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Ao longo de 2019 e 2020, motivado pelo evento Adole & Pais, comecei e terminei de 

escrever uma meditação específica para famílias, chamada “Família – Presente de Deus”, com 

foco nas famílias da Bíblia e tudo o que pudéssemos aprender com elas e sobre elas. 

No mesmo ano de 2019, através de um amigo de juventude, descobri a Missão Níger (África), 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Níger é um país da África, com o penúltimo índice de 

desenvolvimento humano do planeta, três em cada quatro habitantes do Níger são analfabetos 

e a pobreza é assustadora. 

A Missão Níger com apoio financeiro de amigos tem conseguindo entre outras realizações, 

manter uma escola para 70 alunos com educação particular de qualidade e gratuita e 

fornecendo uma refeição por dia (para a maioria dos alunos a única refeição do dia). 

 

 

 

O mais novo sonho do Ministério Adole Brasil e da Missão Níger é construir uma nova 

escola. Desta vez, desta vez a construção será na capital do país para atender com qualidade, 

mais 150 alunos que merecem e clamam por uma excelente educação cristã. 

Logicamente, será oferecida uma refeição diária com todo carinho e humanidade que 

possamos oferecer. Com base nesse sonho, estamos convocando todos os amigos e 

simpatizantes do Ministério Adole Brasil a construir esse sonho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSÃO NIGER & ADOLE BRASIL 

Uma Escola no níger 

Saiba mais aqui! 
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Família – Presente de Deus 

novembro 2021 

Famílias felizes 

 Bem aventurados os humildes de Espírito, porque deles é o 

reino dos céus.  Mateus 5:3 

 Um novo mestre estava surgindo em Israel. Ele já havia sido batizado por João Batista, o 

Espírito Santo de Deus desceu sobre Ele mostrando dessa forma a aprovação de Deus Pai a Sua missão, 

Ele já havia sido levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, Ele suportou e venceu todas as 

provas, Ele já havia conseguido seus discípulos, pois senão não seria reconhecido como Mestre, Ele já 

havia ensinado nas sinagogas, pregando  o evangelho do reino e já começara seu ministério com curas 

de todas as doenças e enfermidades - "E sua fama se alastrou até para a Síria e até os doentes 

acometidos de várias enfermidades, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos. E Ele os curou" 

Mateus 4:24. 

 Nós já o reconhecemos! Jesus havia começado seu ministério e não era à toa, que "numerosa 

multidão o seguia". Fico imaginando a expectativa do povo israelita em torno de Jesus. Será que Ele 

seria o Messias prometido ao longo de toda a história da nação de Israel? Será que Ele com tanto poder 

para curar pessoas, não seria o líder que os livraria do truculento império romano? Creio firmemente 

que muitos israelitas voltaram a ler o que as Escrituras Sagradas haviam escrito a respeito Dele, a fim de 

encontrar esperança para os seus sonhos.  

 Mas chega o momento em que o novo Mestre se dirige a um monte para pregar seu primeiro 

sermão e fico imaginando que a grande maioria da população esperava ouvir uma mensagem sobre 

liberdade e o fim da opressão romana.  Quem sabe para muitos, aquele era o momento de começar 

uma articulação política contra Roma... 

 Mas para surpresa de toda a nação israelita e também para a nossa em pleno século XXI, o 

mestre Jesus veio ensinar um conceito novo de felicidade. As bem aventuranças, os novos conceitos de 

felicidade. Um novo conceito de pessoas e de famílias felizes estava surgindo e estes novos princípios 

viriam abalar para sempre a história de vida de todas as famílias dali para frente. 

 Sua família é feliz?  Como vocês, como chefes de suas casas, avaliam a felicidade de sua família? 

Individualmente falando, você é feliz? Sua esposa e seus filhos são felizes? Em qual dos novos tipos de 

cidadãos felizes, de famílias felizes, de filhos e pais felizes que Jesus nos ensinou no início de seu 

ministério, você e sua família se encaixam? 

 Não é fantástico saber que mesmo no mundo caótico em que vivemos, podemos ser felizes 

como pessoas e como família? Não é incrível você poder dizer que você e sua família são felizes, porque 

um dia aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? Não é maravilhoso mostrar para o mundo 

um novo conceito de felicidade do qual o mundo nada sabe? 

 À luz do Espírito de Profecia, vamos aprender com Jesus, os novos conceitos de felicidade e 

famílias felizes. Que a felicidade que só provem de Jesus Cristo, possa fazer parte do seu estilo de vida e 

de sua família até a volta de Jesus.  Amém por isso. 
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Primeiro de Novembro 

Recados Importantes de Malaquias 

 Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel 

com a mulher de sua mocidade. Malaquias 2:15 

 De todos os profetas menores, talvez o livro de Malaquias seja o que tenha mais 

conteúdo e mais advertências, ao longo de apenas quatro capítulos. Deus chama Malaquias e 

por ele, traz mensagens pesadas, porém necessárias para o povo em geral, para os sacerdotes, 

para maridos infiéis, para os sonegadores de dízimos e ofertas e para todos que abandonaram 

seus casamentos. 

 Malaquias a pedido do Senhor, faz algumas reprovações aos seus pastores, mostrando 

dessa forma a Sua imparcialidade no trato com seus filhos. Antes, porém de advertir e definir o 

castigo dos sacerdotes, vejamos a mensagem para todos os ofertantes de Israel, a todos 

aqueles adoradores que levavam seus animais para sacrifício: "Pois maldito seja o enganador, 

que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete ao Senhor, um defeituoso, porque Eu 

sou grande Rei, diz o Senhor dos Exércitos, o Meu nome é terrível entre as nações". 

Malaquias 1:14. A mensagem direta para os sacerdotes vem logo a seguir: "Agora, ó 

sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes, no vosso 

coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra 

vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos; e também já as tenho amaldiçoado, porque não 

aplicais a isso o coração". Zacarias 2:1-2, mas ele continua até o verso 9. 

 Mensagem direta contra infidelidade conjugal: "E dizeis: Por quê? Porque o Senhor 

foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela 

a tua companheira, e a mulher da tua aliança". Malaquias 2:14 e "Porque o Senhor, o Deus 

de Israel diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o 

Senhor dos Exércitos; portanto guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais". 

Malaquias 2:16 

 Mensagem direta para sonegadores de dízimos e ofertas: Roubará o homem a 

Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 

Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação" 

Malaquias 3:8-9 

 Bênçãos para os que escolherem ao Senhor: "Então aqueles que temeram ao 

Senhor falaram frequentemente um ao outro; e o Senhor atentou e ouviu; e um memorial 

foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu 

nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos; naquele dia serão para mim joias; 

poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a 

diferença entre o justo e o ímpio; entre o que serve a Deus, e o que não o serve" 

Malaquias 3:16-18 

 A última benção para a sua família: “Mas para vós, os que temeis o meu nome, 

nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas; e saireis e saltareis como bezerros da 

estrebaria". Malaquias 4:2 
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Dois de Novembro 

Mesada Para os Filhos 

 A casa e os bens vêm como herança dos pais; mas do 

Senhor, a esposa prudente. Provérbios 19:14 

 Segundo estatísticas oficiais de uma ONG especializada em relacionamentos conjugais, 

em 125 países do mundo, a causa principal de divórcios é egoísmo de uma das partes e a 

segunda é gestão financeira.  É muito difícil prever se nossos filhos serão egoístas em seus 

relacionamentos futuros, mas podemos e devemos ensiná-los de forma prática, como cuidar 

de suas finanças pessoais. 

 Quando o assunto é mesada para os filhos, a grande maioria dos pais adota uma 

postura negativa. As justificativas são sempre as mesmas: "Eu já dou tudo o que eles precisam 

e, portanto, mesada é desnecessária". "Me recuso a fazer mais além de tudo o que já estou 

fazendo por eles".  "Duvido que no futuro eles irão me valorizar como eu os valorizei".  

Quando damos tudo para nossos filhos, estamos cumprindo nossa obrigação de pais, mas 

quando damos mesada, estamos plantando sementes de disciplina e equilíbrio financeiro em 

suas vidas financeira, estimulando-os à economia, ao empreendedorismo e a consequente e 

necessária independência dos pais. 

 Quando pais dão mesada aos seus filhos, estarão ensinando as leis básicas da boa 

administração financeira, que é viver sempre com menos do que se ganha.  Ao dar mesada, os 

pais estarão ensinando fidelidade ao Senhor, pois você cobrará deles o dízimo e a oferta num 

envelope específico, que será entregue aos cofres do Senhor. Quando os pais dão mesada para 

seus filhos os ensinam a economizar da mesada, caso eles queiram algo que em determinado 

momento os pais não podem ou não querem dar. 

 Minhas duas filhas receberam mesada desde os seis anos e essa prática só terminou 

quando elas ingressaram no mercado de trabalho e receberam seu primeiro salário e isso 

levou aproximadamente 14 anos para ambas. Foi incrível quando a minha filha mais velha 

recebeu seu primeiro salário e veio me mostrar feliz da vida, seu envelope de dízimo e de 

oferta com vinte por cento de seu rendimento bruto. Ela já havia absorvido nosso percentual 

de oferta de dez por cento como se fosse o dela e estava radiante como todo o dinheiro que 

sobrou para ela.  Ambas me pediram uma cópia de minha planilha de orçamento familiar e a 

partir daí elas levaram avante a sua vida financeira.  

 Se vocês pais querem ensinar disciplina financeira, viver com menos do que se ganha, 

a arte de economizar, investir para realizar sonhos, fidelidade ao Senhor nos dízimos e nas 

ofertas e ainda de brinde, evitar a separação de seus filhos no futuro, por conta de gestão 

financeira, então invista na ideia de dar mesada para seus filhos. Costumo dizer que 

mordomos cristãos são feitos em casa e isso é obra dos pais. 

 Quando vossos filhos saírem de casa, eles estarão preparados para viver com todo os 

bons princípios de mordomia e economia aprendido com vocês pais. Conforme nosso verso de 

hoje, a casa e os bens vêm como herança dos pais e ao darmos mesada para eles, estaremos 

estabelecendo a base de sua independência financeira. Comece hoje a plantar essas sementes. 
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Três de Novembro 

Bons Filhos, Bons Pais 

 Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me 

beijar a meus pais e a minha mãe e então, te seguirei. Elias 

respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. I Reis 

19:21 

 Se eu te perguntasse o que você sabe a respeito do profeta Eliseu, qual seria a sua 

resposta? Talvez com algum esforço, você falaria que ele andava junto como o profeta Elias e 

afirmaria que ele foi o substituto de Elias, depois que o mesmo foi levado aos céus numa 

carruagem de fogo.  

 Vamos relembrar quem foi o profeta Eliseu e relembrar sua participação na história do 

povo de Israel no passado. Quem foi Eliseu? Veja a resposta na Palavra de Deus: "Partiu, pois 

Elias, dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando como doze juntas de bois 

adiante dele; ele estava como a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre 

ele". I Reis 19:19 

 Como vimos, Eliseu era um jovem camponês lavrando a terra, como uma junta de bois, 

quando Elias o chamou para o ministério. Depois disso, acontece uma atitude inesperada para 

nós pais nos dias de hoje, mas muito comum para Eliseu no seu dia a dia: "Então, deixou este 

os bois, correu após Elias e disse: "Deixa-me beijar a meu pai e as minhas mães, e, então te 

seguirei.  Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo". I Reis 19:21 

 Você pode ler a Palavra de Deus quantas vezes você quiser e esta atitude nobre de se 

despedir de seus pais com um beijo carinhoso, você só encontrará o registro na história do 

profeta Eliseu. Quantas lições podemos tirar desse pequeno incidente para nossas vidas 

familiares não é verdade? 

