a própria Lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, manda reverenciar o 

sábado, quando diz: "Lembra-te do dia de sábado para o santificar". Êxodo 20:8 

 O recado para os pais cristãos também é simples e direto: Não provoqueis vossos 

filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não serão os valores do 

mundo e de seus líderes que servirão de base para a educação, a disciplina e a admoestação 

do Senhor. O Senhor e a Palavra do Senhor serão esse alicerce na educação de nossos filhos. 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

segunda Semana 

MEDITAÇÃO 

De 

Família 

Presente  

Deus 
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Quinze de Dezembro 

A Conversão na Cadeia 

 Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo 

fazer para que seja salvo? Atos 16:30 

 Jesus Cristo tinha voltado para o Pai, o Espírito Santo havia sido derramado sobre os 

discípulos, os novos crentes chegavam aos milhares para serem aceitos na nova igreja cristã, 

que acabara de nascer e o livro de Atos dos Apóstolos que bem poderia se chamar de Atos 

do Espírito Santo, irá nos contar histórias fantásticas de conversão e adesão ao cristianismo. 

 Provavelmente você e sua família conhecem a incrível história da conversão do 

carcereiro de Paulo e de toda a sua família. Para refrescar a nossa memória, permitamos que 

a Palavra de Deus faça isso por nós: 

 "E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam 

Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos 

magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos 

expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a 

multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, 

mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na 

prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido 

tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco.  E, perto da meia-

noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. 

E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, 

e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o 

carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, e quis matar-se, cuidando 

que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças 

nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se 

prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que 

eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua 

casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E, 

tomando-os ele consegue naquela mesma hora da noite, levou-lhes os vergões; e logo foi 

batizado, ele e todos os seus. E, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa; e, na sua crença 

em Deus, alegrou-se com toda a sua casa." Atos 16:19-34 

 Note que em toda essa história o carcereiro fez a pergunta mais importante de toda 

a sua vida: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" e a resposta foi mais oportuna e 

precisa ainda: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa." Atos 16:31. A 

Palavra de Deus nos diz que "lhe pregaram a Palavra e a todos os que estavam em sua 

casa" e o resultado dessa conversão? "E logo foi batizado, ele e todos os seus". 

 A pergunta que precisa ser respondida é: Você e a sua casa creem em Jesus Cristo? 

Já foram batizados? Já aceitaram a maravilhosa salvação, que não existem em igreja 

nenhuma, mas somente em Jesus? Se ainda não tomaram esta decisão, que tal não adiar? 
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Dezesseis de Dezembro 

O Amor é o Dom Supremo 

 E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo 

excelente. I Coríntios 13:1 

 Existem famílias que são constituídas por vários motivos. Alguns casais se juntam 

motivados apenas por motivos financeiros. Alguns casais se juntaram por interesses 

culturais. Alguns casais se casaram estritamente por motivos religiosos. Outros casais se 

unirão porque foram obrigados pelos seus pais e todos conhecemos casamentos que só se 

tornaram realidade por conta de gravidez inesperada. Muitos casais modernos têm se unido 

porque ambos têm a convicção plena de que não querem ter filhos e outros casais, além de 

não quererem filhos, com certeza querem ter cachorros em casa! 

 Já parou para pensar no real motivo que te levou ao casamento? Qual o real motivo 

que levou a sua esposa te aceitar como esposo ou vice versa? Muitos casais se apaixonam e 

como a paixão é cega, tão logo o fogo ardente da paixão acaba, o casamento acaba junto. 

Alguns casais irão se casar pelo fato de serem bem diferentes um do outro e, por aceitarem 

essa diversidade, veem nisso um motivo para se aceitarem e crescerem juntos.  

 O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, escreveu um capítulo inteiro dedicado ao 

verdadeiro motivo pelo qual as famílias deveriam ser constituídas - o amor. Vamos 

relembrar essa obra de arte em forma de poema? 

 “Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria 

como o metal que soa ou como o sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e 

conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira 

tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse 

toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para 

ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é 

benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 

Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; 

Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, 

tudo suporta. O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo 

línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá; Porque, em parte, conhecemos, e em 

parte profetizamos; mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será 

aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria 

como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 

Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora 

conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, 

permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor." I 

Coríntios 13:1-13 

 Vocês como pais, já mostraram o álbum ou o vídeo do seu casamento para seus 

filhos? Seus filhos sabem da sua história de amor? Sua história de amor pode influenciar 

seus filhos a terem sua própria história de amor no tempo adequado deles? Depois de tantos 

anos de casamento, o romance ainda faz parte de sua vida de casados? O amor continua 

sendo a base de seu casamento? Jesus Cristo ainda faz parte de sua vida de casados? 
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Dezessete de Dezembro 

Famílias Crucificadas 

 Estou crucificado com Cristo; logo já não sou eu quem 

vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na 

carne, vivo pela fé no filho de Deus, que me amou e a si 

mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20 

 Para mim, o exemplo mais impactante do poder que Jesus tem para transformar a 

história de uma vida é o de Saulo. O jovem Saulo não era uma pessoa do mundo, ele não ia 

às festas do mundo, ele não se divertia com os prazeres da carne e tão pouco foi um filho 

pródigo. Muito pelo contrário, era um jovem brilhante, estudioso, mestre em Israel, deve ter 

tido uma educação exemplar, era membro da igreja judaica e pertencia ao povo que Deus 

havia escolhido para chamar de seu na face da Terra. Entretanto, por incrível que pareça, 

nos planos de Deus, ele precisava sair do judaísmo, se libertar dos laços que o prendiam por 

lá, para se tornar um dos maiores pilares humanos do cristianismo. 

