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Dedicatória

A todas as crianças,
“ Que vocês possam estar mais próximas do 

coração de Deus”.
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MINISTRAÇÃO DA PALAVRA



VOCÊ É IMPORTANTE
Deus se importa!

Texto bíblico: Marcos 10.13-16
Ouça! Eu quero dizer que Deus te ama muito. Jesus está
interessado que você mesmo com a idade que tem o aceite
como Senhor e Salvador. Ele te diz que você não precisa
nem deve  esperar  crescer  e  ser  adulto  para  ter  a  vida
eterna. Entregue sua vida para Ele. Esse é o melhor tempo
de sua vida. Se Jesus parou a reunião de adultos que Ele
estava fazendo para dar atenção às crianças, é porque Ele
realmente ama e se importa com você.
Hoje vamos conversar sobre dois fatos muito importantes: 
1º Perdoe seus pais por não terem muito tempo para você,
aprenda a conversar com eles, e mostre o texto de hoje
para eles  saberem que precisam fazer  como Jesus:  dar
importância às crianças.
2º Quando os adultos não tiverem tempo para você, ore e
fale com Jesus sobre sua vida. Ele nunca estará ocupado,
sempre vai te ouvir e te dar atenção.

Algum  dia  você  já  se
sentiu  como  alguém que
não  é  importante  pra

ninguém?  Você  sabia  que  para  Deus  você  é  muito
especial? Pois é! Jesus quer estar sempre perto de você e
abençoando sua vida em tudo. Você não precisa esperar
ser  adulto  para  aceitar  Jesus  e  quanto  mais  cedo  você
tomar  essa  decisão  melhor  será  para  a  sua  vida.  Você
pode fazer isso agora mesmo, peça para o seu líder orar
com você.
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A IGREJA
A grande família de Deus.

Texto bíblico: 1Coríntios 12.12 e 14
Quando recebemos Jesus como nosso Senhor, morremos
para o mundo e nascemos em Deus. O Espírito Santo nos
coloca (batiza) dentro do corpo de Cristo e nos tornamos
membros da grande família de Deus. Isto nos faz irmãos
de todos aqueles que também receberam Jesus em suas
vidas, mesmo se estiverem do outro lado do planeta. Por
isso, quando nos encontramos devemos nos tratar como
irmãos.  Somos  a  família  de  Deus,  temos  a  mesma
semente  (a  palavra  de  Deus),  e  o  mesmo  Espírito  (o
Espírito Santo).  Quando iniciamos nossa vida com Deus,
precisamos  ser  cuidados,  protegidos,  motivados,
corrigidos,  ensinados,  algumas  vezes  carregados  e
perdoados, enfim, precisamos de um lugar onde possamos
crescer e conhecer tudo o que o Senhor nos tem dado.
Esse  lugar  é  a  igreja.  A  igreja  é  o  lugar  onde  nos
envolvemos  em fidelidade,  aprendemos  a  nos  submeter
uns  aos  outros,  participamos  de  uma  visão,  nos
comprometemos uns com os outros e aprendemos a levar
as cargas uns dos outros, é a nossa família mais próxima.
Todos  os  cristãos  devem  estar  integrados  numa  igreja
participando ativamente.

Quando  aceitamos
Jesus em nossas vidas,
passamos  a  ser

membros  da  família  de  Deus.  Estar  na  igreja  é  estar
conectado ao corpo de Cristo e receber as bênçãos que
Ele separou para nós. A reunião de Grande Celebração é o
momento  em  que  todas  as  células  se  reúnem  para
adorarem ao Senhor.
E você, vai ficar fora dessa? Combine com os seus amigos
da célula e vá direto louvar ao Senhor, Ele anseia em te
ver.
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CÉLULA
Grupo Familiar. 

Texto bíblico: Atos 2.46-47
O Que é uma Célula?
Célula:  é  um  lugar  onde  experimentamos  a  vida  em
comunidade, cada um procura ajudar e encorajar o outro a
viver  em  família  e  não  se  isolar,  é  onde  oramos  e
ministramos uns aos outros com desejo de se ter o melhor
para o outro.
Evangelismo:  Cada membro nascido de novo aprende a
olhar  além  do  grupo,  a  fim  de  alcançar  um  amigo  ou
parente  não-salvo,  levando-o  a  um  relacionamento  de
salvação em Jesus Cristo, onde cada membro nascido de
novo  percebe  que  cada  atividade  da  igreja  é  uma
oportunidade para compartilhar a sua fé e experiência em
Jesus Cristo.
Liderança:  Todos  os  membros  nascidos  de  novo
reconhecem o seu papel como sacerdotes diante de Deus,
exercitam seus dons espirituais para a edificação do corpo
de Cristo, são encorajados a terem uma atitude de servo,
sendo responsáveis por outra pessoa na célula.
Multiplicação: Cada célula se multiplica em novas células
regularmente,  onde  a  célula  se  expande  em  lugares  e
ministérios que,  humanamente seriam impossíveis  de se

alcançar.
Direção do Espírito: Todos os membros nascidos de novo
estão abertos para a liderança e a visão do Espírito Santo;
onde o louvor e a adoração acontecem por amor a Cristo, o
cabeça da igreja.

As  Células  são  parte  de
uma visão  de  ser  Igreja.
Ela é essencial  para que

haja comunhão familiar, vínculos reais, edificação mútua e
vida fluindo para cada membro. Um membro que se recusa
a participar de uma célula está se excluindo da vida do
corpo  em  nossa  igreja.  Tal  pessoa  não  poderá  exercer
nenhum tipo  de  autoridade,  nem liderar  ou  participar  de
algum ministério. 
“O que vive isolado busca seu próprio desejo; insurge-
se contra a verdadeira sabedoria.” (Provérbios 18.1) 
As Células são a própria Igreja, porém, reunida nos lares,
por isso não são opcionais. E para você meu amiguinho
que sonha em ser  um líder  um dia,  vamos nos  dedicar
cada vez mais com a célula!
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ELE É JESUS

Texto bíblico: Mateus 8.27
A tripulação do barco onde estava Jesus encontrava-se em
difícil  situação,  estavam  passando  por  uma  terrível
tempestade.  E  quando  viram  que  Jesus  estava  ali
dormindo e descansando, como se nada daquilo estivesse
acontecendo, ficaram desesperadas, as pessoas no barco
estavam morrendo de medo, elas estavam desesperadas,
foi  nesse  momento que perceberam que só Ele  poderia
ajudar e foram acordá-lo: Jesus! Salva-nos! Vamos morrer!
Ele  vendo  todo  o  alvoroço  deu  uma  bronca  neles  e
repreendeu o mar e o vento,  no mesmo instante toda a
tempestade  parou.  Admirados  todos  disseram:  Quem  é
este  que  até  o  vento  e  o  mar  lhe  obedecem?  Vamos
aprender quem é Jesus:
Seu nascimento:  Jesus nasceu numa manjedoura dentro
de um estábulo (onde guardava os animais), Desde o seu
nascimento Jesus estava cumprindo à profecia que dizia
que o Messias viria de uma cidade chamada Belém. 
Sua infância: Jesus também um foi bebê, foi uma criança,
um juvenil, um jovem e um adulto e diferente de todos nós
ele não pecou. A Bíblia registra poucos momentos de sua
infância e adolescência. Vejamos: Lucas 2.40-50 Jesus foi
referência em sua infância e adolescência. 

Suas tentações: Após ser batizado, Jesus foi tentado pelo
próprio satanás no deserto. Jesus sabe que às tentações
não  são  fáceis,  mas  Ele  sabe  que  somos  capazes  de
vencê-las porque Ele venceu! (Sem pecar). 
Seus  Milagres:  Jesus  fez  centenas  de  milagres:  curou
cego,  deu  voz  ao  mudo,  alimentou  mais  de  três  mil
pessoas  com  apenas  cinco  pães  e  dois  peixes,  Ele
ressuscitou o morto. Jesus foi o único que morreu por você
e por mim, Jesus durante toda sua vida na terra, só tinha
um propósito,  que era nos salvar.  Ele sabia que se não
morresse  por  amor  a  nós,  não  teríamos  a  chance  de
ganharmos  a  vida  eterna.  Ele  tem  poder  até  contra  a
morte,  pois,  através  de  sua  morte  rasgou  o  véu  que
separava o homem de Deus e deu uma nova chance ao
homem de ter um relacionamento com Deus. Mas não foi
só isso, Jesus Ressuscitou ao terceiro dia para nos mostrar
que Ele é mais forte do que a própria morte!

Jesus  deseja  mudar
nossa história,  A vontade
Dele é de nos ajudar em

nossas  dificuldades.  Mas  para  isso  acontecer  é  preciso
convidá-lo para morar em nosso coração. Se você deseja
recebê-lo  em  seu  coração.  Ore  pedindo  perdão  e
reconhecendo Jesus como único Senhor e Salvador de sua
vida, convide-o para morar em seu coração.
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ORAÇÃO
Um bate-papo com Deus. 

Texto bíblico: Lucas 11.1-4 ou Mateus 6.5-13
O que é uma Oração?
A oração é a maneira de todo cristão falar e ter comunhão
com Deus, por isso é muito importante aprendermos a orar.
A oração é como duas pessoas conversando, através da
oração conversamos com Deus, é como se eu pegasse um
telefone e “ligasse” para Ele. Quem tem Jesus no coração
pode falar com Deus, pois, no tempo do Antigo Testamento,
não era qualquer pessoa que podia falar com Ele. Hoje é
possível falar com Deus por causa de Jesus. 
A Bíblia diz que devemos orar ao Pai através do Filho, ou
seja, a oração é para Deus, mas sem Jesus que é nosso
intermediador  não  podemos  orar,  por  isso,  é  sempre
importante terminar a oração falando em nome de Jesus.
Através  de  Jesus  nós  podemos  falar  com  Deus.  Nós
oramos pelo nosso sustento e pedindo Graça (…o pão de
cada  dia  nos  dá  hoje…),  podemos  pedir  para  Deus
abençoar nossa família, curar uma pessoa. Deus irá nos
ouvir. Podemos orar pedindo perdão ou perdoar (…perdoa
nossos  pecados,  assim  como  perdoamos  os  nossos
devedores…).  Todos  os  dias  nós  erramos,  somos
humanos, mas Deus perdoa todo àquele que confessa e se

arrepende de seus pecados.  Precisamos pedir  perdão a
Deus  pelos  nossos  pecados,  não  importa  quando
aconteceu. Podemos orar pedindo a segurança para Deus
(…e  não  nos  deixe  cair  em  tentação…).  Todo  soldado
quando vai para uma guerra tem que estar preparado para
enfrentá-la, não podemos sair sem a proteção do Senhor.
Na oração demonstramos o quanto amamos o Senhor por
tudo que Ele fez e fará por nós.

A oração nada mais é do
que  um  bate-papo  com
Deus.  E  Ele  está

disponível  em  todo  o  tempo  para  ouvir  as  nossas
necessidades. Da mesma forma que conversamos com um
amigo, assim também podemos falar com Deus. Ele não
espera  palavras  difíceis  e  bonitas,  Ele  apenas quer  nos
ouvir.
Agora  que  já  aprendemos  o  que  é  a  oração  e  como
devemos orar, vamos praticar. Que tal hoje em nossa casa
orarmos pela refeição? 
“E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês
receberão”. Mateus 21.22
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A BÍBLIA – CURIOSIDADES DA
PALAVRA

Texto bíblico: Salmos 119.105
A Bíblia  é  como um mapa ou manual  de vida,  que nos
ensina como lidar com todas as situações do nosso dia a
dia, nos levando pro caminho certo. Então sem ela é como
se estivéssemos perdidos numa floresta, sem um mapa. A
Bíblia foi escrita por mais de quarenta autores, porém um
único autor que os inspirou.
Tudo que está na Bíblia veio de Deus, mas, Ele escolheu
pessoas  para  escreverem  a  sua  Palavra.  Ele  inspirou
essas  pessoas  a  escreverem  tudo  aquilo,  exatamente,
como Ele queria. Como por exemplo, Deus inspirou Moisés
a escrever os primeiros cinco livros da Bíblia, o guiando a
escrever tudo da maneira dEle. 
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a instrução na
justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente
preparado para toda boa obra.” (2Timóteo 3.16-17).
“Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que
qualquer espada de dois gumes; ela penetra até o ponto de
dividir  alma  e  espírito,  juntas  e  medulas,  e  julga  os
pensamentos e as intenções do coração.” (Hebreus 4.12)

Deus nos deu a Sua Palavra para que possamos conhecê-
lo de perto. Entender quem realmente Ele é, e como é. A
Bíblia  nos  mostra  que  Ele  entregou  o  seu  único  filho,
Jesus, para que nós possamos passar a eternidade ao seu
lado. Quer mais amor que isso?
Ela também nos ensina nitidamente como devemos viver
neste  mundo,  nos  guiando  e  nos  mostrando  como  ter
Jesus sempre ao nosso lado.

Pensem  comigo,  quando
não  sabemos  para  onde
ir,  usamos  um  mapa,

certo? Então, vamos pensar que a Bíblia é como se fosse o
nosso mapa da vida: ela nos mostra como devemos agir e
o que devemos fazer. Ilumina tudo, como uma forma mais
fácil  de  sobrevivermos  a  este  mundo.  Sem ela,  ficamos
perdidos e sem direção.
A Bíblia nos revela um grande tesouro, e nos mostra como
viver a eternidade com Deus.
Você não precisa ler a Bíblia inteira de uma vez, basta ler
um pouquinho a cada dia, certamente você ficará surpreso
com as histórias que mela contém.
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A BÍBLIA – VELHO TESTAMENTO

Texto bíblico: Salmos 119.105
A Bíblia  pode ser  comparada a uma biblioteca,  pois  ela
contém  66  livros  arrumados  em  duas  prateleiras:  A
primeira, chamada de Velho Testamento, com 39 livros e a
segunda, chamada de Novo Testamento, com 27 livros.
Pentateuco: Os  cinco  primeiros  livros  da  Bíblia  são
chamados  de  Pentateuco.  Neles  encontramos  desde  a
criação do mundo até a Lei de Deus dada por Moisés ao
povo de Israel. Todos os livros foram escritos por Moisés.
Estes  são:  Gênesis,  Êxodo,  Levítico,  Números  e
Deuteronômio.
Livros Históricos: Os livros históricos narram a história do
povo de Israel na conquista da terra prometida. Histórias
de grandes reis como Davi e Salomão, as guerras entre o
povo israelita e os povos inimigos de Deus, entre outras…
Estes são: Josué, Juízes, Rute, 1Samuel, 2Samuel, 1Reis,
2Reis, 1Crônicas, 2Crônicas, Esdras, Neemias e Ester.
Livros  Poéticos: O  termo  poético  é  devido  ao  gênero
desses  livros.  Estes  são:  Jó,  Salmos,  Provérbios,
Eclesiastes e Cantares.
O  livro  de  Jó  traz  um  grande  exemplo  de  paciência  e
esperança  em Deus.  Salmos  é  repleto  de  louvores  que
expressam  a  grandeza  e  a  misericórdia  de  Deus.

