10º dia – Quarta-Feira (14/03)
Juntos vestindo a Armadura de Deus
Ef 6:10-18 Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no
seu forte poder.
Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar
firmes contra as ciladas do diabo,
pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os
poderes e autoridades, contra os dominadores deste
mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestiais.
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
e tendo os pés calçados com a prontidão do
evangelho da paz.
Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês
poderão apagar todas as setas inflamadas do Maligno.
Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus.
A armadura de Deus é para todos nós que já fomos
vivificados pelo Espírito Santo, porque ouvimos o
evangelho da salvação.
Também porque aceitamos a Cristo e resurgimos
espiritualmente Ef 2:1 Vocês estavam mortos em suas
transgressões e pecados.

Toda pessoa vivificada espiritualmente percebe duas
coisas:
1.
2.

Fica consciênte da presença de Deus em sua vida
Toma conhecimento da presença do maligno, que
veio para matar, rouba e destruir Ef 2:5 deu-nos
vida juntamente com Cristo, quando ainda
estávamos mortos em transgressões — pela graça
vocês são salvos.

O inimigo quer nos impedir, prejudicar e bloquear a
nossa caminhada pela estrada que nos leva de volta
para casa, de onde viemos – o céu.
Então, eis a razão pela qual devemos nos revestir de
toda armadura de Deus.
1.

Temos que cingir os nossos lombos com a
verdade.
Os lombos são a região onde se concentra a
nossa força.
Qualquer lesão nos ombros nos impossibilita de
levantar e transportar pesos.
A nossa fé em Cristo, o conhecimento da verdade,
é nossa espinha dorsal, pois Cristo é a verdade.
Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o
cinto da verdade.

2.

Temos que vestir a couraça da justiça. Não
podemos entrar na batalha sem usar o colete a
prova de balas.
A couraça protege o peito do soldado e significa a
consciência do cristão.
Se o inimigo enfiar uma lança de acusação em seu
coração, você perde a ousadia de falar de Jesus
para as pessoas.
Você perde a sua capacidade de oração pessoal.
A couraça da justiça fala da nossa fé no sangue de
Jesus.
Nós não precisamos ficar na igreja sofrendo
acusação e sentimento de culpa por falta de
conhecimento do que o sangue de Cristo significa
para o cristão.
O sangue de Cristo não só perdoa pecados, mas
nos torna justos diante de Deus. Rm 5:9 Como
agora fomos justificados por seu sangue, muito
mais ainda seremos salvos da ira de Deus por
meio dele! IJo 1:9 Se confessarmos os nossos
pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos
pecados e nos purificar de toda injustiça. IJo 1:7
Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue
de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Vestindo a couraça da justiça.

3.

Temos que calçar os nossos pés com a
preparação do evangelho da paz.
Se você andar por estradas de pedras ou com
espinhos, com certeza vai se ferir e sentir muitas
dores.
O inimigo vai procura aqueles pontos mais
sensíveis em nossas vidas para tentar machucarnos para sentirmos muita dor e desconforto.
O objetivo do inimigo é levar-nos a depressão e ao
desanimo.
Deus preparou para nós na sua palavra, mais de
trinta e duas mil promessas, para nos firmarmos
nelas. Tendo os pés calçados com a prontidão do
evangelho da paz.

4.

Temos que tomar o escudo da fé.
Fé é o conhecimento que nós temos de quem
Deus é, através da palavra de Deus.
O inimigo tenta nos atingir através dos nossos
sentimentos, duvidas medos, experiências
negativas, razões e méritos, mas nós conhecemos
a palavra e devemos declarar a palavra contra o
inimigo.
Sabemos que ele não resiste à palavra. Fique firme
na palavra e o Espírito Santo vai te dar a vitoria.
Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão
apagar todas as setas inflamadas do Maligno.

5.

Temos que tomar o capacete da salvação.
O capacete protege a cabeça do soldado.
O capacete é para proteger os nossos
pensamentos das influencia negativas, das
maldições lançadas contra nós pelo o inimigo.
Na verdade nós estamos debaixo da benção de
Deus IIIJo 2 Amado, oro para que você tenha boa
saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a
sua alma.
Usem o capacete da salvação

6.

Temos que tomar a espada do Espírito, que é a
palavra de Deus.
A palavra de Deus é nossa arma para atacar e
conquistar pessoas para Cristo. As ciladas do
inimigo sempre serão expostas pela palavra de
Deus.
As armadilhas do inimigo não conseguem
prevalecer diante da palavra de Deus.
E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.