 Que pais carinhosos eram estes que ensinaram seus filhos a beijá-los sempre? Que 

filho carinhoso era este que guardou para si este ensinamento e mesmo já um homem feito, 

ainda se lembrava e colocava em prática o que aprendera na infância?  Que família é essa que 

plantou bons hábitos em seus filhos desde a mais tenra infância: Que filho é esse que antes de 

aceitar a missão, resolveu despedir de seus pais e com certeza, pedir a bênção deles para o seu 

ministério? 

 Você poderá continuar lendo a história de sucesso do profeta Eliseu e irá descobrir que 

ele viu Elias subir ao céu numa carruagem de fogo, pediu e recebeu a porção dobrada do 

Espírito de Elias, ele se tornou um condutor de bênçãos divinas ao multiplicar o azeite da viúva 

pobre, ao ressuscitar a filha da mulher Sunamita, ao tornar saudáveis as águas da cidade de 

Jericó e ao alimentar cem homens com apenas vinte pães. Você ainda verá Eliseu ensinando o 

seu servo Geazi a confiar plenamente no Senhor no meio de uma guerra com a Síria. São de 

Eliseu as palavras que confortaram o coração de Geazi, quando ele viu o tamanho do exército 

do rei da síria: "Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os 

que estão com eles". II Reis 6:16 

 Bons pais, bons filhos e bons hábitos. Lindos aprendizados com a família de Eliseu. 
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Quatro de Novembro 

Geração Descartável 

 As muitas águas não poderiam apagar o amor e nem os 

rios afogá-lo. Cântico 8:7 

 Estava participando de mais um Encontro de Adolescentes com Cristo e o momento 

era de perguntas e respostas. Nesse momento, os adolescentes tem total liberdade de 

perguntarem o que quiserem e cabe aos seus professores e líderes lhes responderem às 

inquietações naturais da idade.  

 Uma das adolescentes fez uma pergunta direta para mim e queria a minha resposta: 

Qual é a sua opinião sobre o ficar? Adolescentes cristãos podem ou não ficar? Logicamente eu 

poderia ter respondido utilizando vários argumentos a favor do namoro, mas para ilustrar 

minha posição sobre o ficar e para que ela e todos os demais nunca mais se esquecessem da 

resposta, eu pedi que me dessem um copo de água descartável.  Antes de tomar eu falei que 

estava com muita sede e que neste momento eu estaria representando um menino 

adolescente que queria muito ficar com a menina adolescente, que no caso era representada 

pelo copo de água.  

 Tomei aquele copo de água como se estivesse em pleno deserto do Saara, me satisfiz 

totalmente e como o copo era descartável, lancei-o ao chão, pisei nele e depois joguei no lixo. 

Depois virei para os adolescentes e perguntei qual deles gostaria de ser usado num 

relacionamento frívolo e banal e depois ser literalmente descartado nos lixos da vida?  Diante 

do silêncio que imperou no salão do evento, entendi plenamente que todos tinham entendido 

a ilustração. 

 Nossos filhos precisam participar de eventos apropriados para suas idades, pois tenho 

certeza absoluta que muitos de seus questionamentos, muitas de suas dúvidas, muitas de suas 

angústias são respondidas nesses encontros. Muitos assuntos que adolescentes não 

perguntam para seus pais, por medo da reação deles, são respondidos carinhosamente pelos 

seus professores da classe de adolescentes, líderes, pastores e esposas, conselheiros e 

também pelos palestrantes que Deus coloca na vida deles para aquele momento único. 

 O ideal seria que os pais acompanhassem seus filhos adolescentes nesses encontros, 

mas muito provavelmente o que irá acontecer é que eles não querem a nossa presença por lá, 

pois nesse momento o que eles mais querem é conhecer outros adolescentes da idade deles, 

quem sabe até começar uma nova amizade e talvez a presença dos pais inibiria tal 

relacionamento. Todos os adolescentes num congresso e você do lado de seu filho iria 

provocar nele uma situação de filhinho de papai ou filhinho da mamãe, que ele não curtiria por 

nada desse mundo. 

 Nessa fase da vida, o que muitas das vezes os pais não conseguem com seus filhos 

adolescentes, seus professores, seus líderes, seus conselheiros de desbravadores ou mesmo 

outros adolescentes mais velhos conseguem e, portanto, já que nem sempre nossa presença 

como pais será bem-vinda ou aceita, então valorize o trabalho voluntário de todos os líderes 

voluntários que Deus tem colocado na vida de seu filho, com apenas um objetivo único que é 

ver seu filho na eternidade. Valorize mais quem ama seu filho sem esperar nada em troca! 
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Cinco de Novembro 

A Família Terrena de Jesus 

 Ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando 

Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes 

coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1:18 

 Quando pensamos no nascimento de Jesus, muitas ideias veem à nossa mente e não 

tem como não lembrarmos do Natal, a época em que o mundo cristão criou para comemorar 

o nascimento do Deus Menino. O Natal é um momento único para as famílias. Logo no início 

de dezembro, as famílias decoram suas árvores, as igrejas também as utilizam para 

arrecadar donativos para os menos favorecidos, as crianças sonham com presentes, os pais e 

mães que tem emprego com carteira assinada, recebem o tão sonhado décimo terceiro 

salário, o que já garante uma ceia fantástica na noite do dia 24 e o almoço do dia 25. 

 Naqueles momentos únicos de festa e fartura de alimentos, algumas famílias cristãs 

ainda se lembram de Deus, louvam e engrandecem o seu nome, abrem suas Bíblias em 

Mateus 1:18-25 ou Lucas 2:1-20, depois eles oram e participam dos alimentos. 

 Muitos de nós não entendemos o porquê de tanta genealogia na Bíblia, mas todas as 

moças virgens da casa de Israel, sonhavam com a possibilidade de virar a ser a mãe do 

Salvador da humanidade e aquele verso tão famoso do profeta ecoava em seus corações: 

"Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e Ele será chamado pelo nome de 

Emanuel (que quer dizer Deus Conosco)". 

 Deus em sua sabedoria, escolheu a Maria que seria a abençoada para ocupar a 

missão de ser a mãe de Jesus. Uma virgem, desposada com um José, carregando um bebê 

gerado pelo Espírito Santo. Que família incomum, que gravidez incomum e que nascimento 

incomum! 

 O Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Príncipe da Paz, o Conselheiro, o Deus Forte, 

o Pai da Eternidade vêm ao mundo exatamente como predito pelos profetas, na cidade de 

Belém, filho de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, nascendo numa humilde 

manjedoura, pois não existia lugar na pousada, para receber o dono do Universo. 

 Como o nascimento de Jesus, impactou a história da humanidade não é verdade? 

Jesus veio a ser o Emanuel, o Deus conosco, para dividir a história da humanidade entre 

antes de Cristo e depois de Cristo. O próprio Deus Pai, providenciou para ele uma mãe 

humana e um pai humano, falhos e pecadores, mas que levaram para todos os seus dias o 

privilégio de serem os pais humanos do filho de Deus. 

 Qual a importância que a sua família dá às festividades do Natal? Jesus Cristo ainda é 

lembrado nos momentos de comida e bebida?  Sua família ainda faz um culto de gratidão, 

ainda ora, ainda abre a Bíblia antes que os prazeres dos alimentos façam parte do 

momento? Muitas famílias cristãs perderam totalmente o sentido do Natal e o comemoram 

como se Jesus Cristo não fizesse parte de suas vidas. Que essas não seja a realidade de 

nossas famílias! Que o Senhor Jesus seja sempre bem-vindo em nosso lar, em todos os dias 

do ano e em qualquer momento de nossas histórias! 
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Seis de Novembro 

Famílias Felizes  

 Bem aventurados os humildes de Espírito, porque deles é 

o reino dos céus.  Mateus 5:3 

 Um novo mestre estava surgindo em Israel. Ele já havia se batizado por João Batista, 

o Espírito Santo de Deus desceu sobre Ele mostrando dessa forma a aprovação de Deus Pai à 

sua missão, Ele já havia sido levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, Ele 

suportou e venceu todas as provas, Ele já havia conseguido seus discípulos, pois senão não 

seria reconhecido como Mestre, Ele já havia ensinado nas sinagogas, pregando  o evangelho 

do reino e já começara seu ministério com curas de todas as doenças e enfermidades - "E 

sua fama se alastrou até para a Síria e até os doentes acometidos de várias enfermidades, 

os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos. E Ele os curou" Mateus 4:24. 

 Nós já o reconhecemos! Jesus havia começado seu ministério e não era à toa, que 

"numerosa multidão o seguia". Fico imaginando a expectativa do povo israelita em torno de 

Jesus. Será que Ele seria o Messias prometido ao longo de toda a história da nação de Israel? 

Será que Ele com tanto poder para curar pessoas, não seria o líder que os livraria do 

truculento império romano? Creio firmemente que muitos israelitas voltaram a ler o que as 

Escrituras Sagradas haviam escrito a respeito dele, para encontrar esperança para os seus 

sonhos.  

 Mas chega o momento em que o novo Mestre se dirige à um monte, para pregar seu 

primeiro sermão e fico imaginando que a grande maioria da população esperava ouvir uma 

mensagem sobre liberdade e sobre o fim da opressão romana. Quem sabe para muitos, 

aquele era o momento para começar uma articulação política contra Roma. 

 Mas para surpresa de toda a nação israelita e também para a nossa em pleno século 

XXI, o novo mestre Jesus veio nos ensinar um conceito novo de felicidade. As bem 

aventuranças, os novos conceitos de felicidade. Um novo conceito de pessoas felizes e de 

famílias felizes estava surgindo e estes novos conceitos viriam para abalar para sempre a 

história de vida de todas as famílias dali para frente. 

 Sua família é feliz?  Como vocês, como chefes de suas casas, avaliam a felicidade de 

sua família? Individualmente falando, você é feliz? Sua esposa e seus filhos são felizes? Em 

qual dos novos tipos de cidadãos felizes, de famílias felizes, de filhos e pai felizes, que Jesus 

nos ensinou no início de seu ministério, você e sua família se encaixam? 

 Não é fantástico saber que mesmo no mundo caótico em que vivemos, podemos ser 

felizes como pessoas e como família? Não é incrível você poder dizer que você e sua família 

são felizes, porque um dia aceitaram Jesus Cristo como seu salvador e Senhor? Não é 

maravilhoso mostrar para o mundo um novo conceito de felicidade que o mundo não sabe? 

 A luz do Espírito de Profecia, vamos aprender com Jesus, os novos conceitos de 

felicidade e famílias felizes. Que a felicidade que só provem de Jesus Cristo, possa fazer 

parte do seu estilo de vida e de sua família até a volta de Jesus.  Amém por isso. 
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Sete de Novembro 

Novos Conceitos de Pessoas Felizes 

 Bem aventurados os humildes de Espírito, porque deles é 

o reino dos céus.  Mateus 5:3 

 Nosso líder Jesus Cristo nos trouxe uma nova visão sobre felicidade e precisamos 

entender o real significado dessas pessoas felizes e das famílias felizes. A serva do Senhor, 

Ellen G. White, nos ajudará a compreender quem são as pessoas felizes há quem Jesus 

estava se referindo: 

 "Os que sabem que não se podem salvar a si mesmo, nem de si praticar, qualquer 

ação de justiça, são os que apreciam o auxílio que Cristo pode conceder. São eles os pobres 

de Espírito, aos quais Ele declara serem bem aventurados. "Dos humildes de Espírito, diz 

Jesus: "Deles é o reino dos céus". Esse reino não é, como esperavam os ouvintes de Cristo, 

um domínio temporal e terreno. Cristo, estava a abrir aos homens o reino espiritual de seus 

amores, sua graça e sua justiça. A insígnia do reino do Messias distingue-se pela imagem do 

Filho do homem. Seus súditos são os humildes de Espírito, os mansos, os perseguidos por 

causa da justiça. Deles é o reino dos céus.  