Provérbios  e  Eclesiastes  são  livros  que  contém
ensinamentos e conselhos para nossa vida.
Livros Proféticos: Há uma divisão dos livros proféticos em
profetas maiores e menores.
Profetas  maiores: Isaías,  Jeremias,  Lamentações,
Ezequiel e Daniel.
Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas,
Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e
Maláquias. Esta divisão é feita com base no tamanho da
obra e não na importância deles. Também não é levando
em conta a importância da mensagem, já que todos foram
inspirados pelo Espírito Santo,  acontece que os profetas
maiores,  profetizaram  mais  ou  deixaram  mais  escritos
sobre as suas profecias.

Não  é  interessante
pensar que homens foram
usados pelo próprio Deus,

para escreverem a Bíblia? Através desse livro fantástico,
podemos conhecer muitas histórias do passado.
No decorrer das ministrações vamos aprender sobre vários
homens,  como  por  exemplo:  Abraão,  Isaque,  Moisés,  e
muitos outros.
Você já leu a Bíblia hoje?
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A BÍBIA – NOVO TESTAMENTO

Texto bíblico: Salmos 119.105
Os Evangelhos: Os quatros evangelhos foram escritos por
Mateus,  Marcos,  Lucas  e  João.  Cada  um  deles  foi
destinado a um povo, levando em conta o conhecimento
que cada povo tinha de Deus ou de Jesus Cristo.
O livro histórico: O livro de Atos é um relato do início da
igreja de Jesus Cristo na terra.
Cartas de Paulo: As cartas de Paulo são ensinamentos
valiosíssimos  para  a  igreja  atual.  Nela  encontramos  um
vasto ensino sobre a salvação, o papel da igreja e muitas
vezes exortações sobre como ter uma vida santa perante
Deus.  Estas  são:  Romanos,  1Coríntios,  2Coríntios,
Gálatas,  Efésios,  Filipenses,  Colossenses,
1Tessalonicenses,  2Tessalonicenses,  Timóteo,  Tito  e
Filemom.
Cartas de outros apóstolos: Com exceção de Hebreus,
que alguns acreditam ter sido escrita também por Paulo,
essas cartas  têm como autores os demais Apóstolos  de
Jesus Cristo, como: Pedro, João, Tiago e Judas.
Estas são: Hebreus, Tiago, 1Pedro, 2Pedro, 1João, 2João,
3João e Judas
O livro profético: Apocalipse é o último livro da Bíblia e foi
escrito por João, o mesmo que escreveu o Evangelho João

e as três cartas 1, 2 e 3 João.
João  foi  um  dos  três  apóstolos  mais  ligados  a  Jesus
(Pedro, Tiago e João) e escreveu este livro já no final de
sua vida, no final do primeiro século.
É um livro de difícil compreensão, mas de uma importância
enorme, já que mostra como será o final  dos tempos, o
julgamento de todas as nações, a salvação dos justos e a
condenação dos pecadores.

 A Bíblia  é  um  livro  tão
fantástico  que  foi
inspirada  por  Deus.  E  o

novo  testamento  é  demais.  Aprendemos  coisas  que  o
próprio Jesus fez, milagres e muito mais. No decorrer das
ministrações vamos aprender quem Jesus foi, e o que Ele
fez aqui por nós.
Você já leu a Bíblia hoje?
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PROFETA – DÉBORA
A fé que nos leva a lugares altos.

Texto bíblico: Juízes 4.1-24
Algumas pessoas são líderes improváveis,  elas parecem
não  ter  as  características  que  geralmente  relacionamos
com grandeza e poder. Davi, por exemplo, era um jovem
pastor  de  ovelhas,  um sonhador  que escrevia  música  e
tocava harpa, qualidades que não são procuradas quando
você escolhe alguém para derrotar inimigos, porém, Deus
chamou Davi não apenas para ser um homem de guerra,
mas também rei de todo Israel. Por quê? Porque Davi tinha
algo mais importante do que ser um homem de guerra. Ele
tinha fé em Deus.
Teve  uma  época  na  Bíblia  que  uma  mulher  chamada
Débora tornou-se líder de Israel. A Bíblia não fala muito de
suas qualidades, a não ser que era esposa e mãe. Porém,
Débora tinha a mesma vantagem que Davi, ela tinha fé em
Deus, fé que Ele tudo pode.
Numa  época  em que  Israel  estava  ruim  (Juízes  17.6  e
Juízes  21.25),  onde  cada  um fazia  o  que  achava  bom,
Deus  escolheu  Débora,  que  tinha  grande  fé  e  estava
disposta a segui-lo em obediência.
Débora era uma profetisa, ou seja, Deus falava com ela e
ela transmitia Sua Palavra ao povo, era porta-voz de Deus.

Ela  era  uma  juíza,  portanto,  julgava  as  pessoas  que
vinham  até  ela  para  resolver  seus  problemas.  Foi  uma
mulher  que  amava  a  Deus,  obedecia  à  Sua  Palavra  e
seguia as orientações do Senhor em sua vida.
Sua  realização  mais  conhecida  foi  quando  os  israelitas
(povo escolhido por Deus) clamaram a Ele por libertação
depois  de  vinte  anos  de  opressão  do  povo  de  Canaã.
Naquele dia Deus sustentou Israel, como Débora, por fé,
sabia  que  Ele  faria.  O  Senhor  enviou  uma chuva  muito
forte que inundou o ribeiro de Quisom e fez com que todo o
exército inimigo atolasse na lama e fosse derrotado. Dessa
maneira, Deus libertou Israel.

 Nos  dias  de  hoje,
vivemos  em  um  mundo
onde somos reconhecidos

pelas realizações materiais, porém Deus não deseja tanto
as nossas habilidades, mas sim a nossa vontade, nossa
obediência e o nosso querer que vem através da fé.
Em Romanos 10.17 vemos que a fé vem pelo ouvir e o
ouvir a palavra de Deus, por isso para que possamos ter
fé,  precisamos constantemente estudar  a  Bíblia  e deixar
que Deus use nossas vidas onde Ele quer.
Você já leu a Bíblia hoje?

18



PROFETA – ISAÍAS
Quem anunciou a vinda do Salvador.

Texto bíblico: Isaías capítulos: 7, 9 e 53
Isaías  era  um profeta  Deus  e  as  pessoas  o  ignoravam,
não davam ouvidos para o que Deus falava através dele.
Ele  pregou  durante  o  reinado  de  quatro  diferentes  reis:
Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Uzias, rei que governava a
terra de Judá na cidade de Jerusalém foi  abençoado no
começo por Deus, mas depois ele se tornou orgulhoso e
parou de obedecer. Por isso, ele se tornou leproso e viveu
sozinho  até  a  sua  morte.  Seu  filho  Jotão  ficou  em seu
lugar.  Jotão  foi  abençoado,  pois  ele  ouvia  o  que  Deus
falava através de Isaías e pelos outros profetas. 
O filho do rei Jotão se chamava Acaz, ele adorou ídolos e
falsos deuses e fez com que o povo de Deus fizesse o
mesmo. Isaías o advertiu, Acaz não escutou os avisos de
Deus e morreu com apenas trinta e cinco anos de idade.
Deus abençoou o próximo rei, o rei Ezequias, porque ele
removeu  todos  os  ídolos  e  deuses  falsos,  e  adorou  ao
Deus verdadeiro. Um dia, Isaías teve uma visão, e contou
ao povo coisas maravilhosas sobre uma pessoa que seria
um libertador forte e viria para salvá-los do pecado e de
todos os inimigos. 
As pessoas judaicas o chamavam de Messias. Todas as

coisas que Isaías disse sobre Jesus, está escrito na Bíblia,
e embora Isaías tinha escrito todas essas coisas centenas
de  anos  antes  de  Jesus  nascer,  todas  elas  vieram  a
acontecer. Isaías disse que o próprio Deus daria um sinal,
ele disse: “Eis que a virgem terá um filho, e ele se chamará
Emanuel”  Isaías  7.14  (essa  profecia  foi  confirmada  em
Mateus 1.23). Emanuel significa” Deus conosco”.
Isaías  disse  que  seu  nome  seria:  “Maravilhoso,
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe
da paz” (Isaías 9.6). Deus disse a Isaías para falar ao povo
que o Messias sofreria, seria preso, condenado e levado
para  ser  morto,  por  causa  dos  pecados  do  nosso  povo
(Isaías 53.8).

 O  Profeta  Isaías  foi  o
homem  que  Deus  usou
para  contar  às  pessoas

sobre a chegada de Jesus. E da mesma forma, hoje Deus
quer nos usar como profetas para anunciarmos aos nossos
familiares e amigos: o nascimento, a morte e a vinda de
Jesus. Como cristãos nós temos essa responsabilidade de
proclamar o evangelho para as pessoas.

19



PROFETA – JEREMIAS
Pequeno homem, grande missão.

Texto bíblico: Jeremias 1.1-10.
Jeremias  era  filho  de  Hilquias,  um  dos  sacerdotes  da
cidade  de  Anatote,  no  território  da  tribo  de  Benjamim.
Quando Josias, filho de Amom, estava no ano treze do seu
reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. E
falou de novo quando Jeoiaquim, filho de Josias, era rei.
Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o
tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado
como prisioneiro para fora da sua terra. 
O  Senhor  Deus  me  disse:  Antes  do  seu  nascimento,
quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o
escolhi e separei para que você fosse um profeta para as
nações. Então eu disse: Ó Senhor, meu Deus, eu não sei
como  falar,  pois  sou  muito  jovem.  Mas  o  Senhor
respondeu: Não diga que é muito jovem, mas vá e fale com
as  pessoas  a  quem eu  o  enviar  e  diga  tudo  o  que  eu
mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com
você  para  protegê-lo.  Sou  eu,  o  Senhor,  quem  está
falando.  Aí  o  Senhor  estendeu  a  mão,  tocou  nos  meus
lábios e disse: Veja! Eu estou lhe dando a mensagem que
você deve  anunciar.  Hoje,  estou  lhe  dando poder  sobre
nações  e  reinos,  poder  para  arrancar  e  derrubar,  para

destruir e arrasar, para construir e plantar. 
Quando Deus chamou Jeremias para ser profeta, ele disse
ao Senhor  que era  apenas uma criança,  mas o  Senhor
disse a ele que isso não importava, porque Ele já o tinha
escolhido  bem  antes  disso.  Deus  o  escolheu  quando
estava na barriga de sua mãe. Ou seja, os planos de Deus
para Jeremias foram feitos antes dele nascer!

 Assim  como  aconteceu
com  Jeremias,  acontece
com você também. Deus

já sabia tudo sobre você: como seria sua cor, o seu cabelo,
a  sua voz,  Deus  te  amou antes  de  você nascer.  Talvez
você já tenha pensado: “Meus pais não gostam de mim;
ninguém queria que eu tivesse nascido.” A sua vida é
muito valiosa para Deus. Tudo o que Deus faz é bom. Ele
fez você! Deus disse a Jeremias que ele foi escolhido para
ser profeta, para anunciar a mensagem de Deus ao povo.
Jeremias  se  tornou  um  grande  profeta  porque  creu  e
decidiu obedecer a Deus. Hoje, Deus continua fazendo da
mesma maneira, Ele escolhe crianças antes de nascerem,
para  serem  Seus  profetas.  Muitas  nações  hoje  não
conhecem a Jesus e não sabem que Ele morreu por elas.
Por isso, Deus precisa de pessoas que vá a esses lugares
e preguem a Sua palavra.
Deus pode contar com você?
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PROFETA – DANIEL
O profeta coragem.

Texto bíblico: Daniel 3.1-30
O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua e ordenou
que  todos  deveriam  adorar  e  se  ajoelhar  perante  ela,
quando  ouvissem  o  som  das  trombetas  e  outros
instrumentos. Se alguém não fizesse isso seria jogado na
fornalha acesa. Alguns governadores do palácio acusaram
os  judeus  Sadraque,  Mesaque  e  Abede-Nego  de  não
adorarem a estátua.  Ao ouvir  isso,  Nabucodonosor  ficou
furioso e mandou chamá-los e perguntou: É verdade que
vocês  não  prestam  culto  ao  meu  deus,  nem  adoram  a
estátua de ouro que eu mandei fazer? Sadraque, Mesaque
e Abede-Nego afirmaram que sim e que não fariam.  Ao
ouvir  isso,  Nabucodonosor  ficou furioso,  mandou que se
esquentasse a fornalha sete vezes mais. Os três jovens,
foram  amarrados  e  jogados  na  fornalha.  As  labaredas
mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro.
De  repente,  Nabucodonosor  se  levantou  e  perguntou,
muito espantado, aos seus conselheiros: Não foram três os
homens  que  amarramos  e  jogamos  na  fornalha?  Sim,
senhor!  Responderam  eles.  Como  é,  então,  que  estou
vendo quatro  homens  andando soltos  na  fornalha? Eles
estão  passeando  lá  dentro  sem  sofrerem  nada.  E  o

QUARTO homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da
porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abede-
Nego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá!
Os três  saíram da fornalha,  e todas as  autoridades que
estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não
havia feito nenhum mal a eles. O rei gritou: Que o Deus de
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego seja louvado! Pois não
há outro Deus. Então o rei Nabucodonosor colocou os três
jovens em cargos ainda mais importantes na província da
Babilônia.

 Sadraque,  Mesaque  e
Abede-Nego  foram  três
rapazes  corajosos,

mesmo que o preço fosse a própria morte. Eles honraram a
Deus.  A  estátua  representa  hoje  tudo  aquilo  que  quer
ocupar  o  lugar  de Deus em nosso coração,  que quer  a
nossa adoração,  por  isso não devemos dizer:  “eu adoro
sorvete”,  “eu adoro este desenho ou filme”, “eu adoro meu
amigo” porque adorar é somente a Deus, podemos dizer:
“eu amo sorvete”, “eu amo meu amigo”… Lembre-se Deus
é o único que deve ser adorado!
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JESUS – NASCIMENTO
Quando nasce a Esperança.

Texto bíblico: Mateus 1.18-25 e Lucas 2.1-7
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele
será chamado pelo nome de Emanuel – que quer dizer:
Deus conosco. Mateus 1.23
Ele veio ao mundo como uma criança, igual a nós. Foram
nove meses de gestação, choro nas madrugadas, cólicas,
fraldas, mamadeiras, primeiros passos, primeiras palavras.
A história mais esperada pela humanidade.
O Espírito Santo colocou Jesus dentro do ventre de Maria,
e ela o gerou. Depois do tempo determinado, Ele nasceu e
com Ele nasceu a Esperança de dias Melhores. O Filho de
Deus se tornou um de nós, por amor a mim e a você, para
trazer vida abundante aqui na terra e a esperança da vida
eterna junto ao Pai.