 Saulo tinha a convicção plena de que ele pertencia à religião certa, à igreja certa, ao 

povo certo e de que seus líderes, mestres e sacerdotes estavam ensinando tudo o que a 

Palavra de Deus informava como certo, mas Deus Pai precisou apresentar Seu Filho Jesus 

Cristo a ele e somente quando Saulo conheceu Jesus, teve sua vida transformada. Quando 

Saulo teve um encontro real com Jesus, a quem ele perseguia, sua vida foi tão abalada, tão 

impactada, que o próprio Jesus lhe mudou o nome para Paulo e a partir deste momento, 

andando lado a lado com o Mestre, ele escreveu versos incríveis que nos mostram o quanto 

Jesus pode mudar a nossa história e a história de nossa família. Veja alguns destes lindos 

versos, além de nosso fantástico verso de hoje: 

 "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de 

Deus." Efésios 2:8. "Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em 

Cristo Jesus." Filipenses 3:14. "Tudo posso naquele que me fortalece." Filipenses 4:13 

 Fiquei pensando que a exemplo de Saulo, muitas famílias cristãs inteiras se 

converteram às suas igrejas, suas doutrinas, seus líderes, seus ministérios, seus pastores, 

suas agendas sempre lotadas de eventos e mais eventos, mas ainda não conhecem o 

verdadeiro significado de serem crucificados com Cristo. 

 São famílias inteiras apaixonadas por igreja, por doxologia, por louvores, por dízimos 

e ofertas, por comissões intermináveis, por Santa Ceia, por batismos e por seus ministérios, 

mas incrivelmente parece que Jesus ainda não faz parte de suas vidas. Parece que o 

ministério de Jesus, Suas palavras, Sua vida, Sua forma de lidar com as pessoas, Suas boas 

obras em prol dos pecadores não os toca tanto quanto irem a mais um evento, participarem 

de mais um treinamento e receberem mais um certificado para as suas coleções. 

 A exemplo de Saulo, suas vidas de igreja são perfeitas, mas estas famílias 

apaixonadas por igreja, precisam verdadeiramente ter um encontro com Jesus e crucificarem 

suas vidas com Ele e serem realmente transformadas.  Essa é a realidade de sua família? Essa 

é a sua realidade? O que falta para você e sua família se apaixonarem por Jesus? 
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Dezoito de Dezembro 

Famílias Protegidas 

 Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes 

ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11 

 Se existe uma missão inerente aos homens, aos chefes de suas famílias é a segurança 

das mesmas. Os homens de verdade, naturalmente protegem suas namoradas, noivas, 

esposas e depois seus filhos. Se quisermos ver os homens nervosos, basta mexer com a 

segurança de sua esposa e de seus filhos. 

 Paulo escreveu sobre armadura. Que armadura é essa? Por que ela é tão útil hoje 

como foi no passado? Vamos meditar juntos nessa mensagem fantástica que Paulo deixou 

para os efésios e para nossa família hoje. 

 "Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força de Seu Poder." Efésios 

5:10. Recado direto e claro: O Senhor é a nossa força. Temos que confiar nossa família à Ele, 

pois Ele é o nosso Deus Todo Poderoso.  

 "Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as 

ciladas do diabo." Efésios 5:11 - Quem irá nos proteger das ciladas do diabo é a poderosa 

armadura de Deus.  Que armadura é essa? 

 "Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e 

potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do 

mal, nas regiões celestes". Efésios 6:12. O cenário da luta é muito mais amplo que 

pensamos. É uma batalha cósmica entre Cristo e seus anjos versus Satanás e seus anjos. É 

uma luta intensa entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Sem o poder de Deus, sem o 

sangue de Jesus e suas armas espirituais não sairemos vencedores. 

 "Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, 

depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis." Efésios 6:13. Usar a armadura de 

Deus para resistir, vencer e permanecer de pé. Que promessas incríveis para todos nós! Mas 

que armadura divina nos protege tanto assim de nosso arqui-inimigo? 

 "Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da 

justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo 

da fé, com o qual podereis apagar, dos dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o 

capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Com toda oração e 

súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e 

súplica por todos os santos." Efésios 6:14-18 

 A armadura de Deus tem a verdade e a justiça de Cristo, tem a prática da pregação 

do evangelho, tem a fé de Jesus e em Jesus, tem a salvação pelo Seu sangue, tem a Palavra 

de Jesus.  Tem ainda oração, súplica e a constante e maravilhosa presença do Espírito Santo 

em nossa vida. Com essas armas que não são humanas e sim divinas, somos revestidos de 

Jesus Cristo em nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém. 
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Dezenove de Dezembro 

A Família Cristã - Marido e Mulher 

 Maridos, amais a vossas mulheres como também Cristo 

amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 6:25 

 Quando pensamos em lares cristãos, pensamos num homem de Deus casando com 

uma mulher de Deus. Nosso Mestre Jesus Cristo, Criador, Salvador, Senhor e Mantenedor, já 

havia estabelecido a regra básica para o casamento de cristãos darem certo e todos nos 

lembramos da recomendação Dele para que cristãos não se unissem em jugo desigual. 

 Essa é uma regra muito simples na teoria, mas muito difícil de ser seguida na prática, 

porém os resultados dessas uniões são assustadores. Viajei durante 18 anos em prol de 

adolescentes cristãos e, ao visitar inúmeras igrejas no norte e no nordeste do Brasil, me 

assustei com um número relativamente grande de mulheres, sentadas em bancos da igreja, 

acompanhadas somente de seus filhos, porém sem os seus esposos. Um dia perguntei o 

motivo para algumas delas e a resposta não poderia ser outra: Meu esposo não é cristão! 

 Todos os cristãos que já casaram sabem muito bem que o relacionamento conjugal 

está muito longe de ser um eterno mar de rosas. Eu desconfio de todo e qualquer casal que 

juram de pés juntos que nunca brigaram, que nunca se desentenderam e que sempre se 

respeitaram.  É algo incomum ver um casal que nunca brigou, mesmo porque no calor de 

uma discussão, palavras ofensivas saem de ambos os lados e geralmente elas irão afetar a 

primeira família tanto do esposo como da esposa. Se o relacionamento conjugal entre 

cristãos, que tinha tudo para dar certo, não é nada fácil, agora imaginemos um cristão 

casado com um não cristão! 