11º dia- Quinta-Feira (15/03)
Juntos orando pelas Eleições de 2018
Texto: Rm. 13:1-2 Todos devem sujeitar-se às
autoridades governamentais, pois não há autoridade
que não venha de Deus; as autoridades que existem

foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se
rebela contra a autoridade está se colocando contra o
que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem
trazem condenação sobre si mesmos.
Em 2018, no dia 3 de Outubro, vamos votar e legitimar
no poder, na liderança do Brasil:
1.

O futuro Excelentíssimo Senhor presidente do
Brasil.

2.

Os senadores

3.

Os deputados federais e estaduais

A nossa nação estará nas mãos destes lideres que a
Bíblia chama eminência.
O destino do Brasil está nas mãos de Deus, mas
também estará nas mãos desta nova liderança que
será eleita com a nossa participação, o povo
evangélico.
Devemos orar pelos candidatos, pela campanha, pelo
povo que vai votar.
Vamos pedir para que Deus dê sabedoria ao povo
brasileiro para escolher lideres pacificadores.
Nossa intercessão é no sentido de que Deus possa
abençoar as nossas autoridades com temor a Deus,
discernimento das necessidades do nosso povo ITm
2:1-2 Antes de tudo, recomendo que se façam
súplicas, orações, intercessões e ação de graças por

todos os homens; pelos reis e por todos os que
exercem autoridade, para que tenhamos uma vida
tranqüila e pacífica, com toda a piedade e dignidade.
Piedade. A palavra piedade vem do latim e tem dois
sentidos:
1.

2.

Significa devoção, santidade, temor de Deus e
amor às coisas religiosas.
Significa compaixão, fé, amor ao próximo e
interesse pela necessidade das pessoas.

Viver piedosamente é cumprir o grande
mandamento Mt 22:37-40 Respondeu Jesus: " ‘Ame
o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda
a sua alma e de todo o seu entendimento’. Este é o
primeiro e maior mandamento. E o segundo é
semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si
mesmo’. Destes dois mandamentos dependem toda
a Lei e os Profetas".
Portanto é nosso dever orar para que as nossas
autoridades não venham impedir a vida religiosa,
proibindo o exercício do nosso chamado.
Proibindo nossas reuniões de ensino e adoração,
proibindo pregar o evangelho ou perseguir a
liderança cristã.
Então, juntos vamos interceder para que depois do
pleito eleitoral tenhamos uma vida tranquila e
pacífica, com toda a piedade e dignidade.

É nosso dever orar, mas também é nossa
responsabilidade escolher os melhores candidatos.
Deus é poderoso para colocar e tirar quem Ele
quiser, mas as prerrogativas de colocar e tirar foram
dadas a nós.
É possível colocar no poder alguém que Deus não
queira? Os 8:4 O meu povo escolheu reis sem me
consultar e nomeou governadores sem a minha
aprovação. Com a sua prata e com o seu ouro,
fizeram ídolos e por isso serão destruídos.
Vamos escolher lideres que saibam fazer justiça na
nossa sociedade.
Então, povo de Deus vamos juntos orar e escolher
com graça e sabedoria de Deus os nossos
governantes em 2018.
12º dia – Sexta-Feira (16/03)
Juntos combatendo o combate da fé
IITm 4:6-8 Eu já estou sendo derramado como uma
oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha
partida.
Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a
fé.
Agora me está reservada a coroa da justiça, que o
Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não
somente a mim, mas também a todos os que amam a
sua vinda.

O que fé? Fé é o conhecimento que nós temos de
quem Deus é.
Isso significa dizer que todo o fundamento do
combate da fé está no conhecimento da vontade de
Deus para nossa vida cristã.
Quando o apostolo fala do combate da fé, ele está
falando de toda a sua trajetória de vida cristã.
O combate da fé evolve tudo aquilo na nossa vida que
precisamos exercer fé.
O combate da fé significa lutarmos contra as
tentações e provações com o conhecimento que
temos de cristo, para alcançarmos a salvação das
nossas almas. IPed 1:5-9 que, mediante a fé, são
protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação
prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês
exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo,
devam ser entristecidos por todo tipo de provação.
Assim acontece para que fique comprovado que a fé
que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que
perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e
resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus
Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o
amam; e apesar de não o verem agora, crêem nele e
exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês
estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das
suas almas.