 E o verbo se fez carne e
habitou entre nós, cheio
de  graça  e  verdade,  e

vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. João
1.14.
Existe amor maior?
Jesus veio ao mundo por você! Porque Ele o ama mais do
que tudo nessa terra. E agora, você tem um irmão mais
velho,  um amigo,  um ombro amigo,  um Pai.  Ele mesmo
disse que estaria com você todos os dias de sua vida. Não
se preocupe e nem tenha medo, Jesus, nosso irmão mais
velho, mais alto do que qualquer obstáculo e mais forte do
que  qualquer  dor,  esta  aí  do  seu  lado.  Ele  está  aqui
conosco, podemos abraçá-lo e contar tudo o que estamos
sentindo neste momento.

22



JESUS – VIDA
Uma vida com um “Q” mais!

Texto bíblico: Lucas 2.39-52
Crescia  o  menino  e  se  fortalecia,  enchendo  se  de
sabedoria;  e  a  Graça  de  Deus  estava  sobre  Ele.  Lucas
2.40
Qual será que era a brincadeira favorita de Jesus? Pega-
pega? Esconde-esconde? Amarelinha?
Jesus foi uma criança como eu e você. Ele passou pela
fase da infância, adolescência e se tornou adulto. Uma vida
como a nossa,  porém,  com um “Q” a mais! E  sabe por
quê? Porque ele ouvia a voz de Deus. Ele era obediente a
Deus e por isso Ele se destacava aonde ia. Se estava na
sinagoga, falava da palavra de Deus para os mestres da
época.  Ema casa  Ele  era  obediente  aos  seus  pais.  Na
escola  era  estudioso.  E Ele  crescia  em conhecimento  e
sabedoria porque ouvia a Deus.

Se  quiserdes  e  me
ouvirdes,  comerei  o
melhor  desta  terra.

Isaías 1.19
Que tal ter um “Q” a mais igual Jesus?
É fácil, primeiro você precisa ter Jesus em seu coração e
depois ouvir  a sua doce voz.  Deus tem um ministério e
sonhos para você, não perca tempo com bobagens. Jesus
começou cedo, comece você também. Seja uma criança
com um “Q” a mais, ou melhor, com um “J” a mais!
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MILAGRE – BODAS DE CANÁ
Recebemos o melhor.

Texto bíblico: João 2.1-11
Jesus  e  seus  discípulos  foram  convidados  para  um
casamento em Caná da Galiléia. Tendo acabado o vinho, a
mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus
disse: Que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha
hora.  Maria,  talvez  não  compreendesse  o  que  Jesus
dissera,  mas,  mesmo  assim,  ordenou  aos  empregados:
Façam tudo o que ele mandar. Ali perto estavam seis potes
de pedra; em cada um cabiam entre oitenta e cento e vinte
litros  de água.  Jesus transformou a água em vinho.  Em
seguida Jesus disse: Agora tirem um pouco da água destes
potes e levem ao mestre da festa. Ele derramou um pouco
de vinho que Jesus tinha feito.  Então o mestre da festa
provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia
de  onde  tinha  vindo  aquele  vinho,  mas  os  empregados
sabiam.  Por  isso  ele  chamou  o  noivo  e  disse:  “Todos
costumam servir primeiro o vinho bom e, depois, no final da
festa,  o  vinho  comum.  Mas  você  guardou  até  agora  o
melhor vinho” E este foi o primeiro milagre de Jesus.

Jesus, sua família e seus
discípulos  estavam
participando  da  festa  de

um casamento.  Ao perceber que o vinho tinha acabado,
Maria foi falar com Jesus para pedir ajuda. E você? Quem
você procura primeiro quando está com um problema? Não
se esqueça que Jesus, o Filho de Deus, é o Seu melhor
amigo, você pode confiar que ele vai te ajudar. Jesus fez
um vinho novo, e o vinho que Ele fez foi ainda melhor do
que o primeiro vinho. 
Quando confiamos em Jesus para nos dizer o que fazer ou
para nos dar o que precisamos, Ele sempre nos ajuda da
melhor forma, mesmo que não pareça ser bom para nós.
Pode ser que, na hora você não entenda o que Jesus está
fazendo,  mas  você  deve  sempre  confiar  no  Senhor  e
Salvador, pois Ele quer o seu bem.
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MILAGRE – UMA GRANDE PESCA
Pescando pessoas.

Texto bíblico: Lucas 5.1-11
Certo dia estava Jesus perto do lago de Genesaré, e várias
pessoas  o  empurravam  para  ouvir  a  palavra  de  Deus.
Então ele olhou para o lago e viu dois barcos deixados ali
por pescadores que traziam suas redes. Então entrou em
um dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que se
afastasse da margem do lago. 
E quando ele acabou de falar, disse a Simão: Vá para onde
as águas são mais fundas, e lancem todas as suas redes.
E Simão respondeu: Mestre, ficamos aqui a Noite inteira e
não  pescamos  nada.  Mas  porque  é  o  Senhor  que  está
dizendo vou lançar as redes, quando lançaram as redes,
pegaram tantos peixes que as redes começaram a rasgar.
Simão fez sinal para os seus companheiros irem ajudar, e
eles pegaram tantos peixes que os barcos começaram a
afundar. Quando Simão Pedro viu que tinham pego vários
peixes, prostrou-se aos pés de Jesus e falou: Fica longe de
mim porque eu sou um pecador. 
Ele  e  seus  companheiros  estavam  assustados  com  a
quantidade  de  peixes  que  eles  pegaram.  Jesus  disse  a
Simão: Não tenham medo, de hoje em diante vocês serão
pescadores de Homens. Então eles trouxeram os barcos

cheios de peixes para a margem da praia, deixaram tudo e
foram seguir Jesus.

Assim  como  Jesus,  no
passado, escolheu alguns
homens para trabalharem

na sua obra, ainda hoje ele chama Homens, Mulheres e
Crianças para serem pescadores de Pessoas. 
Então onde estivermos, seja em nossa escola, em nossa
casa, na casa de nossos amigos ou parentes, temos que
levar a palavra de Deus, pois o Senhor disse que pela sua
palavra  poderíamos  falar  do  seu  amor,  assim  como  os
discípulos foram e pescaram uma porção de peixes, nós
também podemos ganhar uma porção de pessoas para o
reino de Deus.
Então vamos levar a maravilhosa palavra do Senhor Jesus,
pois o resto Ele fará.
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MILAGRE – O HOMEM DA MÃO
MIRRADA

O Senhor do sábado.

Texto bíblico: Isaías 59.1 e Mateus 12.9-13
Num dia de sábado, Jesus estava numa casa, pregando
para  uma  multidão.  Jesus  era  muito  observador  e  não
poderia deixar despercebido um homem que tinha acabado
de entrar naquele lugar, ele tinha um defeito na mão direita.
O homem da mão defeituosa estava quase que escondido,
não queria que as pessoas o vissem naquela situação.
Porém,  Jesus  queria  mostrar  a  todos  que  Ele  era  a
presença  do  próprio  Deus  aqui  na  Terra,  então  Jesus
chama aquele homem a fim de fazer um milagre. Todos
naquele lugar não gostaram da atitude de Jesus, pois era
um dia de sábado e aos sábados não era permitido fazer
milagres por ser considerado um tipo de trabalho. Mesmo
sabendo disso, Jesus manda o homem estender sua mão
defeituosa,  declarando a  cura  sobre  aquela  imperfeição.
Jesus fez esse milagre no meio de todos, mostrando que
Ele veio para fazer a vontade de Deus em qualquer dia e
em qualquer lugar. Jesus foi perseguido por descumprir a
lei  do sábado,  os oficiais  já planejavam sua morte,  mas
Jesus fez isso porque queria mostrar  que Deus quer se

manifestar através de todos em todos os momentos.

Da  mesma  forma  que
Jesus manifestou o poder
de  Deus  no  dia  de

sábado, quebrando vários padrões religiosos, Ele quer que
possamos manifestar o Reino de Deus em todos os dias,
lugares  e  situações.  Devemos  apresentar  Deus  e  suas
maravilhas em todos os momentos e não somente no culto
ou na célula.
Quando convidamos Jesus para fazer morada em nossos
corações, o convidamos para estar conosco 24 horas por
dia e Ele espera que nós, como representantes de Deus
aqui na Terra, façamos milagres e maravilhas, assim como
na  história  que  acabamos  de  ouvir.  Deus  quer  que
tratemos  as  pessoas  com amor  e  com gentileza.  Assim
levaremos a mensagem da cruz, que é uma mensagem de
amor.
Ajude o seu próximo, ame-o como Deus te ama!
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MILAGRE – O PARALÍTICO DE
CAFARNAUM

Texto bíblico: Marcos 2.1-12
Certo dia, Jesus estava em Cafarnaum pregando a Palavra
em  uma  casa.  Uma  multidão  que  queria  ouvir  Jesus
encheu o lugar, de forma que não era possível passar.
Sabendo que Jesus estava ali, quatro homens carregaram
seu amigo, que não podia andar, para que ele encontrasse
Jesus e fosse curado. Porém não conseguiam entrar, era
muita  gente  na  casa.  Eles  não  desistiram,  abriram  o
telhado perto de onde Jesus estava e desceram a maca. 
Vendo a fé daqueles homens,  Jesus disse ao paralítico:
“Filho,  os  seus  pecados  estão  perdoados”,  e  também:
“Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa”.
Estando  curado,  ele  se  levantou,  pegou  a  maca  e  foi
embora. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus.
Provérbios  17.17  Em  todo  tempo  ama  o  amigo,  e  na
angústia se faz o irmão. 
Eclesiastes 4.9-10 É melhor ter  companhia do que estar
sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas
pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se.
Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a
levantar-se.

Salmos 133.1 Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam em união!

Os amigos daquele rapaz
venceram  as  barreiras  e
estavam dispostos a fazer

qualquer  coisa  para  que  ele  encontrasse  Jesus  e
alcançasse seu milagre.
Seus amigos fariam o mesmo por  você? Precisamos ter
como amigos pessoas que nos aproximem de Jesus, que
nos momentos de dificuldades não nos deixem, mas nos
ajudem e  nos  conduzam à  vitória  em Cristo.  Jamais  se
isole  quando  estiver  com  problemas,  compartilhe  a
situação com o seu líder, discipulador, um amigo que você
sabe que pode confiar, ele será usado por Deus para te
direcionar através da Palavra.
Da  mesma  maneira,  precisamos  ser  como  os  quatro
homens para os nossos amigos,  passar confiança e por
mais difícil que seja não podemos desistir deles, mas levá-
los a terem um encontro com Jesus para que tenham seus
pecados  perdoados,  suas  vidas  transformadas  e  todos
vejam o poder do nosso Deus e glorifiquem o Seu nome.
Se você tem se sentido sozinho, sem alguém com quem
possa  compartilhar  suas  dificuldades,  ou  talvez  você  e
seus amigos estejam sem se falar por brigas, ciúmes…, e
hoje  você  quer  liberar  perdão  e  pedir  perdão  também,
vamos orar.
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MILAGRE – O PARALÍTICO DE
BETESDA

Levanta e anda!

Texto bíblico: João 5.1-15
Houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali
existia um tanque que tinha cinco entradas e que ficava
perto do Portão das Ovelhas. Em hebraico esse tanque se
chama  “Betesda”.  Perto  das  entradas  estavam  deitados
muitos doentes: cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam
o movimento da água, porque de vez em quando um anjo
do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que
entrasse  no  tanque  depois  disso  sarava  de  qualquer
doença.  Entre  eles  havia  um homem que  era  doente  à
trinta e oito anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo
que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou:
Você quer  ficar  curado? Ele  respondeu:  Senhor,  eu não
tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se
mexe.  Cada vez que eu tento entrar,  outro  doente entra
antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua
cama e ande! No mesmo instante, o homem ficou curado,
pegou  a  cama  e  começou  a  andar.  Isso  aconteceu  no
sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: Hoje é
sábado, e a nossa Lei não permite que você carregue a

sua  cama neste  dia.  Ele  respondeu:  O  homem que  me
curou  me  disse:  “Pegue  a  sua  cama  e  ande.”  Eles
perguntaram: Quem é o homem que mandou você fazer
isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia
ido  embora  por  causa da  multidão  que estava  ali.  Mais
tarde Jesus encontrou o homem no pátio do Templo e disse
a ele: Escute! Você agora está curado. Não peque mais,
para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O
homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o
havia curado tinha sido Jesus. .

Jesus  vê  uma
necessidade,  tem
compaixão  e  cura  o

paralítico.  Atualmente,  Ele  vê  nossas  necessidades,  tem
pena  de  nós,  e  nos  ajuda.  Sua maravilhosa  graça  cura
nosso coração,  nossa mente e  nosso corpo.  Nós não a
merecemos nem podemos comprá-la, mas assim mesmo
Deus derrama sobre nós seu amor.
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MILAGRE – A MULTIPLICAÇÃO DOS
PÃES

E você está preparado?

Texto bíblico: João 6.1-15 Mateus 14.13-21.
Jesus havia acabado de pregar para uma grande multidão,
Ele se preparava para se despedir, quando percebeu que
as pessoas estavam com fome, Jesus pregou quase que a
tarde toda para mais de cinco mil homens, sem contar com
as mulheres e as crianças que ali  estavam. Então Jesus
chama um de seus discípulos e pede para ele providenciar
alimento para todos. 
Os  discípulos  ficaram  desesperados,  pois,  não  tinham
dinheiro e também não havia nenhum lugar que pudessem
comprar algo que alimentasse toda aquela multidão. Então
André  um dos discípulos  de Jesus  encontra  um menino
que  trazia  consigo  um  cestinho  com  um  lanche  que
provavelmente  sua  mãe  tinha  preparado,  caso  durasse
muito tempo a palavra de Jesus. André leva este cestinho
que  possuía  cinco  pães  e  dois  peixinhos,  para  Jesus.
Jesus abençoou aqueles alimentos e repartiu para todos
que estavam ali, sobrando ainda doze cestos fartos.
Jesus manifestou o poder de Deus, multiplicando aqueles
cinco pães e dois peixes em muito alimento para todos que

estavam ali naquele finzinho de tarde.

Você  se  lembra  daquele
menino  que  trouxe
consigo  um  lanchinho?