 Não poderia deixar de incluir nessa meditação sobre famílias as lendárias palavras 

de Paulo aos Efésios 5:22-33 

 "Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor; Porque o marido é 

a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o 

salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também 

as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, 

como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, Para a santificar, 

purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, Para a apresentar a si mesmo igreja 

gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.  Assim 

devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem 

ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne; 

antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja; porque somos membros do 

seu corpo, da sua carne, e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se 

unirá a sua mulher; e serão dois numa carne. Grande é este mistério; digo-o, porém, a 

respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua 

própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido."  Efésios 5:22-33 

 Essa é a realidade de nosso relacionamento conjugal? Que tal orarmos sobre isso? 
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Vinte de Dezembro 

Famílias Vivendo em Cristo 

 Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. 

Filipenses 1:21 

 É simplesmente maravilhoso começar cada dia de nossa vida como o Senhor Jesus. 

Saber que você pode começar seu dia de joelhos e saber que isso é uma garantia de que 

você permanecerá de pé, até o final do mesmo é reconfortante.  

 Poder separar o início de seu dia para viver em Cristo é um estilo de vida. Momentos 

diários com Cristo não é algo que começa num dia e acaba no outro. Viver em Cristo implica 

em atitude. Você acorda para se encontrar com Cristo. Você dorme à noite, depois de ter se 

despedido de Cristo. Você não desfruta de nenhuma de suas refeições sem ter agradecido a 

Cristo. Você não sai para o seu trabalho sem pedir a Cristo por proteção. Você como chefe 

de sua família, não permite que seus filhos e esposa saiam para suas lutas, sem que você, 

como sacerdote de seu lar, os abençoe com a Palavra de Cristo e os entregue diariamente ao 

Cristo da Palavra. 

 Nossa intimidade com Cristo é algo individual.  Como esposo e sacerdote de seu lar, 

você tem um compromisso de ser um exemplo para toda a sua família. O líder da casa, o 

chefe da família, o provedor, o pai, o esposo, o profissional e principalmente o homem de 

Deus que pais e maridos cristãos precisam ser, tem uma importância fundamental na 

formação do caráter de seus filhos. 

 Devido às atividades intensas de trabalho dos pais que permanecem em média, dez 

horas diárias afastados do convívio de suas famílias, as atitudes de ambos, quando chegam 

em casa, irá fazer toda a diferença no sucesso ou no fracasso de suas vidas familiares. Os 

pais modernos, que lutam para garantir a sobrevivência material de suas famílias, precisam 

viver e mostrar Jesus Cristo para seus filhos enquanto estiverem em casa e logicamente fora 

dela. Nem sempre os filhos aprenderão a respeito de Jesus através de lindos sermões, de 

mensagens fantásticas, de apresentações musicais seja de que conjunto ou cantor for, mas 

eles verão na prática se Jesus é real na vida de seus pais, dependendo da forma como eles os 

tratam. 

 Se ambos os pais trabalham é mais do que necessário que, ao chegarem em casa, as 

tarefas domésticas sejam divididas meio a meio, enquanto os filhos ainda são pequenos e, à 

medida que os filhos crescem, eles verão seu pai dividindo todo o trabalho da casa com sua 

mãe e além disso dividindo carinho, beijos, abraços, amor, bondade, compreensão, 

equilíbrio e domínio próprio.  

 Pais e mães que vivem em Cristo, serão uma influência poderosa na vida dos filhos e 

enquanto os filhos não saem de casa, eles irão guardando em suas memórias, os momentos 

únicos em que seus pais trabalhavam fora e dentro de casa para manter a harmonia de uma 

família cristã que pertence ao Senhor Jesus. Para você, sua esposa e seus filhos, o viver é 

Cristo? Se essa ainda não é a realidade de sua família, que atitude todos têm de tomar para 

mudar a história de relacionamento de sua família com Cristo? 

 

 



 
30 

Vinte e Um de Dezembro 

Famílias Focadas 

 Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana 

vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:4 

 Quando um casal começa a namorar, conversa sobre muitas coisas, projetos e 

sonhos. O namoro é uma fase de conhecimento para o casal e, se os sonhos e projetos 

forem razoavelmente semelhantes e se houver amor, eles passarão a se relacionar no 

território do noivado.  No ambiente do noivado, com uma aliança no dedo e um 

compromisso futuro, a hora é de se conversar sobre o foco que o casal quer para ambos e 

sua futura família. 

 Existe uma frase que tem tudo a ver com foco: Quem não sabe para onde está indo, 

qualquer lugar serve para chegar. É incrível observar muitas famílias que vivem à deriva 

como náufragos nessa vida, sem a menor noção de para onde estão indo. Não sabem de 

onde vieram, o que estão fazendo por aqui e decididamente não sabem para onde vão.  

Geralmente essas famílias não têm Deus e, muito menos, Sua Palavra em suas vidas de 

modo que não têm aquela necessária convicção de que elas vieram de Deus, estão vivendo o 

presente com Deus e um dia viverão para sempre com Deus. 

 Quando um homem de Deus se une a uma mulher de Deus e ambos resolvem 

constituir sua própria família, é muito apropriado e sensato, para não dizer fundamental, 

que ambos conversem seriamente sobre o foco que eles querem para sua vida. Esse foco, 

esse Norte, esse destino final, precisa estar bem delineado pelo casal, pois senão qualquer 

intempérie, qualquer turbulência, na estrada da vida, os levará à separação. 

 Qual deveria ser o foco de um casal cristão? Qual o destino final uma família cristã 

precisa ter bem definido em sua mente? Uma palavrinha de apenas três letras e um acento 

consegue ser a resposta para todas essas questões de manter o foco ao longo de toda uma 

vida. A palavrinha que mantém o foco de uma família cristã é Céu. Se, como família, 

chegarmos lá seremos vencedores. Se nos desviarmos do rumo do Céu e nós perdermos pelo 

caminho, individualmente ou como família, seremos perdedores. Viver uma vida inteirinha 

na Terra e perder o foco no Céu é um prejuízo incalculável. 