 "Bem aventurados os que choram, porque serão consolados". Mateus 5:4 

 "O pranto aqui mencionado é a sincera tristeza do coração pelo pecado". Maior 

Discurso de Cristo página 9. Esse pranto será "consolado". Deus nos revela a culpa a fim de 

que nós possamos dirigir à Cristo e por meio Dele, sejamos libertos da servidão do pecado e 

nos regozijemos na liberdade dos filhos de Deus. Em verdadeira contrição, podemos arrojar-

nos aos pés da cruz e ali depor o nosso fardo". O Maior Discurso de Cristo página 10. 

 "Bem aventurado os mansos". “Há através das bem aventuranças, uma progressão 

na experiência cristã. Os que sentiram sua necessidade de Cristo, os que choram por causa 

do pecado e se sentaram com Cristo, na escola da aflição, hão de como o divino Mestre 

aprender a ser mansos". O maior discurso de Cristo página 11. 

 A paciência e a brandura ao sofrerem ofensas, não eram características apreciados 

pelos pagãos e pelos judeus. A declaração feito por Moisés sob a inspiração do Espírito 

Santo, de ser ele o homem mais manso que havia sobre a Terra, não teria sido considerada 

pelo povo de seu tempo, como um louvor; teria sido antes excitado piedade ou desprezo. 

Mas Cristo coloca a mansidão entre os primeiros atributos necessários para habitar em seu 

reino. Em Sua própria vida e caráter, revela-se a divina beleza dessa graça preciosa". O Maior 

Discurso de Cristo, páginas 13 e 14. "A natureza humana está sempre lutando por se 

manifestar pronta para a disputa, mas aquele que aprende de Cristo, esvazia-se do próprio 

eu, do orgulho, do amor da supremacia e há silêncio na alma. O próprio eu sou colocado ao 

dispor do Espírito Santo. Não andamos então ansiosos de ocupar o primeiro lugar, não 

ambicionando comprimir e acotovelar para nos pôr em destaque; mas sentimos que nosso 

mais alto lugar é aos pés do Salvador. Olhamos para Jesus, esperando que sua mão nos 

conduza, escutando sua voz em busca de guia". Maior Discurso de Cristo página 15. 
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Oito de Novembro 

Felizes os que tem fome e sede de justiça! 

 Bem aventurados os que tem fome e sede de justiça, 

porque eles serão fartos.  

 Jesus Cristo continua nos ensinando e sua serva nos abençoa com as explicações: 

 "Justiça é santidade, semelhança com Deus; e "Deus é amor" I S. João 4:16. É 

conformidade com a lei de Deus, pois "todos os Teus mandamentos são justiça (Salmo 

119:172) e o "cumprimento da lei é o amor" Romanos 13:10. Justiça é amor, e o amor é a 

luz e a vida de Deus. A justiça de Deus se acha concretizada em Cristo. Recebemos a justiça 

recebendo-O a Ele.  

 Não é por meio de penosas lutas ou fatigante lida, nem de dádivas ou sacrifícios, que 

alcançamos justiça; ela é, porém, gratuitamente dada a toda alma que dela tem fome e sede. 

"Ó, vos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e 

comei; ... sem dinheiro e sem preço". "Sua justiça ... vem de Mim, diz o Senhor" e "este 

será o nome com o que O nomearão: O SENHOR JUSTIÇA NOSSA". Isaías 55:1; 54:17; 

Jeremias 23:6 

 Nenhum agente humano, pode suprir aquilo que satisfará a fome e a sede da alma. 

Mas Jesus disse:" Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a Minha voz e abrir a porta, 

entrarei em sua casa, com ele cearei e ele Comigo. "Eu sou o pão da vida; aquele que vem a 

Mim não terá fome e quem crê em Mim, nunca terá sede". Apocalipse 3:20; São João 6:35. 

 Como precisamos de alimento para sustentar nossas forças físicas, assim 

necessitamos de Cristo, o pão do Céu, para manter a vida espiritual e comunicar forças para 

efetuar as obras de Deus. Como o corpo está continuamente recebendo a nutrição que 

sustém a vida e o vigor, assim a alma dever estar constantemente comungando com Cristo, a 

Ele submissa e confiando inteiramente Nele.  Como o fatigado viajante procura a fonte no 

deserto e, encontrando-a sacia a sede abrasadora, assim há de o cristão ansiar e obter a 

pura água da vida, de que Cristo é a fonte.   

 Ao discernirmos a perfeição do caráter de nosso Salvador, havemos de desejar ser 

inteiramente transformados, e renovados à imagem de Sua pureza. Quanto mais 

conhecermos a Deus, tanto mais elevado será nosso ideal de caráter e mais veemente o 

nosso anseio de Lhe refletir a imagem. Um elemento divino combina-se como o humano, 

quando a alma se dilata, em buscas de Deus e o anelante coração pode exclamar: "Ó minha 

alma, espera somente em Deus, porque Dele vem a minha esperança". Salmo 62:5 

  “Se experimentais um sentimento de necessidade em vossa alma, se tendes fome e 

sede de justiça, isso é prova de que Cristo tem operado em vosso coração, a fim de ser por 

vós procurado, para vos fazer, mediante o dom do Espírito Santo, aquilo que vos é impossível 

realizar em vosso próprio benefício. Não precisamos saciar nossa sede em correntes rasas; 

pois a grande fonte se acha mesmo por sobre nós, fonte de cujas abundantes águas nos é 

dado beber fartamente, se nos alçarmos um pouco mais na escalada da fé". Ellen G. White - 

O Maior Discurso de Cristo - páginas 18 e 19. 
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Nove de Novembro 

Felizes os Misericordiosos! 

 Bem aventurados os misericordiosos, porque eles 

alcançarão misericórdia. Mateus 5:7 

 Fico imaginando as multidões extasiados como os novos ensinamentos do Mestre 

Jesus. Continuemos aprendendo com Ele e nos apoderemos das explicações da serva do 

Senhor: 

 "O coração do homem é, por natureza frio, escuro e desagradável; sempre que 

alguém manifeste o espírito de misericórdia e perdão, fá-lo, não de si mesmo, mas 

mediante a influência do divino Espírito a mover-lhe o coração. "Nós o amamos, porque Ele 

nos amou primeiro." I João 4:19 

 É o próprio Deus a fonte de toda a misericórdia. Seu nome é "misericordioso e 

piedoso" Êxodo 34:6. Ele não nos trata segundo os nossos merecimentos. Não indaga se 

somos dignos de Seu amor, mas derrama sobre nós as riquezas desse amor a fim de fazer-

nos dignos. Não é vingativo. Não busca punir, mas redimir. Mesmo a severidade que mostra 

por meio de Suas providências, é manifestada para salvação dos extraviados. Intensamente 

anela Ele aliviar as misérias dos homens e aplicar-lhes às feridas Seu bálsamo. É verdade que 

Deus "ao culpado não tem por inocente" (Êxodo 34:7), mas quereria tirar a culpa. 

 Os misericordiosos são os que manifestam compaixão para com os pobres, os 

sofredores e oprimidos. Muitos há para quem a vida é uma penosa luta; sentem suas 

deficiências e são infelizes e incrédulos. pensam nada terem por que ser agradecidos. 

Palavras bondosas, olhares de simpatia, expressões de apreciação, seriam para muitas almas 

lutadoras e solitárias como um copo de água fria a uma alma sedenta.  Uma palavra 

compassiva, um ato de bondade, ergueriam fardos que pesam duramente sobre fatigados 

ombros.  E toda palavra ou ato de abnegada bondade é uma expressão do amor de Cristo 

pela humanidade perdida. 

 Os misericordiosos "alcançarão misericórdia". "A alma generosa engordará e o que 

regar também será regado.” Provérbios 11:25. Há uma doce paz para o espírito compassivo, 

uma bendita satisfação na vida de esquecimento de si mesmo em benefício dos outros. O 

Espírito Santo que habita na alma e se manifesta na vida, abrandará corações endurecidos, e 

despertará simpatia e ternura. Haveis de ceifar aquilo que semeardes. "Bem aventurado é 

aquele que atende ao pobre... O Senhor o livrará e o conservará em vida; será abençoado 

na Terra e Tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito 

da enfermidade; Tu renovas a teu coma na doença." Salmo 41:1-3 

 Aquele que consagrou sua vida a Deus para o ministério de Seus filhos, está ligado 

com Aquele que tem todos os recursos do Universo ao Seu dispor. Sua vida se acha, pela 

áurea cadeia das imutáveis promessas, presa à vida de Deus. O Senhor não lhe faltará na 

hora de sofrimento e da necessidade. "O meu Deus, segundo as Suas riquezas, suprirá todas 

as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus." Ellen G. White - O Maior Discurso de 

Cristo - páginas 21-24 
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Dez de Novembro 

Felizes os Limpos de Coração e os Pacificadores 

 Bem aventurados os limpos de coração, porque eles verão 

a Deus. Mateus 5:8  

 Nosso Salvador continuava encantando seus ouvintes com sua nova doutrina. Que 

aprendamos de seus ensinos e os coloquemos em prática em nossas vidas. 

 Os judeus eram meticulosos quanto à limpeza cerimonial, que suas regras eram 

extremamente pesadas. Tinham o espírito preocupado com regras e restrições e o temor de 

contaminação exterior e não percebiam a manchas que o egoísmo e as malícia comunicavam 

à alma. 

 Jesus não menciona essa pureza cerimonial como uma das condições de entrar em 

Seu reino, mas indica a necessidade da pureza do coração.  A sabedoria que do alto vem "é 

primeiramente, pura". São Tiago 3:17. Na cidade de Deus não entrará coisa alguma que 

contamine. Todos quantos houverem de ser seus moradores, hão de se ter tornado aqui 

puros de coração.  A pessoa que está aprendendo de Jesus manifestará crescente desagrado 

pelas maneiras descuidosas, pela linguagem indecente e pensamentos vulgares. Quando 

Cristo habita no coração, haverá pureza e refinamento de ideias e maneiras. 

 Mas as palavras de Jesus: "Bem aventurados os limpos de coração" têm um mais 

profundo sentido - não somente puros no sentido em que o mundo entende a pureza, livres 

do que é sensual, puros de concupiscências, mas fiéis nos íntimos desígnios e motivos da 

alma, isentos de orgulho e de interesse egoísta, humildes, abnegados, semelhantes a uma 

criança." EGW - O Maior Discurso de Cristo - páginas 24 e 25 

 “Bem aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus" 

Mateus 5:9 

 Cristo é o "Príncipe da Paz" (Isaías 9:6) e é Suas missões restituir à Terra e ao Céu a 

paz que o pecado arrebatou. “Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por 

nosso Senhor Jesus Cristo." Romanos 5:1. Todo aquele que consente em renunciar ao 

pecado e abre o coração ao amor de Cristo, torna-se participante dessa paz celestial.  

 Não há outra base de paz senão essa. A graça de Cristo, recebida no coração, subjuga 

a inimizade; afasta a contenda e enche o coração de amor. Aquele que se acha em paz, como 

Deus e seus semelhantes, não se pode tornar infeliz. Em seu coração, não se achará a inveja; 

ruins suspeitas aí não encontrarão guarida, o ódio não pode existir. O coração que se 

encontra em harmonia com Deus partilha da paz de Cristo e difundirá ao redor de si sua 

bendita influência. O espírito de paz repousará qual orvalho sobre os corações desgostosos e 

turbados pelos conflitos mundanos. 

 “Os seguidores de Cristo são enviados ao mundo com a mensagem de paz. Quem 

quer que seja, que pela serena, inconsciente influência de uma vida santa, revelar o amor de 

Cristo; quem quer que, por palavras ou ações, levar outro a abandonar o pecado e entregar o 

coração a Deus, é um pacificador." Ellen G. White - O Maior Discurso de Cristo - pag.27 e28. 