Ele foi ao encontro de Jesus preparado, disposto a ouvir e
receber tudo aquilo que Jesus tinha a passar. Nós também
devemos nos preparar para nos encontrarmos com Jesus,
pois um dia Ele voltará e no céu vamos morar por toda
eternidade  com Ele,  mas  para  isso  acontecer,  para  nos
encontrarmos um dia com Jesus e vivermos com Ele na
Glória,  precisamos  nos  preparar.  Vivendo  uma  vida  de
entrega, oração e comunhão com Deus, assim estaremos
nos preparando para o dia em que as trombetas tocarem
anunciando  a  vinda  de  Jesus.  Ao  entregarmos  nossas
vidas para servir a Deus firmaremos o compromisso de nos
preparamos para a volta de Jesus. Assim, eu e você nos
encontraremos lá no céu. 
Se prepare!
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MILAGRE – A RESSURREIÇÃO DE
LAZARO

Texto bíblico: João 11.1-45
Como  é  bom  ter  amigos.  Jesus  também  tinha  muitos
amigos  e  em  uma  de  suas  viagens  conheceu  novos
amigos,  eram três irmãos,  Maria,  Marta e Lázaro.  Jesus
sempre  se hospedava na casa de seus amigos,  um dia
Lázaro ficou muito doente ao ponto de morrer. Então suas
irmãs Marta e Maria mandaram um mensageiro encontrar-
se  com  Jesus  para  dar  a  notícia  que  Lázaro  estava
morrendo  e  que  ele  precisava  da  ajuda  de  seu  melhor
amigo Jesus porém, fala que a doença de Lázaro não era
para a morte e sim para mostrar o poder de Deus. 
Após dois dias Jesus junto com seus discípulos resolve ir
para  Betânia,  lugar  que  moravam  seus  amigos  Lázaro,
Marta e Maria.  Chegando lá Jesus recebe a notícia que
seu amigo Lázaro já havia morrido e que já fazia quatro
dias  do  seu  sepultamento.  Marta  e  Maria  questionaram
Jesus, dizendo: Mestre por que demorou tanto? Talvez se o
Senhor tivesse vindo antes estaríamos com nosso irmão
vivo.  Então  Jesus  vendo  aquela  situação,  chorou  pela
morte  de  seu  amigo.  Mas  Jesus  foi  a  Betânia  para
manifestar o poder de Deus e indo até o túmulo de Lázaro

deu uma ordem para que se tirassem a pedra que fechava
a entrada da sepultura. 
Todos  da  cidade estavam de  testemunha  do  que Jesus
estava  fazendo,  então  Jesus  chama Lázaro  para  fora  e
Lázaro  sobe à  superfície  todo  enrolado  de  fitas.  Lázaro
havia ressuscitado dos mortos.

Jesus tem poder para nos
dar uma nova vida. Ele é
o  único  que  pode

transformar tristeza em alegria, sofrimento e angustia em
amor e paz. Você pode confiar em Jesus, entregar os seus
problemas  a  Ele,  talvez  demore  um  pouquinho,  como
demorou  na  história  de  Lázaro,  mas,  saiba  que  Jesus
mostrará o poder de Deus solucionando seus problemas,
mostrando que Ele  é  muito  mais  forte  do  que todas  as
nossas dificuldades. 
Jesus é mais forte que a morte!
Você está enfrentando alguma dificuldade ou situação em 
sua vida que precisa muito de ajuda?
Se você tiver fé em Jesus tudo pode ser resolvido, basta 
orar usando o nome Dele e acreditar que Ele irá te ajudar.
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MILAGRE – A CRUCIFICAÇÃO DE
JESUS

Uma morte que gerou vida.

Texto bíblico: Mateus 27.31-66
Era preciso morrer! Jesus precisava passar por aquilo, por
aquela cruz, por aquela dor, por aquelas marteladas, era
preciso para que hoje eu e você pudéssemos viver.
Jesus  é  o  maior  exemplo  de  amor  e  coragem.  Desde
pequeno Ele sabia que era preciso passar por tudo isso
para que se cumprisse a vontade de Deus.
Imagino que não foi fácil, saber de toda dor que ia sentir e
mesmo assim ir  até  o  final.  Você  teria  coragem? Jesus
teve.
E sabe o que o motivou a ir até o final? Você! Isso mesmo,
você!  Se  Jesus  não  morresse  naquela  cruz,  hoje  não
teríamos  escolha  e  iríamos  direto  para  o  inferno.  Mas
Jesus nos ama tanto que foi lá, morreu na cruz e hoje se
quisermos podemos viver eternamente com Ele.
Depois de três dias Jesus ressuscitou, Jesus é tão forte
que até a morte Ele venceu! Jesus é o cara!

“Se,  com  a  tua  boca,
confessares  Jesus
como Senhor e, em teu

coração  creres  que  Deus  o  ressuscitou  dentre  os
mortos, será salvo.” Romanos 10-9.
Uau! Nós somos as pessoas mais amadas que eu conheço
nesse mundo.
Uma pessoa morreu por nós para que pudéssemos viver.
Não  há  amor  maior,  declaração  melhor  e  coragem
tamanha.
Jesus morreu para que nós possamos viver eternamente
com Ele, o que devemos fazer agora? Devemos escolher
Jesus, Ele jamais irá nos decepcionar. Afinal, quem faz o
que Ele fez? Pois é… E você? Já fez sua escolha?
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ARMADURA DE DEUS – CINTURÃO DA
VERDADE

Texto bíblico: Efésios 6.11
João 8.44 Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e
querem realizar o desejo dele.  Ele foi  homicida desde o
princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade
nele.  Quando  mente,  fala  a  sua  própria  língua,  pois  é
mentiroso e pai da mentira. 
Efésios  6.14  Assim,  mantenham-se  firmes,  cingindo-se
com o cinturão da verdade…
Efésios 4.25 Portanto, cada um de vocês deve abandonar
a mentira  e  falar  a  verdade ao seu próximo,  pois  todos
somos membros de um mesmo corpo.
No  dia  a  dia  utilizamos  o  cinto  com  a  finalidade  de
segurarmos  as  calças.  O  cinturão  da  verdade  segura  à
armadura  de  Deus.  Quando  uma  mentira  sai  da  nossa
boca, perdemos o cinturão da verdade, toda a armadura
cai e ficamos nus diante do inimigo, tornando-nos alvo fácil
para as ciladas do diabo. Porém quando falamos a verdade
o cinturão permanece, deixando-nos protegidos e prontos
para a batalha.

Devemos  firmar  em
nossas  mentes  que  a
verdade  deve  estar  em

nossos  corações,  sendo  sempre  sinceros  para  que
possamos ser abençoados por Deus. Arrependermos dos
pecados e confessarmos para que haja a cura e libertação.
Dessa maneira o diabo não terá como nos acusar. 
Vamos praticar no cotidiano sendo transparentes em todo
tempo, seja em casa, na escola, na igreja, etc…
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ARMADURA DE DEUS – COURAÇA DA
JUSTIÇA

Texto bíblico: Efésios 6.13-14
Por  isso,  vistam  toda  a  armadura  de  Deus,  para  que
possam  resistir  no  dia  mau  e  permanecer  inabaláveis,
depois de terem feito tudo.
Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da
verdade, vestindo a couraça da justiça
Provérbios  21.21  Quem  segue  a  justiça  e  a  lealdade
encontra vida, justiça e honra. 
Isaías 32.17 O fruto  da justiça será paz;  o resultado da
justiça será tranquilidade e confiança para sempre. 
O que é ser justo diante de Deus? É ser correto, é buscar a
Deus  em  todos  os  momentos  e  ser  obediente  a  Tua
Palavra,  sendo  esse  um  modelo  de  vida  que  Ele  nos
deixou para seguir.
Apesar de a palavra couraça vir do couro, a nossa couraça
é da justiça. A justiça divina e feita do sangue de Jesus
Cristo, que foi derramado na cruz para nos purificar de todo
o pecado e nos apresentarmos limpos diante de Deus.

Nada  melhor  do  que  ter
uma vida tranquila e cheia
da paz  de  Deus.  E para

que  nossa  vida  seja  dessa  forma  é  necessário  ter
intimidade com Deus, consagrar a vida ao Senhor todos os
dias e ser obediente.
Uma boa maneira de conquistarmos isso é orando, lendo a
Bíblia, submetendo-se a vontade de Deus. Peça a Ele para
abrir os seus ouvidos espirituais. Ouça a voz de Deus.
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ARMADURA DE DEUS – CALÇADO DA
PREPARAÇÃO

Texto bíblico: Efésios 6.15
Marcos  16.15  E  disse-lhes:  Vão  pelo  mundo  todo  e
preguem o evangelho a todas as pessoas.
1Coríntios  9.14  Da  mesma  forma  o  Senhor  ordenou
àqueles  que  pregam  o  evangelho,  que  vivam  do
evangelho. 
Vestir-se  do  evangelho  verdadeiro  de  Jesus,  é  ser  o
portador da paz onde quer que formos. É viver a Palavra e
ser exemplo de vida para outros. Dar o testemunho de vida
e ensinando aquilo que aprendeu. Levar as boas novas a
todos,  dando  continuidade  ao  ministério  de  Jesus,
alcançando  vidas  para  Deus.  Estar  vestido  com  os
calçados  da  Preparação  nos  dá  o  poder  de  libertar  os
cativos.

Estar  calçado nada mais
é do que ler a Palavra de
Deus  e  meditar  nela

diariamente. Viver o evangelho de Cristo é o melhor jeito
de  se  preparar,  assim  poderemos  alcançar  vidas  para
Deus. 
Separe um tempo do seu dia para estar com o Senhor, Ele
espera por esse momento e não esqueça, não guarde esse
tesouro  precioso  só  para  você,  reparta  com  outras
pessoas.
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ARMADURA DE DEUS – CAPACETE DA
SALVAÇÃO

Texto bíblico: Efésios 6.17
1Tessalonicenses  5.8  Nós,  porém,  que  somos  do  dia,
sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o
capacete da esperança da salvação. 
1Coríntios  2.16  Porque,  quem  conheceu  a  mente  do
Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente
de Cristo.
O Capacete da Salvação serve para proteger nossa mente.
Lembre-se o ataque do diabo é sobre a mente, pois ali está
o livre arbítrio. O livre arbítrio é o direito que o Senhor nos
deu de escolher o queremos fazer, que caminho queremos
seguir.  Temos  o  poder  de  decidir  pelas  nossas  vidas,
escolher entre o que é certo e errado. Com o Capacete da
Salvação,  passamos  a  ter  a  mente  de  Cristo,  a  pensar
como Ele e a agir como Ele.

Já pensou em ter a mente
de Jesus? Agir como Ele
agiu?  Não  seria

maravilhoso? Pois é, sabe como podemos ter tudo isso?
Simples tendo uma vida de oração e leitura da Palavra,
vivendo em comunhão com os irmãos e participando dos
cultos de celebração ao Senhor na igreja.
Procure  elevar  os  seus pensamentos para  as  coisas de
Deus,  dessa  maneira  as  coisas  do  mundo  não  nos
influenciarão e estaremos preparados para os ataques do
inimigo.
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ARMADURA DE DEUS – ESCUDO DA
FÉ

Texto bíblico: Efésios 6.16
Salmos 119.114 Tu és o meu abrigo e o meu escudo; e na
tua palavra coloquei a minha esperança. 
Jeremias 46.3 Preparem seus escudos, os grandes e os
pequenos, e marchem para a batalha! 
O soldado romano normalmente usava um escudo redondo
no braço esquerdo para se proteger das setas do inimigo.
O nosso escudo e a fé que temos no poder e na glória de
Deus. 
Sem fé não podemos agradar a Deus e consequentemente
impedimos o Seu agir em nossas vidas. 
Quando  agimos  com  fé  movemos  as  mãos  de  Deus  a
nosso favor e abrimos o caminho para que Ele esteja no
controle de nossas vidas.

Crer e ter dependência de
Deus  são  os  primeiros
passos  para  estabelecer

o escudo da fé e garantir a vitória. 
Quando o diabo enviar uma seta de cansaço e desânimo,
levante o escudo da fé e diga conforme Isaías 40.31 
O  SENHOR  RENOVA  AS  FORÇAS  DAQUELES  QUE
CONFIAM NELE.
Uma  boa  maneira  de  colocar  isso  em  prática  e  estar
debaixo de uma liderança, pois por meio deles e que temos
o auxílio e apoio para avançarmos.
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ARMADURA DE DEUS – ESPADA DO
ESPÍRITO

Texto bíblico: Efésios 6.17
Hebreus 4.12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e
mais  penetrante  do que espada alguma de dois  gumes,
penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e
medulas,  e  é  apta  para  discernir  os  pensamentos  e
intenções do coração. 
2Coríntios  6.7…na  palavra  da  verdade  e  no  poder  de
Deus; com as armas da justiça, quer de ataque, quer de
defesa.
Quando lemos a Bíblia,  ela nos ensina a lutar contra os
ataques de Satanás.
Todas as vezes que nos vemos tentados a usar linguagem
suja,  a  pensar  o  pior  das  pessoas,  colocar  nossos
interesses acima dos outros, estamos fazendo a vontade
do inimigo, sendo atingidos por seus ataques.
Precisamos identificar o ataque e nos defender soltando a
verdade, ou seja, declarando em alto e bom som a Palavra
de Deus.

Aprendemos  então  que
para  a  nossa  defesa,
precisamos  conhecer  a

Bíblia,  lê-la,  guardá-la em nosso coração, memorizarmos
versículos, estudá-la. Declare a palavra de Deus sobre a
sua  vida,  profetize  sobre  seus  irmãos  em  Cristo  e
familiares, seja um soldado de Deus.
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A VOLTA DE JESUS – UM LINDO LAR

Texto bíblico: João 14.1-3
Jesus conversou com seus amigos e disse: Eu vou para o
céu e vou preparar um lugar para vocês viverem comigo.
Os  amigos  de  Jesus  sabiam  que  quando  morressem,
morariam com Jesus no céu. 
Um dia Deus explicou como seria esse lar, pediu para que
João escrevesse que o céu é um lugar muito, muito lindo,
com ruas de ouro e muros de pedras preciosas. Apocalipse
21.18 e 21
Deus falou que no céu ninguém vai  ter fome nem sede,
dor,  choro  e  nem tristeza,  mas que todos cantarão  com
muita alegria. Apocalipse 21.4
Deus mandou João escrever também que Jesus vai vencer
o diabo para sempre.  Jesus estará assentado num lindo
trono  e  será  Rei  e  todos  serão  felizes  para  sempre.
Apocalipse 20.7-10
Ele nos ama tanto, que preparou esse lugar especial para
a gente morar. Quem quer morar nesse lugar maravilhoso?
Todos  nós  podemos  morar  lá…  Eu,  você,  a  mamãe…
Todas as pessoas.  Mas tem apenas uma coisa que não
pode entrar no céu. Você sabe o que é?
O pecado não pode entrar no céu.
Você sabe o  que é pecado? Pecado é tudo  aquilo  que

pensamos, falamos e fazemos que não agrada ao Senhor.
Eu tenho uma ótima notícia pra você! Na Bíblia diz em I
Coríntios 15.3-4 que Cristo morreu por nossos pecados, foi
sepultado,  mas  ao  terceiro  dia  Ele  ressuscitou…Isso
mesmo, Jesus ressuscitou, passou da morte para vida, Ele
está vivo e morando lá no céu…mas tem outro lugar que
Ele também quer morar, sabe onde? Em no nosso coração.
O nosso coração é como se fosse uma casinha, que Jesus
bate na porta e diz: Posso entrar no seu coração e morar
pra sempre?