O justo foi chamado por Deus a viver da fé Hb 10:38
Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não
me agradarei dele".
Todas as nossas ações, obras, e feitos na vida cristã
exigem fé, e se exige fé, tem que ter combate Hb 11:6
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele
se aproxima precisa crer que ele existe e que
recompensa àqueles que o buscam. Rm 14:23 Mas
aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque
não come com fé; e tudo o que não provém da fé é
pecado.
Se desejarmos exercer fé, precisamos está prontos
para o combate.
Quais são alguns combates que temos que enfrentar
constantemente?
1.

2.

3.

O combate contra o pecado Hb 12:4 Na luta contra o
pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de
derramar o próprio sangue.
O combate da carne contra o Espírito Gl 5:17 Pois a
carne deseja o que é contrário ao Espírito; e o
Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em
conflito um com o outro, de modo que vocês não
fazem o que desejam.
O Combate contra hortes Espirituais da maldade Ef
6:12 pois a nossa luta não é contra pessoas, mas
contra os poderes e autoridades, contra os

dominadores deste mundo de trevas, contra as
forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
4.

5.

6.

O combate contras os sofismas IICo 10:3-5 Pois,
embora vivamos como homens, não lutamos
segundo os padrões humanos. As armas com as
quais lutamos não são humanas; pelo contrário,
são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
Destruímos argumentos e toda pretensão que se
levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos
cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a
Cristo.
O combate contra a nossa própria razão ICo 2:14
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que
vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura; e
não é capaz de entendê-las, porque elas são
discernidas espiritualmente.
O combate das coisas visíveis e as invisíveis IICo
5:7 Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos.

Nós temos a tendência de andar pelo que vemos.
Nossa batalha da fé começa quando insistimos em
crer no que estamos vendo e Deus diz: bem
aventurados os que não viram e creram.
O rei Davi nos dá um excelente exemplo do que
significa andar pelo invisível.
ISm 17:20-58
Quando o povo de Deus foi enfrentar os Filisteus.

O povo de Deus estava todos animados e
empolgados.
Eles estavam achando que iam dar uma surra nos
Filisteus.
O povo de Deus do lado de cá e os Filisteus do lado de
lá.
Um grande vale no meio.
De repente um fato novo.
E um fato novo revela nossa ignorância.
E como a fé é conhecimento.
Então, toda vez que enfrentamos alguma coisa que
não conhecemos, temos a tendência de sermos
abalados na fé.
Então, só vamos combater esse fato novo com mais
conhecimento.
Mas em vez daquele povo buscar mais conhecimento
em Deus, eles buscaram mais conhecimento em
Golias.
Porque a Bíblia diz que eles ficaram ouvindo Golias
por quarenta dias.
E ficaram observando Golias por quarenta dias.
Eles observaram tanto Golias, que eles conseguiam
dizer em detalhes quem ele era.
Eles fizeram um mapeamento espiritual de Golias.

Eles sabiam tudo sobre o inimigo.
Eles sabiam em centímetros quantos metros Golias
tinha dois metros e noventa.
Eles sabiam quanto pesava em gramas a ponta da
lança de Golias seis quilos e oitocentos gramas.
Eles sabiam quanto pesava a couraça de Golias
sessenta e quatro quilos.
Eles sabiam como era exatamente o desenho da
couraça.
Era de escama de bronze e ele tinha tornozeleiras,
tinha um capacete de bronze na cabeça.
Eles sabiam exatamente onde Golias colocava a lança,
não era nem do lado, nem na mão, ele colocava atrás.
Isso que é mapeamento espiritual.
Davi chegou para enfrentar Golias. Observe.
O povo está lá quarenta dias ouvindo o que Golias fala
e vendo como Golias é.
E estão alimentando a sua incredulidade, porque se a
fé é a certeza do que não se vê a incredulidade é
certeza do que se vê.
Incredulidade não é falta de fé, incredulidade é uma
forma de crer a partir do que vemos.
Ai Davi chegou naquela situação, olhou bem para
Golias e disse: há, mas ele não é circuncidado.