 O apóstolo Paulo sabia o que era viver focado e o estilo de vida dele também deveria 

ser o nosso. Veja o presente que ele nos deixou: 

 "Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar 

aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que 

o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, 

e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da 

soberana vocação de Deus em Cristo Jesus." Filipenses 3:12-14 

 Sua família está focada no Céu? Está focada em caráter igual ao de Jesus Cristo?  Em 

vida eterna e abundante? Em ter a companhia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo 

por toda a eternidade? Se isso tudo for verdadeiro para sua família, então vocês estão 

seguindo os maravilhosos ensinamentos de Jesus Cristo e do apóstolo Paulo. 

 



 
31 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________ 

terceira Semana 

MEDITAÇÃO 

De 

Família 

Presente  

Deus 
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Vinte e Dois de Dezembro 

Famílias Restauradas 

 Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de 

ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de 

Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo, ressuscitarão 

primeiro. I Tessalonicenses 4:16 

 Esse verso continua: "Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados 

juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com Jesus nos ares e assim estaremos 

para sempre como o Senhor. Consolai-vos uns aos outros como estas palavras." I 

Tessalonicenses 4:17 e 18. 

 A vida é uma longa caminhada. Desde o dia em que nascemos, nossos pais se 

empenharam para que nos tornássemos o que somos hoje. É bem verdade que eles não 

fizeram tudo sozinhos, pois fomos nós que tivemos de ir para os bancos escolares, que 

fizemos todos os testes, provas, cursos, cursinhos, vestibulares, idiomas (os que tiveram essa 

bênção), estágios, conclusão da faculdade e finalmente conseguimos nosso espaço no 

turbulento mercado de trabalho, seja como autônomo, empregado ou empregador. 

 Ao longo de nossa trajetória de vida ou ganhamos ou perdemos. A pior parte 

acontece quando perdemos pessoas que amamos. A vida prega peças que nunca fizeram 

parte de nossos planos e do nada, simplesmente do nada, alguém de nosso convívio, sofre 

um acidente, ou é vitimado por uma doença e temos a dolorosa missão de nos despedirmos 

deles sem que queiramos fazer isso. 

 Quem já perdeu um ente querido sabe o quão difícil é ver seu parente, seu próprio 

sangue ser sepultado num caixão e depois ter que conviver por dias, meses e até anos, como 

a dor do luto. Quem perdeu alguém, sempre lembra desse alguém no dia de seu aniversário. 

Parece que um filme lhe vem à mente e aquelas recordações dos momentos maravilhosos de 

uma vida em comum, vão aquecendo seu coração. Mas de repente aquela triste lembrança 

de que seu ente querido não está mais ali, deixa seu coração despedaçado. 

 Quando perdemos alguém o que mais queremos é que Deus restaure 

completamente nossas famílias e o apóstolo Paulo, em apenas três versos, nos dá a garantia 

de que um dia, no tempo de Deus, teremos nossas famílias restauradas. A Palavra de Deus 

nos garante que o Senhor mesmo descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão 

primeiro. Provavelmente sua família já foi a algum funeral e lá seus filhos puderam 

presenciar a diferença entre o enterro de um cristão e de um não cristão. Existe choro, 

tristeza e muita emoção em ambos, mas existe esperança para as famílias cristãs e 

desespero para as não cristãs. 

 Jesus Cristo fez, faz e fará toda a diferença na sua vida e na vida de sua família. 

Mesmo nos momentos mais difíceis, em que a dor chega, em que a doença aparece de 

forma inusitada ou mesmo quando as perdas são inevitáveis, ELE continuará sendo a certeza 

de que, no tempo de Deus Pai, teremos nossas famílias inteiramente restauradas. Que as 

promessas de Deus continuem fazendo parte da vida de nossas famílias. Amém por isso. 
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Vinte e Três de Dezembro 

Missão dos Filhos e Netos 

 Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes 

aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria 

casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável 

diante de Deus. I Timóteo 5:4 

 Confesso que este verso de hoje ainda não estava sublinhado em minha Bíblia, mas 

não pude deixar de fazê-lo hoje pela manhã, pois é uma das poucas senão a única referência 

sobre a missão dos netos. 

 Nosso verso de hoje se refere a uma classe de pessoas que, nos tempos bíblicos, era 

totalmente desamparada – as viúvas. A Palavra de Deus conta a história de várias delas e em 

alguns casos Deus enviou seus profetas para ressuscitarem seus filhos, pois uma viúva sem 

filhos era a certeza de morte precoce, desamparo, solidão e doença.  

 Vivemos em outros tempos e a legislação previdenciária brasileira, prevê um 

benefício para as viúvas cujos esposos trabalharam e contribuíram para a previdência social 

governamental. Além de a viúva ter sua própria aposentadoria, com base nas suas próprias 

contribuições feitas ao longo de sua vida laboral, quando seu esposo falece, ela herda a 

aposentadoria do marido que passa a se chamar pensão por morte previdenciária.  

 Nosso verso de hoje apenas reforça um mandamento da Lei de Deus, que ordena 

que os filhos devem honrar seu pai e sua mãe, se quiserem ter uma vida longa e porque não 

dizer abençoada.  Vejamos o conselho de Paulo no livro de Timóteo: "Mas, se alguma viúva 

tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria 

casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus." I Timóteo 

5:4 

 Conforme o verso no diz, existem duas missões bem definidas para os filhos e os 

netos:  exercer piedade e recompensar os progenitores. Filhos e netos precisam exercer 

piedade, bem diferente do que apenas ter pena e recompensar, a meu ver, é demonstrar 

afeição através de pequenos gestos, presentes, lembrancinhas, telefonemas e surpresas, 

mostrando dessa forma todo o carinho, por quem sempre cuidou com muito amor e 

completa dedicação a eles. 

 O apóstolo Paulo reforça essas missões de filhos e netos do verso 4 com o conselho 

mais conhecido do verso 8: "Ora, se alguém não cuida dos seus e especialmente dos da 

própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente." 