Esta  mensagem  foi
escrita  para  que  todos
aqueles  que  creem  em

Jesus possam ler e ficar animados, pois mesmo sofrendo
dificuldades podem dizer que toda tristeza vai acabar um
dia e nós moraremos no céu. A melhor coisa sobre o Céu é
a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Se  desejarmos  morar  no  céu  para  sempre  com  Jesus,
precisamos pedir  que Ele venha morar  para sempre em
nosso  coração.  Você  que  quer  receber  o  presente  da
salvação que Jesus quer te dar, abaixe sua cabeça e ore
comigo. Senhor, eu estou arrependido do meu pecado. Sei
que Jesus morreu na cruz pra me salvar e quero que o
Senhor  entre  no  meu  coração  e  more  pra  sempre,  em
nome de Jesus, amém!
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A VOLTA DE JESUS – O
ARREBATAMENTO

Texto bíblico: João 1.12
Haverá um dia em que Jesus voltará para buscar os filhos
de Deus.
A volta de Jesus é conhecida como o Arrebatamento.  E
somente os filhos de Deus serão Arrebatados. Por isso é
tão importante crer primeiro que Deus enviou Jesus a este
mundo para  morrer  na  cruz  pelos  pecados  de  todas  as
pessoas  e  depois  ressuscitou.  Mas,  somente  quem
reconhecer que é pecador, se arrepender e recebê-lo como
único Senhor e Salvador se tornará filho de Deus. 
Crer em Jesus é a decisão mais importante na vida de uma
pessoa.
Quando  Jesus  voltar,  Ele  mostrará  ao  mundo  toda  Sua
glória e poder.
Todo joelho se dobrará diante de Jesus, muitas pessoas se
curvarão de amor e alegria ao ver o seu Rei.  Outras se
curvarão  de  medo e  horror  porque não seguiram Jesus
quando tiveram a chance. 

 Depois  que  nós
aceitamos a Jesus e nos
tornamos filhos de Deus,

precisamos falar do amor de Deus para todas as pessoas.
Pois quem não é filho de Deus não será arrebatado. 
Vamos  falar  a  Palavra  de  Deus  para  nossos  familiares,
amigos e vizinhos, pois quando Jesus voltar vai nos pedir
os filhos que geramos para Deus. Cada pessoa que nós
falarmos de Jesus e se tornarem filhos de Deus será nosso
filho  espiritual.  Deus  quer  muitos  filhos  para  o
arrebatamento. Vamos convidá-los para conhecer a célula
e a igreja?
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VOLTA DE JESUS – COMO SERÁ O
ARREBATAMENTO?

Texto bíblico: 1Tessalonicenses 4.13-18 
Vai ressoar (ecoar – como um eco) a trombeta de Deus, vai
se ouvir a voz do Arcanjo (Isto só os salvos ouvirão) e o
Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo, os
que estiverem dormindo ressuscitarão primeiro, e irão com
Ele.  Ou  seja,  Jesus  descerá  e  ressuscitará  os  mortos
salvos, depois arrebatará os que estiverem vivos, iremos
nos encontrar  com Ele  entre  nuvens,  nos ares,  e assim
estaremos com o Senhor para sempre.
A Palavra de Deus é maravilhosa porque em 1ª Coríntios
15.51-54, diz que o arrebatamento acontecerá em um abrir
e fechar de olhos; vai ser muito rápido, será em uma fração
de segundo.
Se  você  ouvir  alguém  marcando  dia  ou  hora,  é  um
mentiroso, porque o Senhor Jesus pode vir hoje, ou daqui
a  mil  anos;  só  o  Deus  sabe  a  hora,  portanto,  é  bom
estarmos preparados. (Mateus 24.36)
“O  Senhor  pode  vir  a  qualquer  instante,  e  não  haverá
tempo  de  uma  preparação,  para  aqueles  que  não
estiverem preparados”.

Viver  a  vida
despercebidamente  é
uma  loucura.  Você  está

preparado para a vinda do Senhor Jesus? Essa pode ser a
sua última oportunidade. O noivo está chegando. Você está
pronto para encontrar-se com Ele? Se sua resposta for não
e você deseja  ter  a  certeza  de encontrar-se com Jesus
quando  Ele  vier  buscar  a  igreja,  ainda  a  tempo  de
arrepender-se e confessar seus pecados Ele está sempre
pronto a perdoar e oferecer uma nova chance para uma
vida  de  santidade  e  obediência  podendo  assim  ter  a
certeza da salvação e da vida eterna ao lado Dele. (Ore
com  os  que  desejam  estar  preparados  para  a  volta  de
Jesus).
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DÍZIMOS E OFERTAS 



DEUS CRIOU TODAS AS COISAS

Texto bíblico: Gênesis 1 e 2
Você sabe como tudo começou?
Foi  assim: Deus criou o céu e a terra,  e  a  terra  estava
bagunçada e vazia só tinha escuridão, e o Espírito de Deus
se agitava acima das águas. E pela palavra de Deus tudo
veio  a  existir:  “E  disse  Deus:  Haja  Luz.  E  houve  luz”
(Gênesis 1:2). E Deus criou todas as coisas, na seguinte
ordem:
1°dia: Criou o dia e a noite, e separou a luz e as trevas;
2º dia: Criou o céu, separou as águas das águas e fez a
terra seca e o mar. E Deus considerou que “Tudo era bom”
(Gênesis 1:10)
3°dia:  Criou a terra,  mares,  as ervas e plantas frutíferas
com sementes.
4°dia: Criou o sol para governar o dia e a lua para governar
a noite e fez também as estrelas.
5°dia: Criou os animais marinhos e as aves;
6°dia: Deus criou os animais terrestre e o homem; Adão.
Sabe o que aconteceu no sétimo dia? Deus descansou,
após ter concluído Sua criação. Ele olhou e disse que tudo
era bom! Adão recebeu o poder para dominar sobre tudo
que Deus criara, e colocar nome em todos os animais. Um
dia, porém, se sentiu sozinho, e Deus fez vir sobre ele um
sono profundo. E foi assim que, da costela de Adão, Deus
criou  a  mulher,  Eva.  Ambos  foram,  então,  colocados  no
jardim de delícias, para cuidar dele e o guardar.
Deus lhes disse que podiam comer o  fruto  de todas as

árvores que existiam no jardim, menos de uma: a árvore do
conhecimento do bem e do mal, porque se comessem esse
fruto,  morreriam.  Mas  através  da  serpente,  eles  foram
enganados,  comeram  do  fruto  proibido,  escolhendo
desobedecer à voz de Deus. Foram castigados por causa
do pecado, e expulsos do jardim. Assim, todas as pessoas
já nascem separadas da presença de Deus.
Mas por um plano de Deus, Jesus veio em forma de uma
criança habitar nessa terra e foi preparado desde pequeno
para um dia morrer na cruz, em lugar de cada pecador.
Com a morte de Jesus na cruz, e por Sua ressurreição, Ele
tomou de volta  das mãos do diabo o poder  que era  do
homem, e o devolveu a Deus.

Adão  era  mordomo  de
todas as coisas que Deus
criou.  Mas  um  dia
negociou  com  diabo

aquilo  que  não  era  dele,  o  poder.  Desobedeceu  a  uma
ordem  direta  de  Deus,  e  assim,  o  pecado  tirou  dele  o
domínio sobre tudo.
Mas por causa de Jesus, o poder pertence a Deus outra
vez. Aleluia! Até sua vida é Dele. Ele a comprou com o
sangue do seu Filho Jesus. O diabo tomou esse poder no
jardim do Éden, mas lá na cruz, ele foi derrotado por Jesus.
Agora você, como filho de Deus, tem esse poder em sua
vida.
Tudo o  que  você  tem foi  dado  por  Deus,  portanto,  não
deixe o diabo tomar de você, como fez com Adão. Tudo é
de Deus, e tudo deve voltar para Ele de novo. Todo poder,
força e honra pertencem a Deus!
Você já disse isso a Ele hoje?
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DEUS QUER O NOSSO BEM

Texto bíblico: Deuteronômio 10.8-9
Você sabe qual  era  o  plano de Deus para  o  Seu povo,
Israel?
O povo de Deus era escravo de Faraó, no Egito, mas Deus
queria que Seu povo fosse livre, por isso, fez uma proposta
a Israel:
“Olhem bem, hoje proponho a vocês a vida e o bem, ou a
morte e o mal;” ou seja, Vocês devem fazer uma escolha!
Deuteronômio 30.15
Deus  queria  que  eles  vivessem uma vida  diferente  das
outras nações, e que quisessem ser como Ele.
Assim, todas as pessoas da terra  poderiam desfrutar  de
uma vida completamente diferente da que viviam até ali, e
viver como Deus.
Um dia Deus resolveu fazer um “combinado” com o povo:
Eu dou a terra e a chuva, e vocês plantam nela, tiram dela
o seu sustento, e com uma parte ofertam na minha casa e
cuidam dos sacerdotes. O povo disse “sim” a Deus.
Havia  doze  tribos  em Israel,  e  cada  tribo  recebeu  uma
parte da terra para o seu sustento. Mas a tribo de Levi não
recebeu  terra.  E  por  que  só  os  levitas  não  receberam
terra?
Deixe-me contar o motivo: a tribo de Levi foi separada por
Deus  para  serem  sacerdotes  (pastores)  assim,  ela  não
recebeu terra alguma, mas ganhou o Senhor Deus como
própria herança.
Os sacerdotes (pastores) ficaram responsáveis por ensinar

a palavra de Deus ao povo. As demais tribos (empresários)
ficaram  responsáveis  em  cuidar  do  tabernáculo  e  dos
sacerdotes.

 Você consegue perceber
o  quanto  é  amado  por
Deus? Desde o Jardim do
Éden  até  hoje,  Ele

continua  cuidando  de  Seus  filhos  do  mesmo  jeito,  Ele
sempre se preocupa em lhes dar a Sua bênção. Por isso,
escolha a vida e o bem, ame ao Senhor seu Deus, e ouça
a Sua voz! Agarre-se a Ele por todos os dias de sua vida.
Deus  vai  lhe  dar  recursos  para  que  você  suprir  a  casa
Dele. O que você vai escolher?
Quando você chamou Jesus para morar em seu coração,
recebeu  uma  “terra”,  os  seus  recursos,  para  ofertar  na
Casa  de  Deus.  O  que  você  será,  quando  crescer?  Um
pastor ou um empresário?
Deus tem uma vida diferente para dar a você, e as pessoas
vão desejar a Deus por causa de você!
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NÃO QUEIRA O QUE NÃO É SEU

Texto bíblico: 1Reis 21.1-16
Acabe, o rei de Israel, tinha um grande palácio na cidade
de Jezreel. E Nabote tinha uma plantação de uvas ao lado
do palácio. 
Um dia Acabe disse a Nabote: Dê para mim sua plantação
de uvas, ela fica perto do meu palácio, e eu quero plantar
uma horta nela. Em troca, dou a você uma plantação de
uvas melhor do que a sua ou, se você preferir, pago o que
ela vale.
Nabote respondeu ao rei: Deus me livre de entregá-la ao
senhor! Esta plantação de uvas é uma herança dos meus
pais. Acabe foi para a casa com raiva, por causa do que
Nabote tinha dito.  Chegando em casa, deitou-se, virou o
rosto para a parede e não quis comer. Então, sua mulher,
Jezabel, foi falar com ele: “Por que você está bravo? E por
que não come?
Nabote  lhe  explicou:  “Eu  queria  comprar  ou  trocar  a
plantação de uvas de Nabote, ou lhe dar o dinheiro, mas
ele disse que não aceitava.”
Jezabel se revoltou: É assim que você age como rei  de
Israel? Levante-se dessa cama agora, e coma! Conseguirei
para você a vinha de Nabote.
Então  ela  planejou  a  morte  de  Nabote:  escreveu  cartas
seladas  com  o  anel  do  rei  Acabe  e  as  enviou  para  as
autoridades e ao povo de Jezreel; subornou dois homens
mentirosos e eles mentiram sobre Nabote, dizendo que ele
havia  amaldiçoado  a  Deus  e  ao  rei.  Assim,  Nabote  foi

levado para fora da cidade, e foi morto a pedradas. Jezabel
foi informada de que Nabote tinha morrido, e ela foi contar
ao rei. Levante-se e tome posse da vinha de Nabote, pois
ele  está  morto.  Ao receber  essa notícia,  de que Nabote
estava  morto,  Acabe  foi  à  plantação  de  uvas  e  tomou
posse dela.
O profeta Elias, então, foi até ele, e lhe disse, da parte de
Deus:
Você matou e ainda toma posse da herança? Trarei o mal
sobre  a  sua  família.  O  rei  Acabe,  ouvindo  isso,  se
humilhou,  vestiu  uma  roupa  de  saco  e  jejuou.  Deus  o
perdoou, mas amaldiçoou seu filho.

 O que é cobiçar? Cobiçar
é desejar aquilo que é do
outro.  Isso  acontece
quando  você  fica  com

inveja do que os outros têm e além de ficar com raiva por
não ter o que é do outro, fica infeliz com as coisas que tem.
Você já  teve  inveja  de  algo  que pertence  a  um amigo?
Arrependa-se  e  peça  perdão  a  Deus,  e  o  mal  não  virá
sobre você, e nem sobre a sua casa. Deus não se agrada
da cobiça, ela é pecado! Agradeça a Deus por tudo o que
tem, e assim Ele ficará feliz, pois saberá que você tem um
bom coração.
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A ALIANÇA

Texto bíblico: Gênesis 12.1-3
Deus fez essa promessa a Abraão:
“Em  ti  todas  as  famílias  da  terra  serão  abençoadas  e
possuíram a terra de Canaã”.
O  desejo  de  Deus  era  que  o  povo  entrasse  na  terra
prometida, e para que isso acontecesse, Ele fez um acordo
com os sacerdotes e os empresários. Lembra-se disso?
Pois  é,  dessa  maneira,  todos  seriam  abençoados,  e
enquanto estivesse naquela terra, seriam preparados para
a eternidade.
Do Egito ao Sinai, muitos sinais foram feitos, porque Deus
queria mudar no povo sua mentalidade de escravos, queria
fazer deles uma nação verdadeiramente livre. Assim, Deus
ensinou que a Aliança é o princípio da prosperidade.
O que é aliança?
Aliança é um “trato feito”, no qual alguém entra com tudo o
que é, e tudo que possui, em acordo com outra pessoa.
Um exemplo de aliança é o casamento: tudo que é de um
cônjuge passa a ser também do outro. 
Você tem uma aliança assim com Deus? Ele deu tudo o
que tinha a você, Seu filho, Seu perdão, Seu amor. Tudo
que é seu é de Deus também?
Sem essa aliança, não há prosperidade.
Dê tudo a Deus: sua vida, seu amor, sua força, seu tempo,
e  seu  dinheiro!  É  com  essa  parceria  que  Deus  quer
trabalhar em sua vida.
A prosperidade é para quem tem aliança!