Enquanto todo mundo estava procurando em Golias
as marcas de Golias, para aprender como era Golias e
o que podia.
O que Davi procurou em Golias?
Davi procurou Deus em Golias.
Porque não tinha olhos para conhecer outra coisa.
Sabe como Davi resolvia o problema dele?
Procurando Deus.
Aí ele olhou para Golias e não viu Deus.
Então, o problema já está resolvido.
Porque eu tenho a marca de Deus, ele não tem.
Então, já está resolvido.
Porque a fé vem de conhecer a Deus, Davi procurou
Deus em Golias, e não achou logo a fé de Davi foi
fortalecida.
Este é o verdadeiro mapeamento espiritual que
devemos fazer das coisas.
Devemos procurar onde estão as marcas de Deus que
vão formar o nosso entendimento e nossa
consciência.
Porque nós somos aqueles que materializam as
realidades espirituais.

Então, Davi foi lá e entendeu exatamente que era a
realidade espiritual.
E o que Davi viu, era exatamente a parte invisível de
Golias.
Todo mundo estava olhando para Golias e estavam
vendo o que era visível.
Davi foi lá e viu o que era invisível.
Porque as coisas visíveis são a partir das invisíveis.
É por isso que a palavra diz em Pv 4:20-22 Meu filho,
escute o que lhe digo; preste atenção às minhas
palavras.
Nunca as perca de vista; guarde-as no fundo do
coração,
pois são vida para quem as encontra e saúde para
todo o seu ser.
O nosso combate da fé começa quando tiramos os
nossos olhos da palavra e os fixamos nas
circunstâncias.

13º dia – Sábado (17/03)
Juntos orando pelos nossos lideres
At 4:29-33 Agora, Senhor, considera as ameaças
deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua
palavra corajosamente.

Estende a tua mão para curar e realizar sinais e
maravilhas por meio do nome do teu santo servo
Jesus".
Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam
reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo e
anunciavam corajosamente a palavra de Deus.
Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o
coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa
alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o
que tinham.
Com grande poder os apóstolos continuavam a
testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e
grandiosa graça estava sobre todos eles
Orar pelos nossos líderes é um mandamento. ITm 2:12 Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas,
orações, intercessões e ação de graças por todos os
homens; pelos reis e por todos os que exercem
autoridade, para que tenhamos uma vida tranqüila e
pacífica, com toda a piedade e dignidade.
Aqui nós encontramos dois mandamentos
importantíssimos:
1.

2.

Um mandamento geral – orar por todos os homens
V 1 Antes de tudo, recomendo que se façam
súplicas, orações, intercessões e ação de graças
por todos os homens;
Um mandamento mais específico – orar pelos
nossos lideres. V 2 pelos reis e por todos os que

exercem autoridade, para que tenhamos uma vida
tranqüila e pacífica, com toda a piedade e
dignidade.
Devemos ter o compromisso de orar pelos nossos
lideres porque eles têm as mesmas fraquezas que
nós. Tg 5:17 Elias era humano como nós.
Mais uma vez Paulo fala sobre o nosso
compromisso de orar pela igreja e pelos nossos
lideres da igreja. Ef 5:18-19 Orem no Espírito em
todas as ocasiões, com toda oração e súplica; tendo
isso em mente, estejam atentos e perseverem na
oração por todos os santos. Orem também por mim,
para que, quando eu falar, seja-me dada a
mensagem a fim de que, destemidamente, torne
conhecido o mistério do evangelho,
1.

2.

O compromisso geral de orar por todos os santos
V18 Orem no Espírito em todas as ocasiões, com
toda oração e súplica; tendo isso em mente,
estejam atentos e perseverem na oração por todos
os santos.
O compromisso específico de orar pelos lideres
V19 Orem também por mim, para que, quando eu
falar, seja-me dada a mensagem a fim de que,
destemidamente, torne conhecido o mistério do
evangelho,

Esta oração pelos nossos lideres deve ter pelo
menos objetivos poderosos:

1.

2.

3.

Para estes lideres viver uma vida piedosa, digna,
tranquila, pacifica e exemplar.
Para continuarem a crescer no conhecimento do
Senhor, na revelação dos mistérios de Cristo e na
unção do Espírito Santo.
Para ter ousadia, coragem e graça ao testemunhar
do evangelho.