 

 



 
19 

Onze de Novembro 

Perseguidos, Mas Felizes 

 Bem aventurados os que sofrem perseguição por causa 

da justiça, porque deles é o reino dos céus. São Mateus 5:10 

 "A seus seguidores não dá Jesus nenhuma esperança de glória ou riquezas terrestres 

ou de uma vida de tentações, mas mostra-lhes o privilégio de trilhar com o Senhor, o 

caminho da abnegação e suportar as calúnias do mundo que os não conhece. 

 Conquanto o Senhor não prometa estarem Seus servos livres da perseguição, 

assegura-lhes coisa muito melhor. Diz Ele: "A tua força será como os teus dias" 

Deuteronômio 33:25. "A minha graça te basta, porque o Meu poder se aperfeiçoa na 

fraqueza". II Coríntios 12:9. Quem precisar, por amor de Cristo, passar pelo calor da 

fornalha, terá ao lado, o Senhor, como os três fiéis de Babilônia. Quem amar ao Redentor, 

alegrar-se-á em todas as ocasiões de participar de Suas humilhações e insultos. O amor de 

Jesus torna doce os sofrimentos". 

 Em todos os tempos Satanás perseguiu, torturou e matou os filhos de Deus; mas 

morrendo eles, tornaram-se vencedores. Testemunharam em sua perseverante fidelidade 

que alguém mais poderoso que o inimigo, estava com eles. Satanás podia torturar-lhes o 

corpo e matá-los, mas não tocar na vida que com Cristo estava escondida em Deus. 

Encerrou-os nas masmorras, mas não pode prender-lhes o espírito. Os prisioneiros, através 

da escuridão do cárcere, podiam olhar para a glória e dizer: "Porque para mim tenho por 

certo que as aflições do tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós 

há de ser revelada." Romanos 8:18 

 Bem aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Mateus 5:11 

 “Conquanto a calúnia possa enegrecer a reputação, não pode manchar o caráter. 

Este se encontra sob a guarda de Deus. Enquanto não consentimos em pecar, não há poder, 

diabólico ou humano, que nos possa trazer uma nódoa à alma. Um homem cujo coração está 

firme em Deus, é na hora de suas mais aflitivas provações e desanimadoras circunstâncias, o 

mesmo que era quando em prosperidade, quando sobre ele pareciam estar a luz e o favor de 

Deus.  Suas palavras, seus motivos, suas ações, podem ser desfigurados e falsificados, mas 

ele não se importa, pois tem em jogo maiores interesses. 

 Em todos os séculos os escolhidos mensageiros de Deus têm sido ultrajados e 

perseguidos; não obstante, mediante seus sofrimentos, foi o conhecimento de Deus, 

disseminado no mundo. Todo discípulo de Cristo, tem de ingressar nas fileiras e levar avante 

a mesma obra, sabendo que seu inimigo na nada pode fazer contra a verdade senão pela 

verdade. Deus pretende que a verdade seja posta pela frente, se torne objeto de exame e 

consideração a despeito do desprezo que lhe votem. 

 Grande é no Céu o galardão dos que testemunham em favor de Cristo por meio de 

perseguição e opróbrio. Enquanto o povo está esperando bens terrenos, Jesus os encaminha 

a uma recompensa celestial." Ellen G. White - O Maior Discurso de Cristo - páginas 31/35. 
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Doze de Novembro 

Família Sal 

 Vós sois o sal da Terra. Mateus 5:13 

 Logo depois que Jesus encantou as multidões com as mensagens sobre pessoas 

felizes e por conseguintes famílias felizes, Ele deixou dois conselhos fantásticos para todos 

os seus ouvintes. Estes conselhos ultrapassaram a barreira dos séculos e nos chegam até 

hoje como um presente do Senhor, para orientar nossas vidas de discípulos modernos do 

Mestre Jesus: 

 "Vós sois o sal da terra; ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? 

Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens." Mateus 5:13 

 Notou as palavras de Jesus para você e sua abençoada família, para o dia de hoje: 

"Vós sóis o sal da Terra"! Ele não disse: "Tentem ser o sal da Terra" ou "Esforcem-se para 

ser o sal da Terra" ou "Façam planos bem definidos para serem o sal de Terra". Não, 

nenhuma dessas foram as palavras de Jesus.  A ordem é: "Vós sois o sal da Terra." O que 

Jesus está querendo dizer para nossas famílias é:  Façam a diferença na vida do mundo, não 

importam onde vocês estejam. Se deixarmos de ser sal, nosso cristianismo sumiu. Se como 

cristãos não fizermos a diferença na vida das pessoas com quem entrarmos em contato, 

então, não servimos para nada e poderemos ser lançados fora e sermos pisados pelos 

homens.  

 "O sal deve ser misturado com a substância em que é posto; é preciso que penetre 

a fim de conservar. Assim é com o contato pessoal e a convivências que os homens são 

alcançados pelo poder salvador do evangelho, não como salvados em massa, mas como 

indivíduos. A influência pessoal é um poder. Cumpre-nos achegar-nos àqueles a quem 

desejamos beneficiar. O sabor do sal representa o poder do cristão - o amor de Jesus, no 

coração, a justiça de Cristo, penetrando a vida" - Ellen G. White - O Maior Discurso de 

Cristo, página 36. 

 Geralmente quando ouvimos essa mensagem poderosa sobre como nós cristãos 

devemos ser sal, o primeiro pensamento que nos veem à mente é sobre a nossa influência 

no mundo. Mas já parou para pensar que nosso primeiro rebanho a ser conquistado para o 

Pastor Jesus são nossos filhos? Em muitos lares cristãos, o pai e a mãe são líderes de igreja 

ou mesmo líderes de ministérios e eles se empenham de corpo e alma para fazer a diferença 

em suas igrejas e na comunidade, mas eles se esquecem de serem sal na vida dos seus filhos.  

 É simplesmente lamentável como em lares chamados de lares cristãos, pais e mães 

não fazem culto familiar com seus filhos, não louvam, não oram, não apresentam o rei Jesus 

para seus filhos, mas o fazem de forma brilhante fora do ambiente do lar. Para estes pais e 

mães que se perderam em suas prioridades sobre quem influenciar primeiro, Jesus nos 

convida a sermos sal em nossas casas.  Nossos filhos precisam ver Jesus em nós. Nosso sal é 

nosso carinho, nosso amor, nossa forma de elogiá-los, de amá-los e de valorizá-los. Não vai 

adiantar absolutamente nada terem feito programações fantásticas na igreja, apenas para 

constatar que seus filhos não foram lá, porque tudo o que está sendo feito lá, é totalmente 

contrário do que está sendo vivido em suas casas. Seja sal para sua família! 

 



 
21 

Treze de Novembro 

Família Luz 

 Vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14 

 Logo depois que nos informar que seus discípulos deveriam ser sal da Terra e fazer a 

diferença na vida de sua família e consequentemente no mundo, Jesus agora faz uma outra 

afirmação fantástica: "Vós sois a luz do mundo." Mateus 5:14 

 Vamos ver o que a profetiza do Senhor tem anos dizer sobre esse ensinamento de 

Jesus Cristo: 

 "Nenhuma outra luz brilhou nem brilhará jamais sobre os homens caídos, a não ser 

aquela que dimana de Cristo. Jesus, o Salvador, é a única luz que pode iluminar a escuridão 

de um mundo imerso no pecado. A respeito de Cristo está escrito: "NELE estava a vida, e a 

vida era a luz dos homens." São João 1:4. Foi recebendo de Suas luzes que os discípulos se 

puderem tornar portadores de luz. A vida de Cristo na alma, Seu amor revelado no caráter, 

torná-los-ia a luz do mundo.  

 De sim mesma a humanidade não possui lua. Separados de Cristo, somos 

semelhantes a um círio não aceso, como a Lua quando tem a face voltada para o lado 

contrário ao Sol. não temos um único raio luminoso a lançar sobre a treva do mundo. Ao 

volver-nos, porém, para o Sol da Justiça, ao nos pormos em contato com Cristo, a alma 

inteira é iluminada com o brilho da divina presença.  

 Os seguidores de Cristo devem ser mais que uma luz entre os homens.  Eles são a luz 

do mundo. Jesus diz a todos quantos proferem Seu nome:  Vós vos entregastes a Mim, e Eu 

vos entreguei ao mundo como Meus representantes. Como o Pai O enviara ao mundo, assim, 

declara Ele, "também Eu os enviei ao mundo".  S. João 17:18. 

 Como Cristo é o instrumento para a revelação do Pai, assim devemos nós ser o meio 

para a revelação de Cristo. Conquanto nosso Salvador seja a grande fonte de iluminação, não 

esqueçais, ó cristãos, que Ele é revelado mediante a humanidade. As bênçãos de Deus, são 

concedidas por meio de instrumentos humanos. O próprio Cristo veio a mundo como o Filho 

do homem. A humanidade, unida à natureza divina, deve tocar a humanidade. A igreja de 

Cristo, cada discípulo do Mestre, individualmente, é o veículo designado pelo Céu para a 

revelação de Deus aos homens. Anjos da glória esperam comunicar por vosso intermédio a 

luz e o pode celeste a almas prestes a perecer.  Deixarão os agentes humanos de cumprir a 

tarefa que lhes é designada? Oh! então, é o mundo, na mesma proporção, roubado da 

prometida influência do Espírito Santo. 

 Mas Jesus não pediu aos discípulos: "Esforçai-vos por fazer resplandecer a vossas 

luzes: Ele disse: "Resplandeça". Se Cristo habita no coração, é impossível esconder a luz de 

Sua presença. Se aqueles que professam ser seguidores de Cristo não são a luz do mundo, é 

porque o poder vital os deixou, se não tem luz para comunicar é porque não tem ligação com 

a fonte da Luz". Ellen G. White - O Maior Discurso de Cristo- páginas 38-41. 
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Quatorze de Novembro 

Famílias Reconciliadas 

 Vai reconciliar-te primeiro como o teu irmão. Mateus 

5:24 

 Aquele jovem Mestre Jesus Cristo, estava ensinando os novos princípios de seu reino 

aos pés daquele monte e milhares de vida estavam sendo impactadas para sempre. Palavras 

nunca ouvidas, agora sendo mencionadas por um Jovem galileu com apenas trinta anos, 

iriam deixar marcas incríveis na vida de cada ouvinte e de cada família. Quando aqueles 

ouvintes chegassem em suas casas, poderiam colocar em prática aqueles fantásticos 

ensinamentos. 

 Os ensinamentos de Jesus Cristo se aplicados à vida práticas tem o incrível poder de 

mudar a nossa forma de pensar e nossa forma de agir. Muitos membros de famílias cristãs, 

por incrível que pareça, simplesmente não conseguem conviver com seus inúmeros parentes 

e qualquer divergência de opinião, mesmo que seja por coisas banais, algo até bem normal 

para seres pensantes, vira um campo de batalha.  

 Para todos esses cristãos e essas famílias que não conseguem viver em harmonia 

com seus irmãos, para todos que sempre acham que estão certos e para todos que acham 

que sempre as suas opiniões devem prevalecer, o ensinamento de Jesus Cristo é: "Vai 

reconciliar-te primeiro com o teu irmão." Mateus 5:4 - Pode ser bonito na teoria, mas é 

lindo na prática. Veja como a profetiza do Senhor nos abençoa com esses textos abaixo: 

 "O amor de Deus é qualquer coisa mais que simplesmente negação; é um princípio 

positivo e ativo, uma fonte viva, manando sempre para beneficiar pessoas. Se o amor de 

Cristo habita em nós, não somente não nutriremos nenhum ódio contra nossos semelhantes, 

mas buscaremos por todos os modos manifestar-lhes amor. 