Faça a oração da aliança:
“Senhor,  o  dinheiro  não
guiará  a  minha  vida,  eu
não  aceito  o  projeto  do

diabo em nada do que é meu. Eu decido ter minha mente
renovada através da Tua Palavra, e me disponho a viver o
Teu  plano  eterno.  Eu  desejo  ser  uma  pessoa  próspera,
mas a única prosperidade que eu aceito é a que vem do
Senhor. Em nome de Jesus. Amém!”
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O SENHOR É A MINHA SEGURANÇA

Texto bíblico: Êxodo 32.1-29
Essa é uma parte triste do que aconteceu com o povo de
Deus no deserto.
Moisés liderava o povo no deserto, mas era Deus quem
dava  as  orientações:  Deus  falava  com  Moisés,  e  ele
repassava a mensagem para o povo.
Um dia Moisés subiu ao monte Sinai para orar, e Deus lhe
deu  duas  tábuas,  em  que  estavam  inscritas  os  dez
mandamentos.
Sabe o que aconteceu? 
Moisés  demorou  quarenta  dias  para  descer,  e  o  povo,
inseguro,  achou  que  Deus  e  ele  os  tinha  abandonado.
Arão,  irmão  de  Moisés,  disse  ao  povo  que  tirasse  os
brincos de ouro das orelhas das mulheres e dos filhos e
filhas para construírem para si outro deus.
Ouviam- se de longe muitos gritos. E Deus disse a Moisés:
“Vai, desce logo, porque o teu povo, que tiraste do Egito, se
afastou do caminho em que ordenei que andasse e fez um
bezerro de ouro, e o adora, e todos estão dizendo que foi
esse deus que os tirou do Egito.”
Então Moisés desceu, e viu o povo dançando e fazendo
sacrifício. Com raiva quebrou as tábuas, pegou o bezerro e
o queimou, fazendo dele pó.
Deus mandou matar todos os que adoraram o bezerro, ao
todo, foram quase três mil homens.

 O que o bezerro de ouro
significa?
Segurança.  Muita  gente
pensa  que  dinheiro

resolve tudo. Ah! quanto engano!
O dinheiro não garante saúde para uma pessoa que tem
uma doença incurável. Não é verdade?
Outros põem sua confiança em contas bancárias, carros,
casa, emprego, aparência e outras coisas. Mas para nós, a
verdadeira segurança vem do Senhor nosso Deus!
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SOU CASA DE DEUS

Texto bíblico: Êxodo 25.1-9
Depois  de  o  bezerro  ser  destruído,  o  povo  descobriu
porque  Moisés  demorou  tanto  no  monte.  Deus  estava
dando a ele o modelo de Sua Casa, e os ensinando como
ela  seria  feita.  E  o  povo fez  compromisso  de  seguir  os
mandamentos de Deus.
Agora  o  povo  aliançado,  era  a  hora  de  construir  o
Tabernáculo.  E  como  ele  foi  feito?  Deus  moveu  os
corações dos egípcios para dar ouro ao povo, e assim eles
saíram do Egito de mãos cheias.
E o povo, por sua vez, ofertou para a construção da Casa
de Deus uma parte do que ganhou: ouro, prata, bronze,
tecidos,  peles  de  cabra  e  de  carneiro,  azeite,  madeira,
pedras  preciosas,  incenso  e  argolas  para  a  roupa  dos
sacerdotes e as ofertas foram dadas de coração.
Com  certeza,  o  povo  estava  alegre,  pois  essa  era  a
construção mais importante, era a casa de Deus.
Agora o homem aprenderia a viver como Deus, e assim
possuir as bênçãos a ele destinadas.

Hoje  as  coisas  são  do
mesmo  jeito.  Como  a
igreja  é  construída?  De
ofertas  voluntárias.  Deus

deu ou dará a você colheitas para que você,  de todo o
coração, resolva investir no Corpo de Cristo. O que você
recebe não é para que construa bezerros de ouro.
O que você tem feito com o dinheiro que Deus tem lhe
dado? Não perca tempo, faça a coisa certa.
Estamos construindo o Tabernáculo (a Casa de Deus). Se
você faz parte desse povo e desse projeto, não deixe de
fazer seu investimento.
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EU POSSO COLABORAR

Texto bíblico: Ageu 1.2-15
Depois de muitos anos em Canaã, o povo não estava mais
ofertando no templo com os valores que Deus lhes havia
dado. Deus, então, ficou muito zangado com isso, e disse:
A minha casa está  em ruínas,  e cada um cuida de sua
própria casa.
Mas o povo dizia:
Não chegou ainda o tempo de construir a casa do Senhor.
Por isso, Deus determinou:
Por causa disso, o céu vai segurar o orvalho e a terra não
dará os seus frutos; por isso a terra ficará seca sobre o
cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre, tudo o que a
terra  produz,  como também sobre os  homens,  sobre  os
animais e sobre todo trabalho de suas mãos.
Assim, todo o povo temeu ao Senhor e, arrependido, se
apresentou para a construção da Casa de Deus.
As ofertas foram levadas ao templo outra vez.

De  algum  modo,  somos
como  esse  povo,
ofertamos a partir de tudo
o que Deus nos dá, para

construirmos Sua Casa.
Você  está  lembrado  da  parceria  que  Deus  fez  com  os
pastores e com os empresários? Essa parceria a três é o
que proporciona êxito em sua vida.
Deus entrava com a terra e as chuvas, os pastores com o
ensino  do  Senhor  e  os  empresários  com  o  sustento
financeiro. Era o ciclo da vida.
Se você obedecer à Palavra de Deus, a bênção do Senhor
correrá atrás de você.
Sirva à Casa de Deus com os seus bens, e Deus dará a
você uma vida financeira próspera.
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MEU TESOURO É DE DEUS

Texto bíblico: Marcos 10.17-22
A história é simples: Jesus ia andando por um caminho, e
um  homem  correu  ao  Seu  encontro.  Colocando-se  de
joelhos, perguntou a Jesus:
Bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus
lhe respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém
é bom senão um, que é Deus.
E continuou:
Você  conhece  os  mandamentos:  Não  matarás,  não
adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra
ao teu pai e à tua mãe e amarás o teu próximo como a ti
mesmo?
O homem respondeu a Jesus:
Mestre, tudo isso tenho feito desde criança.
Então Jesus olhou para ele,  e a Bíblia relata que Ele o
amou.  E  Sua  resposta  foi  direto  no  coração  daquele
homem.
Só falta uma coisa a você. “Vá, venda tudo o que tem, e dê
aos pobres, e assim, você terá um tesouro no Céu; então,
venha e me siga.”
Contrariado com esta palavra, o homem saiu triste, porque
era dono de muitas posses, era muito rico.

Aquele  homem  amava
muito  o  dinheiro,  e  por
isso  desprezou  o
chamado  de  Jesus!

Apesar de ter sido abençoado com tanto dinheiro, perdeu a
eternidade e a oportunidade de ser um dos discípulos de
Jesus.
Você notou que o dinheiro roubou o plano de Deus para
aquele  homem?  Já  pensou  no  quanto  ele  poderia  ter
investido na Casa de Deus, se tivesse unido seu dinheiro
ao Reino de Deus?
O que você faz com seu dinheiro?
Invista seu dinheiro o Reino de Deus, e você sempre terá
provisão em sua vida.
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A ALEGRIA EM OFERTAR TRAZ
MILAGRES

Texto bíblico: João 6.1-13
Jesus  atravessou  o  mar  da  Galiléia.  Ao  chegar  à  outra
margem, viu que uma grande multidão O seguia, e disse a
Filipe:Onde compraremos pão para tanta gente comer?
Ele falou isto pra ver o que Filipe diria, porque Jesus, na
verdade, já sabia o que ia fazer.
Filipe respondeu: Senhor, duzentos denários (R$ 1.000,00)
de  pão não seriam suficientes  para  que cada um deles
comesse um pouco.
André,  um  dos  discípulos,  e  que  era  irmão  de  Simão
Pedro, disse a Jesus:
Este rapaz aqui  tem cinco pães e dois peixinhos; mas o
que é isso para tanta gente?

Vamos  fazer  essa  conta
juntos?
Quanto  custava  dois
peixes? R$5,00.

Quanto custava cinco pães? R$1,00.
Logo, o total era de R$6,00.
Viu  a  multiplicação?  R$6,00  foram  suficientes  para
alimentar uma multidão. Quando o dinheiro é investido no
Reino, ele rende muito.
Aquele rapaz participou de um grande milagre, por ter dado
os peixes e os pães, recebeu os doze cestos que sobraram
depois da distribuição.
Você crê que o rapaz ofertou de todo o coração aquele
pouco de comida que tinha? Eu creio. Tudo que é pouco ou
pequeno,  se  torna  grande  nas  mãos  de  Jesus.  Quanto
você  tem  para  fazer  parte  dos  milagres?  Seja  como  o
rapaz, dê ao Senhor com alegria!
O que Deus já lhe deu é o começo para o seu milagre!
Obedeça a Deus.
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SER FIEL NO POUCO E NO MUITO

Texto bíblico: Marcos 12.41-44
Havia  homens  muito  ricos  no  templo,  que  ofertavam ao
Senhor e davam grandes quantias. Jesus estava sentado
perto  do  gazofilácio  (lugar  de  colocar  a  oferta),  e  dali
observava o valor que cada um colocava.
Estava naquele mesmo lugar uma viúva pobre, que ofertou
duas pequenas moedas.
Então, Jesus chamou os Seus discípulos e lhes disse:
Eu  digo  a  vocês  que  esta  viúva  pobre  depositou  no
gazofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes ricos.
Sabem por quê? Jesus perguntou:
Porque  todos  os  demais,  depois  de  pagarem  todas  as
contas  e  comprarem  todas  as  coisas  que  desejavam,
ofertaram as sobras. Mas esta mulher perdeu seu marido e
não tem mais  nenhum sustento.  Mesmo assim,  ela  deu
agora as duas últimas moedas que tinha.
Aquela mulher não tinha dinheiro nem para comprar pão
para a refeição da noite, mas não se preocupou com isso.
Sabia que Deus cuidaria dela.
Ela agradou a Deus com o seu pouco.

O que podemos aprender
com essa história?
Aprendemos que o que é
de  Deus,  nós  damos

primeiro, e só depois gastamos com as demais coisas.
Se  a  viúva  fosse  comprar  outras  coisas  para  só  então
ofertar,  você acha que sobraria?  Não.  Pois  é,  ela  sabia
disso, e deu ao Senhor primeiro (isso se chama primícias)
e com certeza, Deus cuidou dela.
Você é como a viúva pobre? Você entende que vai faltar
algo se você tirar o que é de Deus?
Faça o teste e veja a fidelidade de Deus. Seja fiel, dê a
Deus o que é Dele.

52



PAGANDO AS MINHAS CONTAS 

Texto bíblico: Mateus 18.23-35
Jesus  contou  uma  parábola  aos  discípulos:  havia  um
homem que devia muitas moedas de prata a um rei, e certo
dia, esse rei somou a dívida e mandou chamar o homem.
Sua dívida já passa de dois milhões de moedas.
O empregado implorou:
Meu rei, eu não tenho dinheiro para lhe pagar.
Então, o rei ordenou que fossem vendidos sua esposa e
seus filhos como escravos, e também sua casa e tudo o
que ele tinha para pagar o que lhe devia.
De joelhos diante do rei, o homem lhe suplicou:
Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei.
O rei,  vendo que ele  não tinha  como pagar  a  dívida,  o
perdoou, e disse:
Vá em paz. Você não me deve mais nada.
Saindo da presença do rei, aquele homem encontrou um
amigo de trabalho que lhe devia cem moedas de prata.
Então, ele pegou o companheiro pelo pescoço, o sacudiu e
disse:
Pegue o que me deve.
Seu amigo se ajoelhou, implorando:
Tenha paciência comigo, e eu pagarei a você.
Ele,  porém,  não  aceitou  desculpa  alguma,  e  o  mandou
para  a  cadeia,  para  que  ficasse  lá  até  que  pagasse  a
dívida.
O rei  ficou  sabendo dessa reação,  e  mandou chamar  o
homem de novo:

Empregado mau! Você me devia milhões e eu o perdoei.
Você deveria ter feito o mesmo, e ter perdoado ao homem
que devia para você. Por causa de sua atitude, você vai
ficar preso até pagar a dívida.

Se  alguém  lhe  devesse
algo,  você  gostaria  de
receber  o  pagamento
dessa dívida? Faça com o

outro o que gostaria que fizessem com você.
Quem não paga a própria conta, se torna escravo do outro,
até  pagar.  Deus disse que só podemos ficar  devendo o
amor. Por isso, se tiver uma conta, pague-a, e seja livre.
Obedeça à Palavra de Deus: não faça dívidas.
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DEUS EM PRIMEIRO LUGAR

Texto bíblico: Gênesis 14.20
Você sabe qual é a pessoa que deu o dízimo pela primeira
vez? Foi Abraão. A Bíblia diz que ele deu o dízimo de tudo
o que possuía ao sacerdote Melquisedeque.
Podemos acreditar  que o  dízimo já  existia  no jardim do
Éden.  Você  lembra  que  Deus  deu  a  Adão  e  Eva  uma
ordem?
“De toda árvore do jardim podem comer à vontade, mas da
árvore  do  conhecimento  do  bem  e  do  mal,  vocês  não
podem comer.  No  dia  em que  fizerem  isso,  certamente
morrerão.”
Deus deu a Adão e Eva liberdade para comer o fruto de
todas as árvores do jardim, menos de uma: a árvore do
conhecimento do bem e do mal.  O Senhor  deu tudo ao
casal, mas pediu para Ele somente uma parte.
Se  não  tivessem  comido  dessa  árvore,  eles  estariam
afirmando que Deus é o dono de tudo. Mas, ao comer do
fruto  proibido,  tocaram  em  algo  que  era  unicamente  do
Criador. Roubaram o que era de Deus, e isso trouxe sobre
eles a maldição.

Abrão  aprendeu  que  o
dízimo  era  de  Deus.  E
você  está  aprendendo
logo cedo que o primeiro

é  de  Deus,  e  não  seu.  Você  é  herdeiro  da  benção  de
Abrão, lembra?
Essa bênção é sua! Seja sempre fiel  com o seu dízimo.
Seja obediente como Abraão. Leia Malaquias 3:10

54



O MELHOR EU DOU PARA DEUS

Texto bíblico: 2 Samuel 24.18-25
Davi iria levantar um altar para oferecer ofertas ao Senhor
nas terras de Araúna.
Araúna viu que o rei e seus servos vinham visitá-lo, então
se inclinou diante do rei com o rosto em terra e disse:
Por que vem o rei, meu Senhor, ao seu servo?
Davi lhe respondeu:
Para comprar de ti esta terra, porque quero nela fazer um
altar e oferecer oferta ao Senhor, para que a praga cesse
de sobre o povo.
Então disse Araúna a Davi:
Tome, e ofereça o rei meu senhor o que achar melhor aos
seus olhos, aqui estão os bois para o holocausto, os trilhos
e o aparelho dos bois para a lenha. Araúna providenciou
tudo para o rei.
Mas Davi respondeu:
Não.  Quero  comprar  por  preço  justo,  porque  não  vou
oferecer ao Senhor meu Deus ofertas que não me custem
nada.
Assim, Davi comprou a terra e os bois por cinquenta ciclos
de  prata.  E  edificou  ali  um  altar  ao  Senhor,  e  também
holocaustos e ofertas.
Depois  da  oferta,  cessou  o  castigo  que  estava
acontecendo sobre Israel.