Neste texto de Atos dos apóstolos aprendemos três
lições fundamentais:
A primeira lição. É que orar juntos pelos nossos
lideres realmente faz a diferença
A segunda lição. É que precisamos ter a mesma mente
e o mesmo coração.
A terceira lição. É que devemos orar pelos mesmos
objetivos.
Se assim o fizermos:
Teremos um ano de 2018 com um grande avivamento
do Espírito Santo
Muitos milagres irão acontecer no nosso meio em
nome de Jesus
A gloria do Senhor será manifestada na cidade
Curitiba
Será um ano de muita graça de Deus na vida de todos
nós

Todos cheios do Espírito santo o tabernáculo vai
tremer de tanto poder de Deus.
14º dia- Domingo (18/03)
Juntos construindo os muros de proteção da nossa
família
Dois exemplos a serem seguidos
Nee 2:20 Eu lhes respondi: O Deus dos céus fará que
sejamos bem sucedidos. Nós, os seus servos,
começaremos a reconstrução, mas, no que lhes diz
respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre
Jerusalém, e em sua história não há nada de
memorável que favoreça vocês!
O livro de Neemias mostra o exemplo de um homem
que ama a família e trabalha na reconstrução dos
Muros de Jerusalém para proteger as famílias.
Nee 1:2-3 Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá
com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca
dos judeus que restaram, os sobreviventes do
cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me
responderam: "Aqueles que sobreviveram ao cativeiro
e estão lá na província, passam por grande sofrimento
e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e
suas portas foram destruídas pelo fogo".
Muros derrubados e portas queimadas significam
famílias desprotegidas

Livre acesso para inimigo destruir a dignidade, a
honra, a privacidade que toda família merece e tem
direito diante de Deus.
Neemias trabalhava como copeiro do rei da Persia o
que já indica um diferencial na sua vida.
Pois o copeiro tinha uma das responsabilidades mais
importantes, porque era ele quem provava o vinho
antes do rei bebê-lo. Isto se dava porque sempre havia
a possibilidade de um atentado contra a vida do rei
por envenenar-lhe o vinho.
Vejam como o quadro de destruição da cidade
sagrada de Jerusalém tocou profundamente o coração
Neemias, mas ele era um homem que amava a sua
família e a família de todos os seus irmãos.
Todas as famílias precisam ter um pai, esposo de
atitude que pensa que busca Deus, e toma todas as
iniciativas que estiverem ao seu alcance para proteger
a sua família.
Que pensa em todos os detalhes daquilo que tem que
ser feito e fazem o que tem que ser feito.
Neemias sentiu-se tocado pela necessidade daquelas
famílias amadas do seu coração.
Tomou a iniciativa de buscar a Deus em oração e
consagrou a sua vida em favor de todas as famílias do
seu povo.

Elaborou um plano para reconstruir os muros da
cidade Santa.
Falou com o rei pedindo liberação para a execução do
projeto que tinha pensado.
Firmou um compromisso com o rei em relação ao
tempo que seria gasto para realizar a obra e retornar
as suas atividades no palácio
Pediu cartas de apresentação para não ter problemas
diplomáticos Durante sua viagem à cidade de seus
pais.
Pediu ajuda ao rei para realizar o grande trabalho de
reconstruir os muros
Fez uma avaliação completa da destruição da cidade e
de seus muros durante a noite de forma discreta.
Compartilhou o seu excelente projeto de reconstrução
dos muros da cidade e teve a aquiescência dos líderes
da cidade.
Veja, lá tinha muitos pais de família, mas estavam sem
atitude, fragilizados pelas circunstâncias.
Aqui temos uma lição muito importante, tem certas
situações que precisamos de ajuda uns dos para
defender a honra e a dignidade de nossa família.
Sempre precisamos da ajuda de Deus, da ajuda dos
nossos lideres, da ajuda dos irmãos para promover
segurança e paz para nossa família.

Quando nos juntamos, somos indestrutíveis com a
benção de Deus, fazendo nossa parte.
Todos juntos nunca cederam diante das críticas de
pessoas invejosas, pois o inimigo sempre se levanta
contra as famílias que buscam a Deus.
Precisamos encorajar uns aos outros na hora da luta e
fraqueza como fez Neemias.
Devemos orar uns pelos outros e incentivarmos os
nossos irmãos a se manterem apostos e continuar
trabalhando firme na construção dos muros de
proteção.
O grande segredo é nos mantermos unidos porque
unidos somos mais fortes contra o inimigo.
Neemias enfrentou os aproveitadores da situação
difícil durante a reconstrução e os exortou com
firmeza, e é assim que seremos em 2018, juntos
enfrentaremos todas as ameaças de dento e de fora da
nossa família com firmeza e determinação.