 Quando uma pessoa que professar servir a Deus ofende ou injuria a um irmão, 

representa mal o caráter de Deus diante daquela irmã, e a fim de estar em harmonia com 

Deus, a ofensa deve ser confessada, ele deve reconhecer que isto é pecado. Talvez nosso 

irmão nos tenha feito um maior agravo do que nós a ele, mas isto não diminui a nossa 

responsabilidade.  Se ao chegarmos à presença de Deus, nos lembramos de que outro tem 

quaisquer coisas contra nós, cumpre-nos deixar a nossa oferta de oração, ou de ações de 

graças, ou a oferta voluntária e ir ter com o irmão com que estamos em desinteligência, 

confessando em humildade nosso próprio pecado e pedindo para ser perdoado.  Se de 

alguma maneira, prejudicamos ou causamos dano ao nosso irmão, devermos fazer 

restituição. Se, sem saber, demos a seu respeito falso testemunho, se lhe desfiguramos as 

palavras, se, por qualquer maneira, lhe prejudicamos a influência, devemos ir ter como as 

pessoas com quem conversamos a seu respeito, e retirar todas as nossas errôneas e 

ofensivas informações. Se as dificuldades existentes entre irmãos não fossem expostas a 

outros, mas francamente tratadas entre eles mesmo, no espírito do amor cristão, quanto mal 

seria evitado!  Quantas raízes de amargura pelas quais muitos são contaminados seriam 

destruídas e quão íntima e ternamente poderiam os seguidores de Cristo ser unidos em Seu 

amor!" Ellen G. White - O Maior Discurso de Cristo, páginas 58 e 59 
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Quinze de Novembro 

Olhares Impuros 

 Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma 

mulher com intenção impura ano coração, já adulterou com 

ela. Mateus 5:28. 

 Depois de falar sobre pessoas felizes, de pessoas sal e pessoas luz, depois de deixar 

bem claro para quem quisesse ouvir, de que Ele não tinha vindo para alterar a Lei e muito 

menos os profetas, Jesus traz à tona alguns ensinamentos bíblicos que os judeus entendiam 

ao pé da letra e agora Ele queria ensinar o espírito por traz da letra ou o real motivo pelo 

qual aquelas regras antigas haviam sido dadas. 

 Jesus ao longo do sermão das montanhas, explicou o verdadeiro sentido de assuntos 

bastante polêmicos como homicídio, adultério, juramentos, vingança, amor ao próximo, 

prática da verdadeira justiça, como deve se dar esmolas, a oração modelo, os tesouros no 

céu e os tesouros na terra, a luz e as trevas, os dois senhores, ansiedade, juízo temerário, 

não dar o que é santo aos cães, motivação para orar, os dois caminhos, os falsos profetas e 

por fim os dois fundamentos.  

 Fomos buscar mais uma vez, as palavras inspiradas de Ellen G White para nos ajudar 

a compreender um tema que é uma das causas principais causas dos divórcios que é o 

adultério: 

 "Os judeus orgulhavam-se de sua moralidade, e olhavam com horror às práticas 

sensuais dos pagãos. A presença dos oficiais romanos que o governo imperial trouxera à 

Palestina, era um contínuo escândalo para o povo; com esses estrangeiros, viera uma 

inundação de costumes pagãos, concupiscência e desregramento. Em Cafarnaum, os oficiais 

romanos, com suas alegres amantes, frequentavam os logradouros públicos e os passeios, e 

muitas vezes os sons da orgia quebravam o silêncio do lago, ao singrarem as águas 

tranquilas seus barcos de prazer. O povo esperava ouvir de Jesus uma severa acusação a 

essas classes; mas qual não foi seu espanto ao escutarem palavras que punham a descoberto 

o mal de seus próprios corações! 

 Quando o pensamento do mal é amado e nutrido, embora secretamente, disse Jesus, 

isso mostra que o pecado ainda reina no coração. A alma ainda se acha em fel de amargura 

e em laço de iniquidade. Aquele que encontra prazer em demorar-se em cenas de impureza, 

que condescende com o mau pensamento, como o olhar concupiscente, pode ver no pecado 

aberto, com seu fardo de vergonha e esmagador desgosto - a verdadeira natureza do mal 

por ele escondido nas câmaras da alma. 

 O período de tentação sob a qual, talvez, uma pessoa caia em pecado ofensivo, não 

cria o mal revelado, mas apenas desenvolve ou torna manifesto aquilo que estava oculto e 

latente no coração. Um homem "é tal quais são os seus pensamentos"; porque do seu 

coração, "procedem as saídas da vida". Provérbios 23:7; 4:23 - O Maior Discurso de Cristo, 

páginas 59 e 60. 

 Que o Senhor nos abençoe nessa nobre missão de manter nossos olhares puros. 
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Dezesseis de Novembro 

Medidas Radicais 

 Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o 

de ti; pois te convém que se perca um dos teus membros e não 

seja todo o seu corpo lançado no inferno.  Mateus 5:29 

 Será que esse texto é para ser interpretado de forma literal? E o que você acha deste 

outro:" E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti; pois te convém que se 

perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno." Mateus 5:30 

 Com certeza, você e sua amada família, lembram de quem falou estas poderosas 

palavras e foi ninguém mais e ninguém menos do que o nosso salvador e Senhor Jesus 

Cristo. O cristianismo é marcado então por atitudes radicais? Como devemos entender esses 

dois versos? Esses dois recados de Jesus são apenas para o povo de Deus no passado ou 

servem para o Seu povo ainda hoje? Será que Jesus usou uma linguagem muito forte para 

nos fazer entender o espírito da mensagem ao invés de interpretá-la de forma literal? 

 Vamos permitir que Ellen G. White nos esclareça com suas sábias palavras: 

 "A fim de impedir que a doença se alastrasse ao corpo e destrua a vida, um homem 

se submeteria mesmo a separar-se de sua mão direita.  Muito mais deve ele estar pronto a 

entregar aquilo que põe em risco a vida da alma.  

 Mediante o evangelho, almas degradadas e escravizadas por Satanás devem ser 

redimidas para partilhar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O desígnio divino não é 

meramente livrar do sofrimento inevitável resultante do pecado, mas salvar do próprio 

pecado. A alma, corrompida e deformada, tem de ser purificada, transformada, a fim de 

poder ser revestida da "graça do Senhor nosso Deus", conforme "a imagem de Seu Filho". 

"As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, 

são as que Deus preparou para os que O amam." Salmo 90:17; Romanos 8:29 e I Coríntios 

2:9. Unicamente a eternidade pode revelar o glorioso destino a que o homem, restaurado à 

imagem de Deus, pode atingir.  

 Para podermos alcançar esse elevado ideal, o que leva a alma a tropeçar precisa ser 

sacrificado. É mediante a vontade que o pecado retém seu domínio sobre nós. A entrega da 

vontade é representada como arrancar o olho ou cortar a mão. Afigura-se-nos muitas vezes 

que, sujeitar a vontade a Deus é o mesmo que consentir em atravessar a vida mutilado ou 

aleijado. É melhor, porém, diz Cristo, que o eu seja mutilado, ferido, aleijado, contanto que 

possais entrar na vida. Aquilo que considerais um desastre, é a porta para um mais elevado 

bem. 

 Deus é a fonte da vida e só podemos ter vida ao nos acharmos em comunhão com 

Ele. Separados de Deus, a existência nos pertencerá por um pouco de tempo, mas não 

possuímos a vida. Unicamente por meio de entrega de nossa vontade a Deus, é-Lhe, possível 

comunicar-nos vida. Só mediante o receber Sua vida pela entrega do próprio eu sou possível, 

disse Jesus serem vencidos aqueles pecados ocultos que mencionei". M. D. Cristo pág. 60/61. 
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Dezessete de Novembro 

Famílias Vingativas 

 Eu, porém, vos digo: Não resistais ao perverso; mas a 

qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a 

outra. Mateus 5:38 

 Gostaria de ter conhecido apenas um pai cristão que ensinou seu filho a seguir esse 

ensinamento de Jesus na prática. A totalidade de pais que conheci educaram seus filhos 

como base no tradicional vocábulo: bateu, levou. Principalmente os pais que tiveram filhos 

homens e não toleram o fato do seu filho chegar em casas com um olho roxo sem também 

ter deixado outro olho roxo no seu adversário. 

 Os judeus tinham um adágio popular muito conhecido também pelos pais cristãos 

que por sinal se inspiram nele para defender a sua postura e a postura de seus filhos quando 

o assunto é briga:  Olho por olho e dente por dente. Agora vem um novo Mestre, um novo 

líder, vem Jesus Cristo para implantar os novos princípios de seu reino e este novo princípio 

era de ensinar seus discípulos a andar a segunda milha.  

 Veja as palavras de Jesus: "Ouvistes que foi dito: Olho por olho, e dente por dente. 

Eu, porém, vos digo que não resistais ao mau; mas, se qualquer te bater na face direita, 

oferece-lhe também a outra; E, ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe 

também a capa; E, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. 

Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes." Mateus 5:38-

42 

 Essas palavras não eram senão uma reiteração do ensino do Velho Testamento. É 

verdade que a regra: "olho por olho e dente por dente" (Levítico 24:20), era uma providência 

nas leis dadas por intermédio de Moisés; era, porém, um estatuto civil. Ninguém seria 

justificado em se vingar a si mesmo; pois tinham as palavras do Senhor: "Não digas: vingar-

me-ei.", "Não digas: Como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele." Quando cair o teu 

inimigo, não te alegres". "Se o que aborrece tiver fome, dá-lhe de comer; e se tiver sede, 

dá-lhe de beber." Provérbios 20:22; 24:29;17; 25:21 e 22. 

 Toda a vida terrestre de Jesus foi uma manifestação deste princípio.  Foi para trazer 

o pão da vida a Seus inimigos, que nosso Salvador deixou Seu lar no Céu.  Se bem que se 

amontoassem sobre Ele calúnias e perseguições desde o berço até a sepultura, estas não lhe 

provocaram senão expressões de amor que perdoa. Por intermédio do profeta Isaías, Ele diz: 

"As minhas costas dou aos que Me ferem, e as Minhas faces aos que me arrancam os 

cabelos; não escondo a Minha face dos que Me afrontam e me cospem." "Ele foi oprimido, 

mas não abriu a Suas bocas." Isaías 50:6; 53:7 E, através dos séculos, chega-nos da cruz do 

Calvário Sua oração pelos que lhe davam a morte e a mensagem de esperança ao ladrão 

moribundo. A presença do Pai circundou a Cristo e nada Lhe sobreveio sem que o infinito 

amor permitisse, para a benção do mundo. Aí estava Sua fonte de conforto, e ela existe para 

nós. Aquele que estiver impregnado do Espírito de Cristo, habita em Cristo. O golpe que lhe 

é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com Sua presença. "Maior Discurso de Cristo, 

páginas 69/71. 
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Dezoito de Novembro 

Amai os Vosso Inimigos? 

 Amais os vossos inimigos. Mateus 5:44 

 Fico imaginando o impacto das novas mensagens de Jesus Cristo na vida daquela 

imensa multidão que o assistia, à beira do monte. Mensagens novas, impactantes, pontuais, 

para gerar atitude e mudança de vida. 

 No tempo de Jesus, o povo judeu vivia sob os jugos do império romano e 

logicamente os judeus não morriam de amores pelos seus opressores. Então Jesus traz uma 

mensagem sobre a importância de amar o próximo. Veja Suas palavras: "Ouvistes que foi 

dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai a vossos 

inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que 

vos maltratam e vos perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus; 

porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e 

injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos 

também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de mais? Não 

fazem os publicanos também assim? " Mateus 5:43-47 

 Tenho quase que uma certeza absoluta, que após ouvirem essa mensagem, muitos 

ouvintes, pegaram seus bonés e foram embora. Como amar o inimigo e ainda orar pelos que 

nos perseguem?  Vamos acalmar nossos corações com os preciosos ensinamentos de Ellen 

G. White: 

 A lição do Salvador: "Não resistais ao mal”, era dura de ouvir para os vingativos 

judeus e eles murmuraram contra ela entre si. Jesus fez então uma declaração ainda mais 

forte: "Ouviste o que foi dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos 

digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, 

e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está 

nos céus". 