A  oferta  é  espontânea,
mas quando for ofertar ao
Senhor,  dê  o  que  tem
valor para você.

Davi não aceitou ofertar aquilo que não era dele, por isso
pagou pelos bois e pela lenha.
Não pegue com pressa qualquer moeda ou nota que não
tem importância para você, mas seja como Davi, dê o que
vai lhe custar.
O que não vale para você, não vale para Deus também.
Ore para saber o que dará de oferta ao Senhor.
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A BONDADE AGRADA A DEUS

Texto bíblico: Lucas 10.30-37
Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e foi atacado
por assaltantes. Eles tiraram suas roupas, o espancaram
muito, e foram embora, deixando-o caído, quase morto.
Descia pela mesma estrada um sacerdote (homem da lei).
Quando viu o homem caído, passou pelo outro lado, e não
o ajudou.
Em seguida, passou também um levita (cantor), e quando
viu  aquele  homem  deitado,  passou  pelo  outro  lado,  e
também não o ajudou.
Um  Samaritano  (alguém  rejeitado  pelos  judeus)  vinha
passando,  pois  estava  em  viagem.  Quando  viu  aquele
homem, teve piedade dele. 
Chegou  perto,  enfaixou  suas  feridas  e  derramou  nelas
vinho e óleo. Depois o colocou sobre o seu próprio animal
e o levou para um hotel, e ali cuidou dele.
No dia seguinte, deu dois denários (R$ 100,00) ao dono do
hotel, e lhe disse:
Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas
que você tiver.

Há  bondade  em  seu
coração?
O  Samaritano  não
economizou em ajudar ao

próximo.
Você  acha  que  se  esse  samaritano  fosse  apegado  ao
dinheiro teria ajudado aquele homem ferido? Não.
Mas ele não estava dominado pelo dinheiro,  estava livre
para  pagar  as  contas  do  hotel  e  dar  remédios  àquele
homem.
Você usa seu dinheiro para fazer uma boa ação a alguém?
Isso agrada a Deus.
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NÃO ACEITE NADA QUE VEM DO
DIABO

Texto bíblico: Mateus 27.3-10 e Lucas 22.3
Judas  fazia  parte  dos  doze  discípulos  de  Jesus.  Que
grande honra!
Ele  pensou  que  seguindo  a  Jesus  ficaria  rico,  mas
percebeu que isso não ia acontecer, pois não via a riqueza
que esperava.
Judas sabia que os religiosos buscavam em todo o tempo
prender a Jesus, então, aproveitou a ocasião para ganhar
um  dinheiro  fácil.  O  tempo  foi  passando  e  esse
pensamento  cresceu  em  seu  coração  e  mente.  Judas
trairia seu mestre.
Um dia satanás entrou em Judas, e ele foi conversar com
os sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria
Jesus.  Acertaram  um  valor  em  dinheiro,  e  Judas
concordou, receberia 30 moedas de prata pelo “serviço”.
A partir daí, Judas passou a procurar uma boa hora para
lhes  entregar  Jesus  sem  chamar  atenção.  O  traidor
combinou com eles este sinal.
Aquele a quem eu beijar, é ele, Jesus.
E tudo aconteceu do jeito que acertaram.
Judas não pensava que Jesus seria condenado, e muito
menos crucificado. Então, com remorso, tentou devolver as
moedas  aos  príncipes  dos  sacerdotes  e  aos  anciãos,
dizendo:
Pequei, traindo o sangue inocente.
Mas eles responderam:

O que temos a ver com isso? É problema seu!
Então,  Judas jogou as moedas no templo,  saiu  e foi  se
enforcar.  O amor  ao  dinheiro  lhe  custou  caro,  perdeu a
própria vida.

Judas  amava  o  dinheiro
mais  do  que  amava  a
Jesus  e  veja  como  sua
história terminou.

Ele tinha a opção de vencer a tentação do diabo, mas o
dinheiro falou mais alto que seu coração.
Não aceite  dinheiro  que vem de drogas,  roubo e outras
coisas erradas. Ame a Deus e você será forte para dizer
“não” ao diabo.
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SÓ POSSO GASTAR O QUE TENHO

Texto bíblico: Lucas 14.28-30
Carlos tinha um grande sonho: construir a própria casa!
Ele morava em uma pequena casa alugada, e finalmente 
comprou e pagou um lote com muito aperto financeiro, e 
agora realizaria seu sonho.
Animado com o projeto foi à loja e comprou uma parte do 
material para fazer a fundação. Sua mulher, Luiza, lhe 
perguntou:
Querido, quando você gastará para construir a nossa 
casa?
Ele respondeu:
Não sei, ainda não fiz as contas. Mas fique tranquila, vai 
dar tudo certo!
O quê? Disse ela, assustada.
Precisamos sentar e fazer as contas, e colocar no papel 
todos os gastos, para depois que começar a obra, não seja
necessário pará-la por falta de dinheiro!
E acrescentou:
Querido, se você lançar o alicerce e não der conta de 
terminar, todos os que olharem aqui e virem nossa casa 
assim vão rir de nós, e dizer: Este homem começou a 
construir e não deu conta de terminar.

Você só pode gastar o 
que tem e de forma 
regrada e programada.
Nunca compre nada 

antes de saber se terá o dinheiro para pagar.
Sempre faça conta do que tem antes de começar algo.
Senão, você agirá como um tolo, sendo zombado como 
aquele homem.
Você tem dinheiro? Então tenha coisas. Não tem dinheiro? 
Espere até ter, para só então gastar com controle 
adequado.

58



EU ME ALEGRO EM OFERTAR

Texto bíblico: Mateus 26.6-13.
Maria era irmã de Marta e Lázaro, aquele que esteve morto
por quatro dias, e Jesus o tinha ressuscitado.
Ela era uma mulher que amava Jesus com todo o coração.
Era alegre e grata pelos milagres feitos em sua vida e na
vida de sua família.
Querendo expressar o tamanho de sua alegria, certo dia
ela fez algo extravagante, quebrou um perfume muito caro
aos pés de Jesus, e enxugou com os próprios cabelos.
Judas, aquele que mais tarde trairia a Jesus, se indignou:
Por que você não vendeu esse perfume e deu o dinheiro
aos pobres?
Ele  dizia  isso  porque  costumava  roubar  dinheiro  dos
próprios discípulos.
Mas Jesus declarou:
Deixe-a em paz! O que ela está fazendo é para a glória de
Deus.

Jesus viu que Maria tinha
um  coração  igual  ao
Seus. cheio de amor. Ela
fez  aquilo  por  amor,

exatamente o que Jesus fez na cruz por nós.
Maria era apaixonada por Jesus, e estava então contente
em oferecer  algo  que tinha  valor  para  Ele,  que  não fez
conta do dinheiro que jogou aos pés do seu mestre.
Hoje esse perfume valeria R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e
representava  o  salário  de  Maria  por  um  ano  inteiro
trabalhado.
Ela, porém, ignorou o valor do perfume, e se importou em
dar o seu melhor para o Melhor, Jesus!
Qual a melhor oferta que você já deu a Deus?
Não fique com pena de dar algo de valor, pois se o ama,
você dará o seu melhor.
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NUNCA PEGUE NADA QUE É DEUS

Texto bíblico: Josué 7.1-26
Deus  escolheu  a  Josué  para  liderar  o  povo  de  Israel.
Assim, o povo de Israel venceu Jericó, e lutaria agora com
a cidade de Ai. Espiaram a cidade, e a consideraram fraca
e pequena, seria uma vitória fácil. Todo o desejo de guerra
seria  para  a  casa  do  senhor,  e  o  desejo  das  demais
cidades seria do povo.
Josué mandou apenas três mil soldados, esperando uma
vitória rápida. Mas algo inesperado aconteceu: os cidadãos
de  Ai  se  defenderam.  Os  soldados  de  Israel,  então,
correram  e  fugiram.  Trinta  e  seis  homens  morreram  na
batalha,  e  o  povo  de  Israel  ficou  com muito  medo pela
derrota  inesperada.  Diante  disso,  Josué  rasgou  suas
vestes, e juntamente com os anciãos, orou a Deus.
A resposta de Deus foi: Israel pecou e, por isso, perdeu a
batalha  e  perderia  todas  as  outras  batalhas  enquanto  o
pecado estivesse no meio do povo.
Deus  mandou  Josué  reunir  o  povo  para  descobrir  o
pecador em seu meio, e Acã, um dos soldados da tribo de
Judá, confessou que escondeu em sua tenda uma capa,
um  pouco  mais  de  dois  quilos  de  prata  e  cerca  de
quinhentos  gramas  de  ouro,  que  pertenciam ao despojo
separado para a casa de Deus.
A  consequência  disso  foi  que  além  dos  trinta  e  seis
homens que morreram, Acã e toda a sua família também
morreram  apedrejados,  e  todas  as  suas  posses  foram
destruídas e queimadas.

Acã  fez  algo  gravíssimo!
Roubou algo  que era  de
Deus  A consequência  foi
a  morte  de  sua

descendência!
Aquilo  que é de Deus deve ser  entregue na Casa Dele
(templo).
Sabe qual a parte que pertence ao Senhor dentre as coisas
que você tem? Os dízimos (10%) e as ofertas!
Se obedecer a Deus, as consequências serão somente as
bênçãos Dele sobre você e sua família. Faça a coisa certa!
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PALAVRAS TEMÁTICAS



CARNAVAL
Carnaval significa festa da carne, uma festa pagã que ao
longo de sua história passou por mudanças, porém sempre
ligada  a  deuses,  por  exemplo:  Na  Grécia  vinculada  ao
“deus do vinho” Dionísio, em Roma o nome de “bacanal”
em honra ao deus “Baco” no Brasil é dedicada a “Momo”
deus da Zombaria, do sarcasmo, podemos dizer que Momo
é satanás dissimulado.
A VERDADEIRA ALEGRIA SÓ JESUS PODE NOS DAR!

Texto bíblico: João 15.11
Jesus em seus quarenta dias de Jejum e oração repeliu o
falso  deus:  …Retira-te  satanás,  porque  está  escrito:  Ao
Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. (Mateus
4:10).
O (Salmo 115.1-8) afirma que quem adora um “deus morto”
se  torna  espiritualmente  semelhante  a  ele.  Momo é  um
“deus morto” cuja falsa duração é de três dias, cultuado
pelos foliões, e que conforme a mitologia, foi expulso do
“Olimpo” (monte onde habitavam os deuses), para ser na
terra o rei dos loucos.
Esta  festa tem por  objetivo nos afastar  de Deus,  pois  é
responsável  pelos danos morais para homens, mulheres,
jovens  e  crianças  sendo  uma  das  causas  da
desestruturação  das  famílias  e  de  graves  problemas
sociais  como  propagação  de  doenças,  prostituição,
infidelidade  conjugal  (adultério),  drogas,  bebedeiras,
brigas,  gravidez  indesejada,  entre  outras…  Satanás  é
assim, como um anjo de luz (2Coríntios 11.14) e com todo

poder  de mentira,  de mistificação (2Tessalonicenses 2.9)
ilude  as  criaturas  por  meios  atraentes  como  as  festas
carnavalescas  e  as  leva  para  a  perdição.  A  festa  de
Carnaval  é um culto imerecido ao falso deus momo que
constitui  ofensa à pessoa do Deus vivo e verdadeiro.  O
único meio de se libertar de tal atração é a confiança em
Jesus  Cristo  o  Filho  de  Deus  que  veio  ao  mundo  para
destruir as obras do diabo (1João 3:8).

Porque,  se  viverdes
segundo  a  carne,
morrerá;  mas,  se  pelo
Espírito  mortificardes  as

obras do corpo, vivereis. (Romanos 8.13).
Revesti-vos da armadura de Deus…(Efésios 6.11-13).
Se você já participou da festa de Carnaval e hoje entendeu
que isso é pecado, se arrependeu e deseja o perdão de
Deus vamos orar todos juntos. Repetindo esta oração: Pai
em nome de Jesus eu confesso e me arrependo por ter
participado da festa de carnaval, cancelo toda legalidade
dada a satanás e seus demônios eu os expulso da minha
vida  e  ordeno  vão  para  o  lugar  que  o  Senhor  Jesus
determinar,  declaro  que  eu  estou  livre  para  viver  as
promessas de Deus em minha vida, em nome de Jesus
amém. 

Para encerrar vista a armadura de Deus.
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PÁSCOA
Páscoa é a comemoração da libertação da escravidão do
pecado através do sacrifício de Jesus Cristo.
“… Porque Cristo nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.” 1
Coríntios 5.7

Texto bíblico: Êxodo 12.1-28
Deus  ordenou  a  Moisés  que  todos  os  Israelitas
comemorassem a saída do Egito com uma grande festa: A
Páscoa.
Cada família deveria matar um cordeiro que fosse perfeito,
o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais das
portas das casas dos Israelitas, demonstrando assim sua
confiança em Deus, que os salvaria.
A partir do sacrifício do cordeiro, os Israelitas ficariam sete
dias comendo pão sem fermento e ervas amargas, símbolo
da pureza e união.
Pois naquela noite o Senhor mandaria a décima praga, a
morte dos primogênitos do povo Egípcio. Ou seja, na casa
que o  anjo  não encontrasse o  sangue nos umbrais  das
portas haveria a morte dos primogênitos inclusive na casa
de faraó. E assim aconteceu conforme o Senhor ordenou
depois da morte dos primogênitos os israelitas finalmente
receberam permissão de Faraó para saírem do Egito.
O sacrifício do cordeiro apontava para Jesus Cristo, que foi
morto para nos livrar da escravidão do pecado. Páscoa não
tem relação alguma com coelhos ou ovos de chocolates.
Páscoa é uma festa que nos faz relembrar a morte e a
ressurreição de Jesus…

Podemos  comemorar  a
Páscoa  celebrando  a
Ceia  em  memória  Dele.
Mateus  26.26-28,  Lucas

22.19-20 ou 1Coríntios:11.24-28
Cada  um  examine-se  a  si  mesmo  pedindo  perdão  ao
Senhor  por  nossas falhas e  perdoando também aqueles
que nos tem magoado.
Agora  que  nós  já  sabemos  o  verdadeiro  significado  da
Páscoa, não é pecado comer chocolates. Desejamos que
os chocolates sejam um doce complemento do Amor de
Jesus por você e sua família.
Chocolate é bom demais!
Mas o nosso salvador a quem devemos toda adoração é
Jesus Cristo!
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DIA DAS MÃES
Dia  das  Mães:  Não  temos  base  bíblica  para
comemorarmos o dia das mães. No Brasil, o Dia das mães
é comemorado sempre no segundo domingo de maio (de
acordo com o decreto assinado em 1932 pelo presidente
Getúlio  Vargas).  Já  se  tornou  uma  tradição  esta  data
comemorativa,  uma data com fins  meramente comercial,
pois lucram muito com a venda de produtos femininos, por
exemplo: bolsas, sapatos, maquiagem, perfumes, roupas,
flores etc.
MINHA MÃE, MINHA HEROINA