 Sempre aprendi pela Palavra de Deus e pela boca de meu pai e minha mãe, que a 

religião verdadeira, a que faz a diferença, é a que começa em casa. Mostrar-se muito amável 

com terceiros, com estranhos, com amigos e indiferente para com pais, mães e irmãos é 

uma religião falsa e destituída do verdadeiro amor de Cristo. Uma família cristã bem 

ordenada tem um impacto na vida da sociedade que nenhum sermão, por mais eloquente 

que seja o pregador, pode alcançar. Que possamos amar quem sempre nos amou. 
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Vinte e Quatro de Dezembro 

Tarefa de Todos 

 Ora se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente 

dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o ímpio. 

I Timóteo 5:8 

 Eu tinha dezessete anos quando aceitei Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor e 

logo depois de meu batismo, fui convidado para fazer parte do quadro de conselheiros do 

Clube de Desbravadores de Botafogo, no Rio de Janeiro. Não pedi para entrar, não sonhava 

com isso, mas Deus, através do diretor de época, me convidou para fazer parte e ser útil por 

lá. Quem já foi desbravador, quem já foi da liderança, quem sabe o quão bom é curtir a 

natureza, tomar banho de rio e comer batata com queijo na brasa envolta em papel de 

alumínio, tem a certeza absoluta de que tudo aquilo por lá é apaixonante. 

 Se você se deixar levar pelas inúmeras atividades de um Clube de Desbravadores sua 

vida vira Clube de Desbravadores. Sua cabeça gira em torno de missão, acampamento, 

camporis, especialidades, ordem unida, banho de rio, rapel, caminhadas noturnas, fogo de 

conselho e etc. A verdade é que Clube de Desbravadores se tornou algo tão apaixonante que 

meus sábados à tarde eram só Clube e eu passei a não ficar na companhia de meus pais e 

minhas irmãs e isso começou a incomodá-los, pois eu estava negligenciando a sua 

companhia, estava esquecendo de amá-los e de demonstrar carinho para com minha própria 

família. 

 Em um daqueles dias, meu pai abriu a Bíblia e me apresentou I Timóteo 5:8: "Ora se 

alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e 

é pior do que o ímpio." Que verso forte, que mensagem poderosa e como ela mudou 

radicalmente o meu conceito de servir ao Senhor e servir ao próximo, seja ele um 

desbravador ou não. Já estava com 24 anos quando me tornei diretor e cancelei duas das 

três reuniões possíveis de sábado por mês e passei a curtir mais os programas em família ou 

nos programas JA com minhas irmãs.  

 Daquele dia em diante, implantei esta novidade de que o Clube de Botafogo só iria 

se reunir uma vez por mês aos sábados para a comissão da igreja. Aproveitei a comissão da 

igreja para levar um texto de Ellen G. White, onde ela falava claramente que os sábados à 

tarde, eram para serem dedicados às famílias e que os pais deveriam levar seus filhos aos 

parques e ensiná-los a respeito do Deus Criador dos céus e da Terra. Felizmente, a comissão 

da Igreja de Botafogo aceitou minha ideia de que pelo menos um sábado por mês, 

deveríamos tentar viver esse ensinamento e desta forma nascia em 1984, o sábado da 

família, onde não existe programa JA, nem reunião do Clube de Desbravadores, a tesouraria 

de igreja não teria atividade, nem coral e nenhuma movimentação na igreja. Depois do culto, 

pais e filhos se programariam para irem a um parque e fazerem um programa em família. 

 Tudo fluiu bem a partir de então. Minha família amou a ideia de me ver mais perto, 

minhas irmãs sempre tinham minha companhia para ir e voltar para a igreja nos sábados à 

tarde, as famílias começaram a fazer algo que nunca haviam feito, os filhos amavam os 

sábados da família e todos cuidavam de todos. Obrigado, apóstolo Paulo, por I Timóteo 5:8! 
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Vinte e Cinco de Dezembro 

Famílias Agradecidas 

 Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom; o seu amor 

dura para sempre. Salmo 118:1 

 Dia vinte e cinco de dezembro, Natal e festa em família. Estamos chegando ao final 

de mais um ano e ao olharmos para trás, com certeza temos muitos motivos para agradecer. 

Se alguns dos personagens bíblicos mais conhecidos estivessem passando este Natal na sua 

casa e, na hora dos momentos de gratidão, você como chefe de sua casa, desse a eles a 

palavra para expressarem pelo menos um motivo de gratidão, qual seria o principal motivo 

de gratidão deles? Veja se você acertaria: 

 Ana agradeceria por Samuel. Abraão e Sara agradeceriam por Isaque. Noé 

agradeceria por ter salvo sua família na arca. Bate Seba agradeceria pelo filho Salomão. Ló 

agradeceria por Deus ter poupado sua vida e de suas filhas. Moisés agradeceria por ter 

libertado o povo de Israel do Egito. Josué agradeceria por ter finalmente introduzido o povo 

de Israel na Terra Prometida. O adolescente Davi por ter vencido a batalha contra Golias 

com apenas cinco pedras (uma para Golias e as outras para cada um dos quatro irmãos dele) 

e por sua confiança inabalável no Senhor dos Exércitos. A prostituta Raabe e sua família 

agradeceriam a Deus por ela ter encontrado os espias de Israel e sua promessa de lhe salvar 

a vida. Matusalém agradeceria por ter sido o homem mais longevo da história da 

humanidade. 

 Calebe agradeceria por Josué ter cumprido sua promessa de lhe dar o Monte Horebe 

como herança. Jacó agradeceria por ter se apaixonado pela belíssima Raquel e Raquel 

agradeceria por ter conhecido Jacó. Isaque talvez agradecesse por Deus ter lhe dado Rebeca 

como esposa e Rebeca agradeceria por Isaque. Jonas agradeceria pelo peixe que o engoliu e 

o impediu de morrer no fundo do mar. José agradeceria por ter sido usado por Deus para 

impactar a vida de milhões e milhões de egípcios. Elias agradeceria de coração por aquela 

fatia de pão providenciado pela viúva. Salomão agradeceria por ter escolhido sabedoria para 

governar a nação de Israel. 