 Tal era o espírito da lei que os rabis tão mal haviam interpretado como um frio e 

rígido código de exações.  Consideravam-se melhores que os outros homens, e como com 

direito ao especial favor de Deus em virtude de seu nascimento israelita; mas Jesus indicou o 

espírito de amor perdoador como aquele que evidenciaria serem atuados por motivos mais 

elevados dos que os mesmos publicanos e pecadores a quem eles desprezavam. 

 Os filhos de Deus são os que partilham de Sua natureza. Não é a posição terrena, 

nem o nascimento, nem a nacionalidade, nem os privilégios religiosos, o que prova ser 

membro da família de Deus; é o amor, um amor que envolve toda a humanidade. Mesmo os 

pecadores cujo coração não se ache inteiramente cerrado ao Espírito de Deus, 

corresponderão à bondade; conquanto devolvam ódio por ódio, darão também amor por 

amor. É, porém, unicamente o Espírito de Deus, que dá amor em troca de ódio. Ser bondoso 

para o ingrato e o mau, fazer o bem sem esperar retribuição, é a insígnia da realeza celeste, 

o sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição". MDC, pg. 73/75. 
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Dezenove de Novembro 

Famílias Perfeitas 

 Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que estás nos 

céus. Mateus 5:48 

 Provavelmente todos nós já ouvimos a expressão:  Que família perfeita! Casal 

perfeito! Filhos perfeitos! e a pergunta que não quer calar é: Existe de fato perfeição 

humana? Existem as tais famílias, esposas, esposos e filhos perfeitos?  A profetiza Ellen G 

White tira nossa dúvida em seu livro O Maior Discurso de Cristo, páginas 76/77. 

 "A palavra "pois" implica em uma conclusão, uma dedução do que foi dito antes. 

Jesus estivera descrevendo a Seus ouvintes a infalível misericórdia e amor de Deus, e manda-

lhes, portanto, que sejam perfeitos. Pois que vosso Pai celeste "é benigno até para com os 

ingratos e maus" (Lucas 6:35), pois que se abaixou para vos erguer, portanto, disse Jesus, 

podeis tornar-vos semelhantes a Ele no caráter, e apresentar-vos irrepreensíveis diante dos 

homens e dos anjos. 

 As condições da vida eterna, sob a graça, são exatamente as mesmas que eram no 

Éden - perfeita justiça, harmonia com Deus, conformidade perfeita como os princípios de 

Sua lei. A norma de caráter apresentada no Velho Testamento é a mesma apresentada no 

Novo. Esta norma não é de molde a não podermos atingi-la. Em toda ordem ou 

mandamento dado por Deus, há uma promessa, a mais positiva, a fundamentá-la. Deus 

tomou as providências para que possamos tornar semelhantes a Ele, e cumpri-las-á para 

todo quantos não interpuserem uma vontade perversa, frutando assim a Sua graça. 

 Com amor indizível nos tem Deus amado e nosso amor se desperta para com Ele ao 

compreendermos algo de extensão e largura e profundidade e altura desse amor que 

sobrepuja todo entendimento. Pela revelação da atrativa beleza de Cristo, pelo 

conhecimento de Seu amor a nós expresso enquanto éramos ainda pecadores, o coração 

abranda-se e é subjugado, e o pecador transforma-se e torna-se um filho do Céu. Deus não 

emprega meditas compulsórias; o amor é o meio que Ele usa para expelir o pecado do 

coração. Por meio dele, muda o orgulho em humildade, a inimizade e incredulidade em 

amor e fé.  

 Os judeus haviam estado labutando penosamente a fim de atingir a perfeição 

mediante seus próprios esforços e tinham fracassado. Cristo já lhes dissera que sua justiça 

jamais poderia entrar no reino do Céu. Agora Ele lhe indica o caráter da justiça que devem 

possuir todos quantos entram no Céu. Em todo o Sermão do Monte, descreve os frutos 

desse reino, e agora, em uma sentença, aponta-lhe a origem e a natureza: Sede perfeitos, 

como Deus é perfeito. A lei não passe de um transunto do caráter de Deus. Contemplai em 

vosso Pai celestial uma manifestação perfeita dos princípios que são os fundamentos de Seu 

governo. Ele nos diz que sejamos perfeitos como Ele o é - da mesma maneira. Cumpre-nos 

ser centros de luz e bênção para o nosso pequeno círculo, da mesma maneira que Ele o é 

para o Universo. Nada temos de nós mesmo, mas a luz de seu amor resplandece sobre nós, e 

devemos refletir-lhe o fulgor. "Bons na bondade que Ele nos empresta, podermos ser 

perfeitos em nossa esfera, da mesma maneira que Deus é perfeito na sua." 
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Vinte de Novembro 

Famílias Que Abençoam 

 Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante 

de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, 

para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo 

que eles já receberam a sua recompensa. Mateus 6:2 

 Esse verso de Jesus é apenas o primeiro de três e precisamos ler os próximos dois, 

pois nosso líder Jesus estava querendo nos ensinar a arte de abençoar os necessitados.  

Fazer parte de uma família que abençoa o próximo é algo único na formação do caráter dos 

filhos e Jesus nos ensina: "Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que 

faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai, que vê em secreto, 

te recompensará." Mateus 6:2 e 3 

 Vamos entender melhor essa dica de Jesus, com as sábias palavras de Ellen G. White: 

 "Com essas palavras Jesus não ensinou que os atos de bondade devem ser sempre 

conservados em segredo. As próprias palavras de Cristo esclarecem Sua intenção - que nos 

atos de caridade o objetivo não dever ser atrair louvor e honra dos homens. A verdadeira 

piedade nunca promove um esforço para ostentação.  Os que desejam palavras de elogio e 

lisonja, delas se nutrindo como de um bocado delicioso, são cristãos apenas de nome. 

 Por meio de suas boas obras devem os seguidores de Cristo trazer glória, não para si 

mesmos, mas para Aquele mediante cuja graça e poder eles operam. É por meio do Espírito 

Santo que toda boa obra é efetuada e o Espírito é dado para glorificar, não o recebedor, mas 

o Doador.  Quando a luz de Cris brilha na alma, os lábios se encherão de louvor e ação de 

graças a Deus, Vossas orações, o cumprimento de vossos deveres, vossa beneficência, vossa 

abnegação, não serão o tema de vossos pensamentos ou conversação. Jesus será 

engrandecido, o eu oculto e Cristo aparecerá como tudo em todos. 

 Cumpre-nos dar em sinceridade, não para fazer ostentação de nossas boas ações, 

mas por piedade e amor para com os sofredores. A sinceridade de desígnio, a verdadeira 

bondade de coração, eis o motivo a que o Céu dá valor. A alma sincera em seu amor, que põe 

todo o coração em sua devoção, Deus considera mais preciosa que as barra de ouro de Ofir. 

 Não devemos pensar na recompensa, mas no serviço. todavia a bondade 

manifestada nesse espírito não deixará de ter o seu galardão. "Teu Pai, que vê em segredo, 

te recompensará publicamente." Conquanto seja verdade que Deus mesmo é o nosso 

Galardão, que abrande todos os outros, a alma só O recebe e frui à medida que se Lhe 

assemelha no caráter. Unicamente os semelhantes se podem apreciar. É à medida que nos 

entregamos a Deus para o serviço da humanidade, que Ele se nos dá.  

 Ninguém pode dar em seu coração e vida lugar para a corrente de bênção de Deus 

fluir em direção a outros, sem que receba em si mesmo uma preciosa recompensa.  A obra de 

beneficência é duas vezes bendita. Enquanto aquele que dá ao necessitado beneficia a 

outros, é ele próprio beneficiado em medida ainda maior." 
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Vinte e Um de Novembro 

Aprendendo a Orar 

 Quando orares, não sejais como os hipócritas. Mateus 6:5 

 Quando Jesus esteve entre nós, Ele nos deixou instruções preciosas sobre diversas 

áreas de nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo.  Em apenas quatro 

versículos, Ele nos ensinou como orar e se seguirmos individualmente e como família, Seu 

conselho, nossa vida de oração seria bem diferente. Vejamos o que Ele nos ensina e como 

Ellen G White nos abençoa com suas palavras: 

 "Quando orares, não sejais como os hipócritas." Mateus 6:5 

 “Os fariseus tinham horas designadas para oração; e quando, como frequentemente 

acontecia, eles estavam fora, no tempo determinado para isso, paravam onde estivesse - 

talvez na rua ou nos lugares de comércio, entre as multidões apressadas - e ali, em altas 

vozes, repetiam suas formais orações. Tal culto, prestado apenas para glorificação própria, 

suscitou severa censura da parte de Jesus. Ele não desanimou, entretanto, a oração em 

público; pois Ele mesmo orou como os Seus discípulos e na presença da multidão. Ensina, 

porém, que a oração particular não deve ser feita em público. Na devoção íntima nossas 

orações não devem chegar aos ouvidos de ninguém mais senão do Deus que ouve as 

orações. Nenhum ouvido curioso deve receber o fardo de tais petições. 

 "Quando orares, entra no teu aposento." Mateus 6:6 

 "Tende um lugar para a oração particular. Jesus tinha lugares especiais para 

comunhão com Deus e o mesmo devemos fazer. Precisamos retirar-nos frequentemente 

para algum canto, por humilde que seja, onde nós possamos encontrar à sós com Deus.  

 "Ora a teu Pai que está em oculto." Mateus 6:6 

 "Podemos, em nome de Jesus, chegar à presença de Deus com confiança infantil. 

Homem alguma precisa servir de mediador. Mediante Jesus, é-nos dados abrir o coração à 

Deus como a alguém que nos conhece e ama." 

 "Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios." Mateus 7 "Não vos 

assemelheis pois a eles." Verso 8  

 A oração não é uma expiação pelo pecado; não possui em si mesma nenhuma 

virtude ou mérito. Todas as palavras floreadas de que possamos dispor não equivalem a um 

único desejo santo. As mais eloquentes orações não passam de palavras ociosas, se não 

exprimirem os reais sentimentos do coração. Mas a oração que provem de um coração 

sincero, quando se exprimem as simples necessidades da alma, da mesma maneira que 

pediríamos um favor a um amigo terrestre, esperando que os mesmos nos fosse concedido, 

eis a oração de fé, Deus não deseja nossos cumprimentos cerimoniais; mas co inarticulado 

grito de um coração quebrantado e rendido pelo senso de seu pecado e indizível fraqueza, 

esse alcançará o Pai de toda a misericórdia." O Maior Discurso de Cristo, página 83/87. 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________
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Vinte e Dois de Novembro 

A Oração Modelo I  

 Pai Nosso que estás nos céus. Mateus 6:9 

 Todos nós cristãos conhecemos a coração que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus 

ouvintes no Sermão do Monte e aos seus discípulos no particular. Na maioria das vezes que 

oramos a oração do Pai Nosso, o fazemos de forma tão apressada e em grupo, que duvido 

que já tenhamos parado para meditar em toda a beleza que ela tem a nos ensinar.  Mais 

uma vez a escritora Ellen G.  White vai nos abençoar com suas palavras: 

 "Quando orardes, dizei: Pai." Mateus 6:9 

 Jesus nos ensina a chamar Pai nosso Pai. Ele não se envergonha de nos chamar 

irmãos. (Hebreus 2:11.) Tão pronto, tão ansioso é o coração do Salvador de acolher-nos 

como membros da família de Deus, que logo nas primeiras palavras que devemos usar ao 

aproximar-nos de Deus, dá-nos a certeza de nossa divina relação - "Pai". 

 A percepção do amor de Deus opera a renúncia do egoísmo. Ao chamarmos Deus 

nosso Pai, reconhecemos todos os Seus filhos como irmãos. Somos todos parte da grande 

teia da humanidade, todos membros de uma só família.  Em nossas petições, devemos 

incluir nossos semelhantes da mesma maneira que a nós mesmos. Pessoa alguma ora 

direito, se busca bênção unicamente para si.  