Texto bíblico: Êxodo 20.12 e Efésios 6.1-3
Deus  nos  exorta  a  honrar  nosso  pai  e  mãe.  Ele  tanto
valoriza honrar aos pais que incluiu esse princípio nos dez
mandamentos. O quinto mandamento exige que os filhos
não somente tributem respeito, submissão e obediência a
seus pais, mas também lhes proporcionem amor e ternura,
aliviem  os  seus  cuidados,  zelem  de  seu  nome,  e  os
socorram e consolem na velhice.
Deus  não  vai  honrar  aqueles  que  não  obedecem  Seu
comando de honrar  seus pais.  Se  desejamos  agradar  a
Deus e sermos abençoados, devemos honrar nossos pais.
Honrar não é fácil, não é sempre divertido, e com certeza
não é possível apenas com nossas próprias forças. Os pais
são autoridades legítimas instituídas por Deus em nossas
vidas. Aquele que rejeitar a lícita autoridade de seus pais
rejeita a autoridade de Deus. Provérbios 23:22 diz: "Ouve a
teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando

vier  a  envelhecer."  Honra  inclui  a  responsabilidade  de
fornecer as necessidades físicas dos pais…

Muitas mães assumem o
papel  de  cuidar  de  seus
filhos  sozinhas,  com isso
os  filhos  sentem-se

abandonados e muito carentes do amor materno, carregam
muito ódio em seus corações, mas saibam é muito difícil
para  essas  mães  ver  seus  filhos  necessitando  de
alimentos,  roupas,  materiais  escolares  e  elas  não terem
como suprir. Muitas também não conhecem Jesus e tratam
seus  filhos  de  maneira  inadequada,  porém  Jesus  pode
transformar esta situação. 
Talvez você já desobedeceu e respondeu sua mãe, mentiu,
desonrou,  ou sente muito ódio,  mas hoje você entendeu
que isso é pecado e deseja se concertar para ter de volta
as promessas de Deus para sua vida, vamos orar: Papai
do céu me perdoe por ter cometido tais pecados…, contra
minha mãe, eu decido perdoá-la por…, me ajude a viver a
tua  Palavra  em  nome  de  Jesus  amém.  Encoraje  as
crianças  a  irem  ao  encontro  de  suas  mães  e  pedirem
perdão a elas, ou simplesmente agradecerem os cuidados
e declarem seu amor.
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DIA DOS PAIS
O Dia dos pais teve origem nos Estados Unidos em 19 de
junho de  1909,  quando  uma jovem decidiu  homenagear
seu pai, a ideia foi um sucesso e se espalhou rapidamente,
hoje por lá a data é comemorada no 3º domingo de junho.
No  Brasil,  a  ideia  foi  importada  pelo  publicitário  Silvio
Behring e comemorada pela 1ª vez no dia 14 de agosto de
1953, hoje a data é comemorada no 2º domingo de agosto.
Não  temos  base  bíblica  para  comemorarmos  o  dia  dos
pais, uma data apenas com fins comerciais.
MEU PAI É O MEU HERÓI.

Texto bíblico: Êxodo 20.12 e Efésios 6.1-3
Deus  nos  exorta  a  honrar  nosso  pai  e  mãe.  Ele  tanto
valoriza honrar aos pais que incluiu esse princípio nos dez
mandamentos. O quinto mandamento exige que os filhos
não somente tributem respeito, submissão e obediência a
seus pais, mas também lhes proporcionem amor e ternura,
aliviem  os  seus  cuidados,  zelem  de  seu  nome,  e  os
socorram e consolem na velhice.
Honra gera honra, Deus não vai honrar aqueles que não
obedecem  Seu  comando  de  honrar  seus  pais.  Se
desejamos  agradar  a  Deus  e  sermos  abençoados,
devemos honrar  nossos  pais.  Honrar  não é  fácil,  não  é
sempre  divertido,  e  com certeza  não é  possível  apenas
com  nossas  próprias  forças.  Os  pais  são  autoridades
legítimas instituídas por Deus em nossas vidas. Aquele que
rejeitar a lícita autoridade de seus pais rejeita a autoridade
de Deus.  Provérbios  23.22  diz:  "Ouve a teu  pai,  que  te

gerou,  e  não  desprezes  a  tua  mãe,  quando  vier  a
envelhecer." Honra inclui a responsabilidade de fornecer as
necessidades físicas dos pais.!

João  1.12.  Alguns  pais
não assumem o papel de
cuidar  dos  filhos,  uma
pesquisa  recente  aponta

que 1/3 da população brasileira não possui o nome do pai
na certidão de nascimento.  Inúmeras crianças reclamam
da ausência  paterna porque o pai  trabalha demais ou é
separado da mãe e não têm nenhum contato, sentindo-se
abandonados  e  rejeitados.  Também  temos  casos  de
crianças com dificuldade em desejar serem filhos de Deus
por  conta  dos  traumas  causados  pelos  pais  biológicos.
Hebreus 13.5 Deus não abandona!
Crianças  estão  feridas,  odeiam  seus  pais  e  não
conseguem  liberar  perdão  ficando  presas  a  espíritos
atormentadores, o perdão é uma decisão. Mateus 18.23-
35. Se você decide perdoar, e ter de volta as promessas de
Deus para sua vida ore comigo: Querido Deus eu decido
perdoar meu pai por ter… eu o libero no mundo espiritual e
peço que o teu Espírito o convença do pecado, da justiça e
do juízo, declaro que estou livre no mundo espiritual para
viver as tuas promessas em minha vida em nome de Jesus
amém.

66



INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
As  margens  do  rio  Ipiranga  em  uma  manhã  de  07  de
Setembro de 1822, um ato mudou toda a história do Brasil
como  nação.  O  até  então  príncipe  Regente  Pedro  de
Alcântara  em  um  ato  de  coragem,  Brada  em  Alta  Voz
Independência  ou  Morte,  e  esse ato  tão conclamado foi
responsável  pela  tão  sonhada  Independência  da  Nação
Brasileira.

JESUS NOS LIBERTOU E NOS DEU A SALVAÇÃO

Texto bíblico: 2Coríntios 5.14-21, Josué 3.1-17
Estávamos como um povo oprimido e escravizado. Desde
o momento em que Adão e Eva pecaram, foi nos tirada a
liberdade e nos feito escravos do diabo.
Era  necessário  fazer  algo  para  que  pudéssemos  ser
novamente, livres. A nossa independência não foi feita as
margens de um rio. Mas foi feita em uma cruz. Deus sabia
que  a  única  maneira  de  sermos  salvos  era  através  do
sacrifício do filho dele. Por conta disso Jesus teve que vir
até a terra em forma de homem, foi humilhado, rejeitado.
Mas o preço de nossa liberdade custou a vida do Filho de
Deus, e na cruz. Então em um ato de Amor Jesus brada
em alta voz está consumado, esse ato nos deu a liberdade
e o direito de sermos chamados filhos de Deus.
Sempre na história vemos atos que retratam a alegria da
liberdade, podemos citar quando o povo de Moisés agora
guiados por Josué atravessa o rio Jordão e chegando na
tão sonhada terra prometida. Era costume naquela época

construírem monumentos que retratem a libertação de um
povo.  Ao  passarem  o  rio  Jordão  construíram  um
Monumento, as margens do Rio Ipiranga construíram um
monumento,  A  estátua  da  Liberdade,  foi  um  presente
francês  dados  aos  americanos  pela  independência.  E  o
sacrifício  de  Jesus  construiu  em  nossas  vidas  um
monumento que será eterno.

 …E,  assim,  se  alguém
está  em  Cristo,  é  nova
criatura; as coisas antigas
já  passaram;  eis  que  se

fizeram novas. 2Coríntios 5.17
Através  de  Jesus  fomos  salvos,  e  ele  construiu  um
monumento  em  nossas  vidas,  como  tem  sido  esse
monumento,  será  que  nossas  atitudes  e  gestos  tem
honrado  a  liberdade  que  Jesus  nos  trouxe,  ou  ainda
continuamos escravos dos pecados, doenças. A morte de
Jesus nos curou, nos libertou e nos deu o direito de sermos
feitos filhos de Deus. 
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DIA DAS CRIANÇAS
Mundialmente  falando,  é  mais  comum  que  os  países
comemorem o Dia das Crianças no dia 20 de novembro,
data  oficial  estipulada  pela  Organização  das  Nações
Unidas.  De  acordo  com  a  Declaração  dos  Direitos  das
Crianças,  todas  elas,  independente  da  raça,  cor,  credo,
religião  e  sexo,  têm  direito  a  receber  amor,  carinho,
educação e alimentação.  Essa data,  segundo a ONU,  é
como um lembrete na luta contra os mais diversos tipos de
exploração infantil que existem ao redor do mundo. 
Dia das Crianças no Brasil  começou em 1960, quando a
Estrela fez uma promoção em conjunto com a Johnson &
Johnson  para  lançar  uma  boneca  chamada  "Bebê
Robusto". O sucesso de vendas foi tão grande que no ano
seguinte outras empresas se mobilizaram na mesma data
com promoções de artigos infantis. E a data que até então
passava um tanto despercebido pelas próprias crianças se
transformou em um dia muito desejado e esperado.
O dia 12 de outubro foi o escolhido, pois é também a data
em  que  o  navegador  Cristóvão  Colombo  descobriu  a
América, chamada durante vários séculos de "Continente-
Criança”.
COISA DE CRIANÇA

Texto bíblico: Marcos 10.15
Ensina a criança no caminho em que deve andar,  e até
quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22-6
A Bíblia é clara ao referir-se sobre a importância de ensinar
as crianças no caminho do Senhor,  portanto,  este  é um

compromisso da família e da igreja que jamais deve ser
negligenciado. Não temos dia das crianças na Bíblia, nós
sempre compreendemos que as datas comemorativas nos
servem  para  além  de  celebrarmos  algo  especial,
refletirmos  sobre  nossas  responsabilidades  e
compromissos…

Marcos  10.15  “Em
verdade  vos  digo:  Quem
não  receber  o  reino  de
Deus  como  uma  criança

de maneira nenhuma entrará nele”.
As crianças são: inocentes, alegres, sorridentes, simples,
amam, brincam, perdoam fácil, fazem amigos do peito sem
se quer saber o nome deles, acreditam de fato que tudo
dará certo.
Crianças e adultos inclusive nós líderes que sentimos ter
perdido  as  características  de  uma  criança,  inocência,
alegria,  sorriso,  simplicidade,  o  amor,  temos  o  coração
fechado, já não brincamos mais, nos faltam amigos, não
temos Fé e já não sonhamos mais ou sentimos que não
poderemos entrar  no reino dos céus devemos orar  para
que Jesus nos transforme hoje e possamos ser renovados.
DIA  DAS  CRIANÇAS  MERECE  SER  COMEMORADO
COM MUITAS BRINCADEIRAS, DOCES E PRESENTES.
VAMOS PREPARAR UMA MEGA FESTA?
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NATAL
O Natal hoje é uma festa comercial. A mídia tem a cada
ano tirado Jesus de cena dando mais valor e atenção aos
outros  componentes  do  Natal  numa  tentativa  de
transformar o Natal em uma festa a ser comemorada por
cristãos e não cristãos. O Papai Noel (São Nicolau) é hoje
o componente principal  do Natal  e a troca de presentes
junto  com  a  farta  ceia  de  Natal  tornou-se  o  objetivo
principal  do  comércio  natalino.  A árvore  de  Natal  é  um
símbolo de consagração, é uma fábula de chamamento de
adoração a deuses babilônicos. O pinheiro faz parte de um
ritual de adoração a Ninrode e a Semírames. Com a árvore
de  Natal  dentro  das  casas  é  dado  legalidade  para
demônios agirem. Guirlandas podem ser entendidas como
enfeites,  oferendas,  celebração  memorial  aos  deuses,
celebração das vítimas que eram sacrificadas aos deuses
pagãos.  Essas  coroas  verdes  que  são  colocadas  nas
portas das  casas significam um adorno de chamamento e
legalidade de entrada de demônios. Elas ficam nas portas
porque  são  as  boas-vindas,  lugares  de  entrada.  O
Imperador  Constantino  e  a  influência  do  maniqueísmo
(filosofia dualista que crê no bem e no mal, que identificava
o Filho de Deus com o sol) levaram os pagãos do século 4º
a adaptarem a sua festa do dia 25 de dezembro (dia do
nascimento do deus sol), dando-lhe o título de dia do natal
do Filho de Deus.
A VERDADEIRA HISTÓRIA DO NATAL.
Texto bíblico: Salmo 115
Papai Noel (Salmo 115) Exortação a confiar só em Deus.

Imagens  nada  podem  fazer.  Árvore  de  Natal  (Jeremias
10.3-4) Porque os costumes dos povos são vaidades; pois
corta  do  bosque  um  madeiro,  obra  das  mãos  de  um
artífice, com machado; com prata e com ouro o enfeitam,
com pregos e martelo o fixam para que não se mova.
O restante do capítulo mostra a exortação que Deus dá ao
Seu povo. Porque trouxe para dentro de casa um costume
de povo pagão. Você quer conservar um costume de povo
pagão?  Se  não.  Então  esteja  disposto  a  continuar  em
aliança com o Senhor. Essa árvore, segundo o texto, vira
um ídolo. Só existe uma guirlanda na Bíblia e esta foi feita
por Roma, para colocar na cabeça de Jesus no dia da sua
morte. Não há outra guirlanda, a não ser esta de espinhos,
feita como símbolo de escárnio. Mateus 27-29.

 Lucas 2.8, nesse texto, é
dito que, na noite em que
o filho de Deus nasceu os
pastores  estavam  no

campo, em vigília, guardando o rebanho. Não era inverno
em Israel.  Logo,  não  poderia  ser  em dezembro.  “Se  na
Bíblia a data não é revelada, não devemos comemorar”. 
Hoje você conheceu a verdade, tudo que temos é o Senhor
quem nos  dá,  através  da  vida  de  nossos  pais  e  não  o
Papai  Noel,  se  você  costuma  enfeitar  sua  casa  com
guirlandas,  árvore-de-natal  etc…,  a  partir  de  agora  não
faça mais. Vamos orar agradecendo: Senhor obrigado por
nos  revelar  sua  vontade  nos  ajude  a  obedecer  a  tua
vontade em nome de Jesus. Amém.
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As pessoas que ensinam ou ministram com crianças estão 
mais perto do Coração de Deus...

“As crianças são um barro macio, uma argila macia”
Se Você quer deixar uma marca na vida dela...

Agora é a Hora de deixar essa MARCA...
Ensine a Palavra de Deus.
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