 Mateus agradeceria por Jesus ter lhe convidado para segui-Lo. Zaqueu agradeceria 

por aquela árvore providencial que lhe permitiu ver Jesus. Saulo agradeceria pelo encontro 

com Jesus na estrada de Damasco. Dorcas agradeceria por Pedro tê-la ressuscitado e, desta 

forma, poder trabalhar mais em favor dos pobres. Pedro agradeceria pelo olhar amoroso de 

Jesus que o levou ao mais completo arrependimento de sua vida. João agradeceria por ter 

visto o fim de todas as coisas e o começo de outras novas. O cego Bartimeu agradeceria pela 

cura de sua cegueira. 

 A gratidão não é uma virtude de toda a humanidade. A prova disso é que apenas um 

entre dez leprosos voltou para agradecer quando Jesus os curou. Se todos os personagens 

bíblicos acima perguntassem a você e cada membro de sua família, qual seu principal motivo 

de gratidão, quais seriam estes motivos? Qual seria o seu maior motivo e o maior motivo de 

gratidão de sua família? A gratidão ainda faz parte da história de vida de sua família? 
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Vinte e Seis de Dezembro 

A Galeria dos Vencedores 

        Começava mais uma manhã na minha vida e me dirige à sala e lá estavam me 

esperando: minha Bíblia, meu hinário, minha lista de amigos de oração, um bom livro de 

leitura suplementar, uma prancheta, uma caneta, papéis de rascunho - para escrever novas 

meditações - e meu celular. 

         Desde que comecei a estudar Inglês por conta própria, senti a necessidade de ouvir e 

cantar músicas em inglês. Depois de me ajoelhar diante do Senhor e interceder por meus 

amigos de oração, entrei no Youtube para encontrar meus hinos favoritos em inglês. Cliquei 

num vídeo, onde apareciam duas jovens senhoras cristãs, acompanhadas por um senhor ao 

piano e, para minha surpresa, nenhum deles falou nada em inglês. As duas jovens eram 

casadas, cantoras de música gospel e até cheguei a pensar em mudar o que iria ouvir, mas 

resolvi me prolongar e ouvir sua música até o final.  

       A música falava de vitória, de lutas, de desafios, de batalhas, de guerras espirituais 

contra o nosso próprio eu, mas uma frase daquela música marcou minha vida naquela 

manhã. A frase era: "Há um lugar reservado para você na galeria dos vencedores! Que frase 

tremenda! Que frase pontual! Que frase impactante! Que frase mais poderosa!  

        Quase que instantaneamente, me lembrei do capítulo 11 de Hebreus, aquele capítulo 

fantástico da Palavra de Deus, onde Paulo de forma magistral, começando pelo justo Abel e 

depois Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, Esaú, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, 

Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, nos mostra a trajetória de homens pecadores, 

falíveis, com falhas de caráter, mas que tiveram suas vidas transformadas pelo sangue do 

Cordeiro Jesus Cristo. Suas vidas tiveram altos e baixos. Não houve perfeição total, mesmo 

porque humanamente falando não existe ninguém perfeito e, se não fosse o sangue de Jesus 

na cruz do Calvário para lhes oferecer gratuitamente a salvação, suas vidas seriam sem 

significado. Apesar de tudo que envolveu suas vidas e todas as falhas que a própria Palavra 

de Deus fez questão de mostrar, quem sabe até para nos motivar apesar de nossas falhas, 

eles conseguiram escrever seu nome na galeria dos vencedores. 

       Consegue se imaginar nesta galeria? Consegue vislumbrar você, sua esposa, seus filhos, 

seus genros, suas noras, seus netos e toda a sua grande família sendo recebida pelo Senhor 

Jesus Cristo, no dia de sua segunda vinda e entrando com todos vocês na Nova Jerusalém 

para nunca mais se separarem? 

      Já pensou o que pode tirar você e sua família desta galeria dos vencedores?  O que tanto 

te atrai neste mundo de pecado, de morte, de doenças, de incredulidade, de corrupção, de 

pragas e de Covid 19? Quais os planos que você e sua família têm tanto a realizar que a vinda 

de Jesus já não é mais tão importante como foi no passado? Jesus Cristo ainda ocupa o lugar 

mais importante e relevante na sua vida a ponto de você querer levantar diariamente com 

sua família e não sair para o seu dia de lutas até que terminem seu primeiro momento de 

culto pela manhã? Reúna sua família hoje, dobrem seus joelhos diante do Senhor e decidam 

que nada, absolutamente nada, os irá separar de Jesus e da galeria dos vencedores! 
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Vinte e Sete de Dezembro 

Família Que Amam 

         Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor 

procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e 

conhece a Deus. I João 4:7 

         Uma das grandes bênçãos de fazer parte de uma família é a oportunidade única de 

amar e ser amado. A base da construção de uma família deveria ser o amor e quando o amor 

realmente faz parte do alicerce, das paredes e do teto do lar, então o amor se espalha entre 

o esposo, a esposa e os filhos. Veja o conselho de Paulo para sua família: "Amados, amemo-

nos uns aos outros". Paulo não está nos oferecendo uma oportunidade. Ele está pedindo 

para nos amarmos. E porque amar? "Porque o amor procede de Deus". E se o amor procede 

de Deus, então "todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus." I João 4:7 

       Não é simplesmente maravilhoso saber que somente pelo fato de amarmos nossas 

esposas, esposos e filhos, podemos ter a certeza de sermos nascidos de Deus e conhecermos 

a Deus? Somos novas criaturas em Cristo Jesus, quando amamos nossa família. Agora veja 

outra verdade bem conhecida: "Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é 

amor".  I João 4:8. A certeza de que você e sua família sabem quem é Deus, sabem o que Ele 

fez, faz e fará pela sua família está na prática do amor em seu lar. Onde Deus está, está o 

amor. Veja como o apóstolo João, divinamente inspirado por Deus, escreveu sua própria 

versão de I Coríntios 13: 

      "Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido; porque maior é o que está em vós do 

que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. 

Nós somos de Deus; aquele que conhece a Deus ouve-nos; aquele que não é de Deus não 

nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. 

Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de Deus; e qualquer que ama é 

nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus 

é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: que Deus enviou seu Filho 

unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós 

tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para 

propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos 

amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus; se nos amamos uns aos outros, Deus está 

em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, 

pois que nos deu do seu Espírito. E vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para 

Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e 

ele em Deus. E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem 

está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que 

no dia do juízo tenhamos confiança; porque, qual ele é, somos nós também neste mundo. 

No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor; porque o temor tem 

consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos 

amou primeiro. Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem 

não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos 

este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão" I João 4:7-21. 
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Vinte e Oito de Dezembro 

Famílias Dependentes 

      Aquele que tem o Filho, tem a vida; aquele que não tem o 

Filho, não tem a vida. I João 5:12 

     Quando pensamos que a Palavra de Deus nos abençoou como tantos versos incríveis e 

que confortaram nosso coração em tantos momentos de nossas vidas, nos deparamos com I 

João 5:12. Depois que lemos o nosso verso de hoje, nosso dia com certeza será muito 

abençoado. 

    Quando falamos em dependência, muitas ideias nos vêm à mente e geralmente não 

gostamos muito do que pensamos. Lembramo-nos dos dependentes químicos que ficam por 

meses e, às vezes, por anos numa clínica de recuperação; de pessoas que se acidentaram e 

que ficam dependentes de uma clínica de reabilitação; de traficantes cujo prazer na vida é 

manter sua legião de dependentes comprando seus produtos; de mulheres que sofrem 

abuso, mas por não terem se preparado para uma vida sem dependência financeira de um 

marido, continuam dependentes do mesmo. 

     Crianças e adolescentes são dependentes de seus pais, empregados são dependentes de 

seus empregadores, idosos são dependentes de clínicas de repouso ou de asilos. Órfãos são 

dependentes de um orfanato, nossos corpos dependem de água, luz solar, exercício físico, 

sol, alimentação adequada, abstinência total de fumo, álcool ou qualquer outra droga e 

confiança plena no poder divino para poder funcionar de forma adequada. A humanidade 

depende do dinheiro para nascer, viver e morrer.  

     A lista é grande, mas nosso verso de hoje, fala sobre dependência de Jesus, o Filho de 

Deus. Não podemos sonhar com vida eterna, com perdão de pecados, com vida plena e 

abundante no presente e no futuro, como salvação eterna, com paz de espírito, com 

harmonia, sem o Filho de Deus, pois conforme o nosso verso de hoje mesmo diz:  "Quem 

tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida". 

     Existem muitos candidatos a cristãos que passam anos e anos indo às igrejas, 

acompanhando suas esposas ou seus maridos e seus filhos, ouvem os mais incríveis e 

diferentes apelos, mas eles nunca entregam seu coração ao Filho de Deus. Esses candidatos 

a cristãos têm a certeza absoluta de que são ótimas pessoas, de excelente caráter, de que 

nunca fizeram mal a ninguém, são bons pais, boas mães, bons maridos, bons profissionais, 

pagam seus impostos em dia e, quando olham seu rol de virtudes, eles não sentem a menor 

necessidade de entregar suas vidas a Jesus e se submeter ao jugo e as regras Dele.  

     Alguns desses candidatos a cristãos continuam achando que, independentemente de 

aceitar Jesus ou não, seu lugar no céu está garantido apenas por conta de uma vida 

eticamente correta. Mas o recado de Paulo é bem claro: "Quem tem o Filho, tem a vida. 

Quem não tem o Filho não tem a vida".  Resumindo, não existe cristianismo sem o Filho. Não 

existe céu sem o Filho. Não existe vida eterna sem o Filho. Não existe salvação sem o Filho. A 

verdadeira dependência que vale a pena manter é a dependência do Filho. 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________
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____________________ 

quarta Semana 

MEDITAÇÃO 

De 

Família 

Presente  

Deus 
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Vinte e Nove de Dezembro 

Famílias de Esperança 

     Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes 

também em mim. João 14:1 

     Quase toda a cristandade conhece de cor João 14:1-3. Desde pequenos, somos ensinados por 

nossos pais, nossos professores de Bíblia, nossos líderes, nossos pastores a decorar e acreditar 

na mais impactante promessa de nosso querido Jesus. Vamos relembrar todos os três versos? 

"Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há 

muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu 

for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu 

estiver estejais vós também." João 14:1-3 

     Muitas vezes lemos a preciosa Palavra de Deus de forma tão rápida, como se tivéssemos uma 

obrigação diária para cumprir, e sequer paramos realmente para meditar em tudo o que lemos. 

Existe mais do que simplesmente uma promessa de que Jesus vai voltar em João 14:1-3. Vamos 

analisar o verso parte por parte: 

     "Não se turbe o vosso coração" João 14:1 - Se como família, todos aceitaram 

Jesus como seu Salvador e Senhor, então nossas famílias atingiram o status de família de 

esperança e é para elas o conselho de Jesus para não turbar o nosso coração. Não ficarmos 

preocupados quanto ao que está por vir, não vivermos preocupados e ansiosos, pois Ele cuidará 

de nós. O amanhã não nos pertence e somente Deus está no futuro. Vivamos o presente com 

Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma família de esperança não pode viver com as 

mesmas angústias e mesmas aflições que uma família sem esperança, senão Jesus ainda não faz 

parte de nossas vidas. 

     "Credes em Deus, credes também em Mim." João 14:1. Famílias de esperança 

não põem a sua confiança em homens mortais e pecadores. A base da confiança de uma família 

de esperança é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem crê no Pai, crê no Filho. Quem 

tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Pai, tem tudo com o Filho e todos temos tudo como Deus 

Espírito Santo. Acreditar na Trindade fará toda a diferença na vida de nossas famílias. 

       "Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, Eu vo-lo 

teria dito. “João 14:2 Existem moradas preparadas para receber todas as famílias de 

esperança. Esta não é uma promessa de João, Paulo, Lucas ou Mateus. Não foi um profeta que 

fez essa promessa. Essa é uma promessa do Filho. Foi o Deus Filho quem disse que Ele iria 

preparar moradas. Foi Jesus quem falou. Foi Ele quem prometeu e Ele garante o que promete. 