 "Santificado seja o Teu nome". Mateus 6:9 

 "Para santificarmos o nome do Senhor é necessário que as palavras em que falamos 

do Ser Supremo sejam pronunciadas com reverência. "Santo e tremendo é o Seu nome" 

Salmo 111:9. Não devemos nunca, de qualquer modo, tratar com leviandade os títulos ou 

nomes da Divindade. Ao orar, penetramos na sala de audiência do Altíssimo e devemos ir à 

Sua presença possuídos de santa reverência. Os anjos velam o rosto em Sua presença.  Os 

querubins e os santos serafins aproximam-se de Seu trono como solene reverência. Quanto 

mais deveríamos nós, seres finitos e pecadores, apresentar-nos de modo reverente, perante 

o Senhor, nosso Criador!" 

 “Venha o Teu reino" Mateus 6:10 

 "O reino da graça de Deus está sendo agora estabelecido visto que corações que têm 

estado sobrecarregados de pecados e rebelião se rendem à soberania de Seu amor. O 

completo estabelecimento dos reinos de Sua glória, porém, não ocorrerá senão na segunda 

vinda de Cristo ao mundo. "O reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o 

céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo." Daniel 7:27. Eles herdarão o reino que lhe 

foi preparado "desde a fundação do mundo". Mateus 25:34. E Cristo assumirá Seu grande 

poder e reinará." Ellen G. White - O Maior Discurso de Cristo - páginas 103/108. 

 Nada como reservarmos um tempo para meditarmos nas palavras inspiradas da 

Palavra de Deus e nos escritos do Espírito de Profecia! Louvado seja o nome do Senhor por 

que sua família reservou esse tempo para meditarem no seu amor e nas suas graças! 
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Vinte e Três de Novembro 

A Oração Modelo II 

 Seja feita a Tua vontade, assim na Terra como no Céu. 

Mateus 6:10 

 Nosso líder Jesus continua e sua serva nos abençoa com mais informações: 

 "A vontade de Deus exprime-se nos preceitos de Sua santa lei e os princípios desta 

lei são os mesmos princípios do Céu.  Os anjos celestes não atingem mais alto conhecimento 

do que saber à vontade Deus; e fazer a sua vontade é o mais elevado serviço em que se 

possam ocupar suas faculdades. 

 No Céu, porém o serviço não é prestado no espírito de exigência legal. Quando 

Satanás se rebelou contra a lei de Jeová, a ideia de que existia uma lei ocorreu aos anjos 

quase como o despertar para uma coisa em não se havia pensado. Em seu ministério, os 

anjos não são como servos, mas como filhos. Existe perfeita unidade entre eles e seu 

Criador. A obediência não lhes é pesada. O amor para com Deus torna o Seu serviço uma 

alegria. Assim, em toda alma em que Cristo, a esperança da glória habita, ecoam Suas 

palavras: "Deleito-me em fazer a Tua vontade, ó Deus Meu; sim a Tua lei está dentro do Meu 

coração." Salmo 40:8 

 A petição: "Seja feita a Tua vontade assim na Terra como no Céu" é uma oração 

para que o reino do mal termine na Terra, o pecado seja para sempre destruído e o reino da 

justiça se venha a estabelecer. Então na Terra como no Céu, se cumprirá "todo o desejo de 

Sua bondade".  II Tessalonicenses 1:11 

 "O Pão nosso de cada dia nos dás hoje" Mateus 6:11 

 A primeira metade da oração que Jesus nos ensinou, diz respeito ao nome, ao reino e 

à vontade de Deus - que Seu nome seja honrado, Seu reino estabelecido, e Sua vontade 

cumprida.  Depois de assim haverdes tornado o serviço de Deus a primeira coisa em vosso 

interesse, podeis pedir com confiança de que as vossas próprias necessidades serão 

supridas. Se renunciaste ao próprio eu, entregando-vos a Cristo, sois um membro da família 

de Deus e tudo quanto há na casa do vosso Pai vos pertence. Todos os tesouros de Deus vos 

estão franqueados - tanto o mundo que agora existe, como o por vir.  

 Quando oramos: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje", pedimos para outros da 

mesma maneira que para nós mesmos. E reconhecem os que aquilo que Deus nos dá não é 

somente para nós. Deus nos dá em depósito, a fim de podermos alimentar os famintos. Em 

Sua bondade, providenciou para os pobres. (Salmo 68:10) 

 A oração pelo pão de cada dia inclui, não somente o alimento para sustentar o 

corpo, mas aquele pão espiritual que nos nutrirá para a vida eterna. Jesus nos ordena: 

"Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida 

eterna." João 6:27. Ensinando-nos a pedir cada dia o que necessitamos - tanto as bênçãos 

temporais como as espirituais - Deus tem um propósito para nosso bem. Deseja que 

reconheçamos nossa dependência de Seus constantes cuidados." MDC, páginas 111/113. 
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Vinte e Quatro de Novembro 

A Oração Modelo III 

 Perdoa nossas dívidas assim como nós temos perdoados os nossos devedores. 

Mateus 6:12 

 Jesus nos ensina que só podemos receber o perdão de Deus se também nós 

perdoarmos aos outros. É o amor de Deus que nos atrai para Ele e esse amor não nos pode 

tocar o coração sem criar amor por nossos irmãos. 

 Terminando a oração do Senhor, Jesus acrescentou: "Se perdoardes aos homens as 

suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós; se, porém, não perdoardes aos 

homens as vossas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas."  Aquele 

que não perdoa, obstrui do próprio conduto pelo qual, unicamente, pode receber 

misericórdia de Deus. Não deve pensar que, amenos que os que nos prejudicam, confessem 

o mal, estamos justificados ao privá-los de nosso perdão. É dever deles, sem dúvida, 

humilhar o coração pelo arrependimento e confissão; cumpre-nos, porém, ter espírito de 

compaixão para com os que pecaram contra nós, quer confessem ou não as suas faltas. Não 

importa quão cruelmente nos tenham ferido, não devemos acariciar nossos ressentimentos, 

simpatizando com nós mesmos pelos males que nos não causados; mas, como esperamos 

que nos sejam perdoadas nossas ofensas contra Deus, cumpre-nos perdoar a todos os que 

nos tem feito mal. 

 Quando sentimos que pecamos e não nos é possível orar é o momento de orar. 

Talvez nos sintamos envergonhados e profundamente humilhados, devemos, porém, orar e 

crer. O perdão, a reconciliação com Deus, não nos é concedido, como recompensa por 

nossas obras, não é outorgado em virtude dos méritos de homens pecadores, mas é uma 

dádiva feita a nós, a qual tem na imaculada justiça de Cristo, o fundamento de Sua 

disposição. 

 "E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal." Mateus 6:13 

 A tentação é um estímulo a pecar e isto não procede de Deus, mas de Satanás e do 

mal que há em nosso próprio coração. "Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém 

tenta." Tiago 1:13 

 Deus, em Seu grande amor, procura desenvolver em nós as preciosas graças do Seu 

Espírito. Permite que enfrentemos obstáculos, perseguições e vicissitudes, não como uma 

maldição, mas como a maior bênção de nossa vida. Toda tentação resistida, toda provação 

valorosamente suportada, traz-nos uma nova experiência, levando-nos avante na obra da 

edificação do caráter. A alma que, mediante o poder divino, resiste à tentação, revela ao 

mundo e ao universo celeste a eficácia da graça de Cristo. 

 "Caso nos aventuremos no terreno do inimigo, não temos nenhuma garantia de 

proteção contra o seu poder. Cumpre-nos, no que de nós depender, cercar toda entrada pela 

qual ele possa encontrar acesso à alma." O Maior Discurso de Cristo, páginas 116/118. 
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Vinte e Cinco de Novembro 

A Oração Modelo 

 Teu é o reino, o poder e a glória. Mateus 6:13   

 A serva do Senhor, tece seus últimos comentários sobre a Oração do Senhor: 

 "A última, como a primeira sentença da Oração do Senhor, volve-nos para o Pai como 

Se achando acima de todo poder e autoridade e todo nome que se nomeia. O Salvador 

contemplou os anos que se estendiam diante dos Seus discípulos, não como haviam sonhado, 

ao brilho da prosperidade e da honra mundanas, mas obscurecidos pelas tempestades do 

ódio humano e da ira satânica. Por entre os conflitos e ruína nacionais, seriam os passos dos 

discípulos rodeados de perigo, oprimindo-se-lhes muitas vezes o coração de temor. Eles 

veriam Jerusalém reduzida à desolação, o templo arrasado, seu culto para sempre acabado, 

e Israel disperso para todas as terras, quais náufragos em uma praia deserta. Jesus disse: “E 

ouvireis de guerra e rumores de guerras" "... se levantará nação contra nação, e reino 

contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas 

coisas são princípio das dores." Mateus 24:6-8. Todavia os seguidores de Cristo não deviam 

temer que sua esperança ficasse perdida, o que Deus houvesse abandonado a Terra. O poder 

e a glória pertencem àqueles cujos grandes desígnios avançam ainda, não entravados, rumo 

à consumação.  Na oração que exprime suas necessidades diárias, os discípulos de Cristo 

foram guiados a olhar acima de todo poder e domínio do mal, ao Senhor seu Deus, cujo reino 

domina sobre todos, e o qual é seu Pai e seu Amigo eternamente.  

 A ruína de Jerusalém era um símbolo da ruína final que assolará o mundo. As 

profecias que tiveram seu parcial cumprimento na queda de Jerusalém, tem mais direta 

aplicação aos derradeiros dias. Encontramo-nos no limiar de grandes e solenes 

acontecimentos. Acha-se diante de nós uma crise, como o mundo jamais presenciou. E, quão 

doce nos é, a nós, como aos primeiros discípulos, a certeza que nos é dada, de que o reino de 

Deus, domina para sempre! O programa dos acontecimentos por vir está nas mãos de nosso 

Criador. A Majestade do Céu, tem a Seu cargo o destino das nações, bem como os interesses 

de sua igreja. A todo instrumento na consecução de Seus planos, como a Ciro outrora, diz o 

divino Instrutor: "Eu te cingirei ainda que tu Me não conheças." Isaías 45:5 

 Na visão do profeta Ezequiel, sob as asas do querubim, havia a aparência de uma 

mão. Isto deve ensinar a Seus servos que é o poder divino que lhes confere êxito. Aqueles a 

quem Deus emprega como Seus mensageiros não devem pensar que Sua obra deles depende. 

Não é permitido que seres finitos carreguem esse peso de responsabilidades. Aquele que não 

tosqueneja, que opera continuamente pelo cumprimento de Seus desígnios, há de levar 

avante a Sua obra. Ele embargará os propósitos dos ímpios, e confundirá os conselhos dos 

que tramam maldades contra o Seu povo. Aquele que é Rei, o Senhor dos Exércitos, senta-Se 

entre os querubins e, por entre as contendas e tumultos das nações, guarda ainda os Seus 

filhos. Aquele que reina nos Céus é nosso Salvador. Mede cada provação, vigia o forno da 

fornalha que irá provar cada alma." O MDC, páginas 120/121. 
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Vinte e Seis de Novembro 

Tesouros no Céu 

 Não ajunteis para vós tesouros na terra. Mateus 6:19 

 Enquanto a imensa maioria confia plenamente que riquezas materiais são 

fundamentais na vida e não medem esforços para acumulá-las, Jesus Cristo modifica esse 

conceito de riquezas e introduz o conceito de tesouros no céu, ao pronunciar: 

 "Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem 

corroem e onde ladrões escavam e roubam; mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde 

traça nem ferrugem corrói e onde ladrões nem escavam, nem roubam; porque, onde está a 

tua tesoura, aí estará também o teu coração.” 