Imagine-se chegando com sua família no céu com a certeza de que sua morada está pronta! 

       "E quando Eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei 

para mim mesmo, para que onde Eu estiver, estejais vós também" João 

14:3 - Ele já foi, já preparou lugar e Ele vai voltar. Só falta Ele voltar, mas não se trata apenas 

Dele voltar: trata-se Dele nos levar, de subirmos junto com Ele nas nuvens do céu, de vermos 

nossos queridos sendo ressuscitados e transformados pela Sua Palavra, enfim, trata-se de 

morarmos com Ele por toda a eternidade. São muitas promessas e muita esperança para famílias 

de esperança. Nossas famílias não podem perder o que Ele já preparou para elas! 

 

 



 
41 

Trinta de Dezembro 

Moradas Novas Para Famílias Transformadas 

         Vi novo céu e nova Terra, pois o primeiro céu e a primeira 

terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21: 1 

        Se existe algo material que vale a pena lutar é pela casa própria. Ter um cantinho para 

chamar de seu, preferencialmente sem dívida é o sonho dourado de todo o casal. Muitos 

casais modernos não sonham mais com filhos ou não querem mesmo experimentar tudo o 

que envolve a maternidade ou a paternidade. Eles preferem ter cachorro, gato ou qualquer 

outro animal de estimação, mas mesmo nessa nova geração de casais, o sonho da casa 

própria ainda existe. 

       Nossa trajetória nessa vida nos leva a morar ou de aluguel ou termos nossa própria casa 

e quanto optamos por ter a nossa própria casa, os desafios são enormes e muitas perguntas 

precisarão ser respondidas: Como compraremos? Onde compraremos? Como 

conseguiremos pagar? Financiaremos? Compraremos com recursos próprios? Nossos pais 

podem nos emprestar? Em qual bairro compraremos?  A vizinhança é boa? A localização é 

interessante? Vamos construir ao invés de comprar pronto? Essas e muitas outras perguntas 

precisarão receber uma resposta antes de nos aventurarmos a ter nosso cantinho, nossa 

moradia aqui no planeta Terra. 

      Por mais que amemos nossas casas, por mais que as embelezemos, por mais que 

façamos reformas e as mantenhamos em alto estilo, como cristãos sabemos que chegará um 

dia em que tudo nesta terra será destruído. A Palavra de Deus é clara a respeito da situação 

caótica em que se encontrará a Terra por ocasião da volta de Jesus. Nosso Deus, porém, não 

nos tiraria dessa Terra, do conforto merecido de nosso lar, sem nos dar algo em troca e, por 

isso, Ele acalma o nosso coração quando Ele nos promete uma nova morada. Veja os 

vislumbres dessa nova morada. O apóstolo João viu nossa nova morada e nos deixou tudo 

escrito em Apocalipse 21. Veja o que João viu: 

      "E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra 

passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de 

Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma 

grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles 

habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E 

Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem 

clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado 

sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve; porque estas 

palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, 

o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da 

vida. Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho." 

Apocalipse 21:1-7.  

      Depois de ler o que João viu, sua família ainda faz planos para um futuro nada brilhante 

nessa Terra aqui ou seus corações se enchem de gozo para morar num novo lar? 
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Trinta e Um de Dezembro 

Famílias Eternas 

      "Bem aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no 

sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à arvore 

de vida e entrem na cidade pelas portas". Apocalipse 22:14 

       Hoje encerramos nossas meditações com foco na família e creio plenamente que a 

Palavra de Deus abençoou a sua família ao longo de todo esse ano.  

      A família é uma instituição que nasceu no coração de Deus. Nenhum ser humano pode se 

vangloriar de ser o inventor ou o criador de algo tão fantástico como a família. São os pais 

que diariamente constroem a história de suas famílias e, em grande parte, o sucesso ou o 

fracasso dependerá em maior ou menor grau do interesse e do empenho dos pais, que são 

os líderes de suas famílias. 

      Famílias cristãs têm o compromisso de mostrar Jesus Cristo ao mundo. Existem muitas e 

muitas vozes falando de Jesus Cristo, de Deus, do amor e da graça, mas suas vidas e de suas 

famílias não demonstram a beleza de suas palavras. Na minha singela opinião, uma das 

maiores provas a favor do evangelho de Jesus Cristo, a favor da real transformação que 

somente a Palavra de Deus pode trazer às nossas vidas, acontece quando uma família cristã,  

se ama de verdade e, por suas atitudes, mostra o amor de Deus ao mundo. 

      Quando as famílias se amam elas se respeitam, elas compreendem que seus membros 

podem e devem ter opiniões divergentes sobre diversos assuntos, mas nada disso as leva à 

desunião. Famílias cristãs que se amam gostam de estar juntas, compartilhar carinho, 

bondade, amor, respeito, cumplicidade, comida, planos, projetos e sonhos. Famílias cristãs 

amam se relacionar entre si, com Deus e com seu próximo. Famílias cristãs têm uma 

promessa a ser alcançada, foi Jesus Cristo quem nos prometeu e Ele vai cumprir: "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. Pois vou preparar-vos lugar e 

quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei, para mim mesmo, para que 

onde eu estiver, estejais vós também." João 14:1-3 

      Já parou para pensar que essas pessoas fantásticas que amamos, que curtimos, que 

cuidamos e que chamamos carinhosamente de família, serão eternas? Já imaginou quão 

maravilhosa será a eternidade, sabendo que as pessoas que mais amamos serão eternas? Já 

imaginou como será a eternidade, sabendo que o nosso Jesus Cristo será a nossa companhia 

eterna?  

     Qual a condição para fazer parte de uma família eterna? Todas as famílias serão eternas? 

Nosso verso de hoje responde à essas dúvidas: "Bem aventurados aqueles que lavam suas 

vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à arvore da vida e entrem 

na cidade pelas portas." Apocalipse 22:14. 

     Que nada e nem ninguém afaste a sua e a minha família desse sonho. Para que isso dê 

certo, continuemos a lavar diariamente nossas vestes no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. 
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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://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