 Vejamos como a serva do Senhor abordou essa questão de acumular riquezas no 

céu: 

 "A instrução é: "Ajuntais para vós tesouros no Céu." É para o vosso próprio interesse 

assegurar as riquezas celestes. Estas apenas, de todo quanto possuis, são realmente vossas. 

O tesouro acumulado no Céu é imperecível. Nenhum incêndio ou inundação o pode destruir, 

ladrão algum o pode arrebatar, nenhuma traça ou ferrugem corrompê-lo, pois se encontra 

sob a guarda de Deus. 

 Este tesouro que Cristo considera precioso acima de toda estimação, são "as 

riquezas da glória de Sua herança nos santos". Efésios 1:18. Os discípulos de Cristo são 

chamados Sua jóias, Seu precioso e peculiar tesouro. Ele diz: "Como as pedras de uma coroa 

eles serão." "Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do 

que o ouro fino de Ofir." Zacarias 9:16; Isaías 13:12. Cristo considera Seu povo, em sua 

pureza e perfeição, como a recompensa de todos os Seus sofrimentos, Sua humilhação, Seu 

amor e como o suplemento de Sua glória - Cristo, o grande Centro de onde toda a glória 

irradia. 

 É-nos permitido unir-nos com ela na grande obra da redenção, e ser participantes 

com Ele nas riquezas que Sua morte e sofrimento conquistaram. Este é o tesouro pelo qual 

Cristo nos pede trabalhar. O caráter é a grande colheita da vida. E toda palavra ou ato que, 

mediante a graça de Cristo, suscita em uma alma um impulso em direção ao Céu, todo 

esforço que tende à formação de um caráter cristão, é depositar tesouro no Céu. 

 Onde se acha o tesouro, aí estará o coração. Em todo esforço para beneficiar outros, 

beneficiamo-nos a nós mesmos.  Aquele que dá dinheiro ou tempo para a disseminação do 

evangelho, empenha seu próprio interesse e suas orações em prol da obra e das almas a 

serem conquistadas por meio dele; suas afeições dilatam-se para outros, e ele é estimado a 

maior devoção para com Deus, a fim de ser habilitado a fazer-lhes maior bem. Se dermos 

ouvidos às palavras de Cristo, então, ao reunir-nos em torno do grande torno branco, 

veremos almas que foram ganhas por nosso intermédio, e saberemos que uma salvou a 

outras e estas ainda outras - um grande grupo levado ao porto de descanso em resultado de 

nossos labores, para aí depositar suas coroas aos pés de Jesus." O MDC, páginas 88/90. 
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Vinte e Sete de Novembro 

Famílias Divididas 

 Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de 

aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e 

desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. 

Mateus 6:24 

 Que lições podemos tirar de mais um importante ensinamento de nosso líder Jesus 

Cristo? Quem são esses dois senhores que querem ter domínio sobre nossas vidas? Vamos 

permitir mais uma vez que a serva do Senhor nos abençoe com suas orientações sobre essa 

doutrina de Jesus. 

 "Cristo não diz que o homem não servirá a dois senhores, mas que ele não pode fazê-

lo. Os interesses de Deus e os interesses de Mamom não tem ligação ou correspondência. 

Justamente onde a consciência do cristão o adverte para deter-se, para negar o próprio eu, 

para parar, aí mesmo o mundano ultrapassa a linha a fim de condescender com suas 

propensões egoístas. De um lado do limite se encontra o abnegado seguidor de Cristo; do 

outro lado está o amante do mundo, complacente consigo mesmo, cortejando a moda, 

empenhando-se em frivolidades e regalando-se em proibido prazer. Àquele lado do limite 

não pode ir o cristão. 

 Pessoa alguma pode ocupar uma posição neutra; não há classe neutra que nem ama 

a Deus nem serve ao inimigo da justiça. Cristo deve viver em Seus instrumentos humanos, e 

operar mediante suas faculdades, e agir por meio de suas aptidões. A vontade deles precisa 

estar submissa a Sua vontade; eles devem agir com o Seu Espírito. Então, não mais vivem 

eles, mas Cristo é que neles vive. Aquele que não se entregou inteiramente a Deus, acha-se 

sob o controle de outro poder, escutando outra voz, cujas sugestões são de caráter 

inteiramente diverso. Um serviço pela metade coloca o agente humano do lado do inimigo, 

como bem sucedido aliado das hostes das trevas. Quando homens que se dizem soldados de 

Cristo se empregam na confederação de Satanás, e ajudam o seu lado, demonstram-se 

inimigos de Cristo. Traem sagrados depósitos. Formam um elo entre Satanás e os verdadeiros 

soldados, de modo que, por meios desses instrumentos, está o inimigo operando 

continuamente para roubar o coração dos soldados de Cristo. 

 O mais poderoso baluarte do vício em nosso mundo, não é a vida iníqua do 

abandonado pecador ou do degradado; é a vida que, ao contrário, parece virtuosa, 

respeitável e nobre, mas na qual é nutrido um pecado; a vida em que há complacência como 

um vício. Para a alma que está lutando intimamente contra alguma gigantesca tentação, 

tremendo à beira de um abismo, tal exemplo é um dos mais poderosos estímulos a pecar. 

Aquele que, dotado de altas concepções da vida, da verdade e da honra, transgrida ainda 

voluntariamente um preceito da santa lei de Deus, perverteu seus nobres dons, tornando-os 

um laço para o pecado. O gênio, o talento, a simpatia, mesmo a generosidade e as boas 

ações, podem tornar-se um engodo de Satanás, para seduzir almas para o precipício da ruína 

nesta vida e no por vir."  Ellen G. White, O Maior Discurso de Cristo, páginas 93-94 

 Que nossas famílias possam pertencer inteiramente ao Senhor Jesus Cristo! 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________

______________________________

______________________________
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______________________________

____________________ 

quarta Semana 

MEDITAÇÃO 

De 

Família 

Presente  

Deus 



 
39 

Vinte e Nove de Novembro 

As Duas Estradas 

 Entrai pela porta estreita (larga é a porta e espaçoso o 

caminho, que conduz para a perdição e são muitos os que 

entram por ela), porque estreita é a porta e apertado o 

caminho que conduz para a vida e são poucos os que acenam 

com ela. Mateus 7:13 e 14. 

 Se nós como pais e também nossos filhos nos detivéssemos mais nos ensinamentos 

de Jesus e os aplicássemos diariamente às nossas vidas, como elas seriam transformadas, 

não é verdade? Quantos desastres, quantas escolhas erradas, quanto fracasso, quantas 

dores, quanto choro, quanto arrependimento e porque também não dizer, quantas mortes 

não poderiam ser evitadas, se apenas aprendêssemos mais com o nosso Mestre Jesus? 

 Que ensinamentos fantásticos podemos absorver para nossas vidas somente ao 

lermos esses dois versos incríveis de hoje?  Nossos filhos precisam saber que existe um Deus 

e Satanás; verdade e a mentira; o bem e o mal; o certo e o errado; o mundo e a igreja, os 

anjos e os demônios e o caminho largo e o estreito. 

 Numa sexta feira à noite comecei um Encontro de Adolescentes com Cristo, em Ji 

Paraná em Rondônia. Me lembro de a líder do evento ter me dito que haviam 587 

adolescentes e professores, felizes e dispostos a ouvir a Palavra de Deus. Comecei minhas 

palavras com uma oração antes de abrir a Palavra de Deus e depois pergunteis para eles se 

todos os que estavam ali presentes já haviam entregues suas vidas ao Senhor Jesus e a 

imensa maioria, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus já havia feito essa escolha, 

haviam passado pelas águas do batismo e tiveram seus pecados perdoados.  Eles eram novas 

criaturas em Cristo Jesus e isso me deixou mais motivado ainda para falar de Jesus para eles. 

 Eu queria falar de duas estradas, de dois caminhos, de duas escolhas, do certo e do 

errado, da bênção e da maldição. Então eu perguntei para eles se eles sabiam quais eram as 

músicas preferidas pelos adolescentes do mundo, que ainda não tiveram o privilégio e a 

oportunidade conhecer a Jesus, que ainda eram escravos de Satanás. Continue e disse: 

"Vocês sabiam que os adolescentes que vão para as baladas, as boates, os cinemas e os 

teatros da vida, amavam as músicas cristãs do Vocal Livre e de todos os cantores adventistas 

do sétimo dia que gravam na Novo Tempo? Continuei dizendo? "Quantos de vocês acreditam 

que o que eu falei é verdade?" 

 Ficou um silêncio sepulcral no evento. Aquela notícia parecia boa demais para ser 

verdade, mas quando perguntei novamente se alguém acreditava de verdade, que os 

adolescentes do mundo, amavam músicas cristãs e ainda por cima, louvor adventista, 

ninguém acreditou. Então me virei para eles e disse: "Se os adolescentes de Satanás não 

ouvem as músicas de Deus, porque os adolescentes de Deus ouvem as músicas da serpente 

Satanás? Enquanto eles pensavam, falei de escolhas, de Jesus, de Seu amor, de Sua graça, de 

vitórias e de derrotas, de vencedores e de derrotados. No final fiz um apelo para que os 

adolescentes de Deus deletassem as músicas da serpente Satanás de seus celulares e seus 

computadores. 

 Para que caminho nossos filhos e nossas famílias estão indo?   
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Trinta de Novembro 

Provações na Caminhada 

 Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. 

Mateus 10:22 

 Estamos vivendo em tempos de paz em nosso país.  Em nosso país, sempre existiram 

pobres e ricos, corruptores e corruptos, brancos e negros, índios e mamelucos, 

flamenguistas e vascaínos, empresários e trabalhadores e apesar das divergências, somos 

um país de paz. Por estarmos vivendo nesse país e em tempos de paz, esse é o melhor 

momento de nossas vidas para evangelizarmos e falarmos de Jesus para nossos amigos e 

tentarmos de todas as formas de levá-los à Jesus. 

 De alguns meses para cá, o Espírito Santo de Deus incomodou a mim e a minha 

esposa no sentido de falarmos com amigos não cristãos sobre Jesus e oferecendo-lhes a 

oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus, pelas chamadas de vídeo de nossos 

celulares. Lembro claramente do Espírito Santo de Deus falando ao meu coração para 

convidar a amiga "A", a amiga "B" e ao amigo "C". 

 Por conta da pandemia da corona vírus, não poderíamos ir até eles e não coube 

outra alternativa, senão a de cadastrá-los no WhatsApp, ligar para eles e com a cara mais 

lavada do mundo, perguntar para eles se eles não queriam que estudássemos a Bíblia com 

eles. Logicamente que eu e minha esposa Ilda, já havíamos orado antes e para nossa total 

alegria, nossos três amigos não cristãos, aceitaram o desafio e estamos falando de Jesus, de 

seu amor e de sua maravilhosa graça.  

 Mas será que levar pessoas aos pés de Jesus sempre será tão fácil assim? Ao longo 

de nossa caminhada como testemunhas de Jesus Cristo, tudo serão rosas e outras flores? 

Por incrível que possa parecer, a resposta é não e foi o próprio Jesus que nos alertou que Lo 

servir e amá-Lo, implicaria em consequências inesperadas e até mesmo a morte. Veja as 

próprias palavras de nosso Líder Jesus: 

 "Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos; portanto, sede prudentes como 

as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens; porque 

eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas; E sereis até 

conduzidos à presença dos governadores, e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de 

testemunho a eles, e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como, 

ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de 

dizer. 

Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. 

E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho; e os filhos se levantarão contra os 

pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome; mas aquele que 

perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi 

para outra; porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de 

Israel sem que venha o Filho do homem." Mateus 10:16-23 

 Que tal aproveitarmos os tempos de paz enquanto a tribulação não vem, para oferecer 

Jesus Cristo aos seus amigos não cristãos? O não você já tem. Que tal tentar o sim? 
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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