Os pais devem lutar juntos para
proteger as famílias.
Gosto do exemplo de Jaeel quando foi decidida na
proteção de sua família e de todas as famílias do povo
de Deus Jz 4:18-21 Jael saiu ao encontro de Sísera e o
convidou: "Venha, entre na minha tenda, meu senhor.
Não tenha medo! " Ele entrou, e ela o cobriu com um

pano. "Estou com sede", disse ele. "Por favor, dê-me
um pouco de água. " Ela abriu uma vasilha de leite
feita de couro, deu-lhe de beber, e tornou a cobri-lo. E
Sísera disse à mulher: "Fique à entrada da tenda. Se
alguém passar e perguntar se há alguém aqui,
responda que não". Entretanto, Jael, mulher de Héber,
apanhou uma estaca da tenda e um martelo e
aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto,
dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na
têmpora até penetrar o chão, e ele morreu.
Jaeel foi uma mulher de decisão, corajosa, inteligente
e de muita iniciativa ao destruir o inimigo das famílias.
Ela era descente do povo de Deus, ainda que vivesse
numa clã nômade.
Sua família era oriunda dos Medianitas, descendentes
de Abraão e sua esposa Quentura.
O comandante Sísera, do exercito de Jabim, rei de
Canaã, estava empreendendo fuga depois de ter sido
derrotado, vencido pelo exercito de Débora e Baraque.
Quando ao passar em frente à tenda de Jaeel, esta o
convidou para lhe oferecer um esconderijo dos seus
perseguidores, o exercito de Israel.
Só que na verdade foi uma estratégia ousada de Jaeel
para eliminar o arque inimigo das famílias do povo de
Deus a quem ela pertencia.

O inimigo da família do povo de Deus queria proteção
para escapar da morte e se fortalecer futuramente e
fazer mal as famílias dos Israelitas.
Sísera em vês de estar cuidando da sua própria família
estava era querendo escravizar as famílias dos outros.
Jaeel era uma mulher que tinha por principio a
unidade familiar.
Ela era capaz de tomar uma atitude radical para salvar
sua família, ela foi muito criativa no plano que
eliminou o inimigo da estabilidade, o inimigo da paz, o
inimigo da prosperidade da família naquele momento.
Quando ela identificou o inimigo, elaborou um plano
imediatamente e o executou com a mesma rapidez.
Sua atitude foi honrada por Deus e eternizada nas
escrituras sagradas.
Vejam o que está escrito na palavra de Deus sobre a
atitude de Jaeel por ter eliminado o inimigo das
famílias Jz 5:24-27 "Que Jael seja a mais bendita das
mulheres, Jael, mulher de Héber, o queneu! Seja ela
bendita entre as mulheres que habitam em tendas!
Ele pediu água, e ela lhe deu leite; numa tigela digna
de príncipes trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão
e apanhou a estaca da tenda; e com a mão direita o
martelo do trabalhador. Golpeou Sísera, esmigalhou
sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas.
Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado.

Aos seus pés ele se curvou e caiu; onde caiu, ali ficou,
morto!
Este é um exemplo poderoso a ser seguido por homes
e mulheres de Deus, que desejam proteger suas
famílias.
Ao identificar qualquer inimigo com interesses
escusos, egoístas para desintegrar a sua família, use
muitos nãos como estacas que formarão uma cerca de
proteção para sua família.

Dois exemplos a não serem seguidos
Jamais podemos expor a nossa família ao perigo
como fez Nabal
ISm 25:1-3 E havia um homem em Maom, que tinha as
suas possessões no Carmelo; e era este homem muito
poderoso, e tinha três mil ovelhas e mil cabras; e
estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo.
E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua
mulher Abigail; e era a mulher de bom entendimento e
formosa; porém o homem era duro, e maligno nas
obras, e era da casa de Calebe.
Abigail: Significa “alegria de meu pai”, ou
possivelmente “aquela cujo pai é alegria”.
Nabal: Significa “insensato”.
Quando Abigail tomou conhecimento da maneira
como seu marido tratou aos mensageiros de Davi,

entrou em ação e fez tudo que era necessário para
aplacar a revolta de Davi contra Nabal.
Abigail foi encontrar-se com o rei sem aquiescência
do marido.
Abigail sabia que a humildade precede a honra.
Nabal, por sua vez, era truculento, mal educado, ruim
de relacionamento, egoísta e não temia a Deus.
Tratou mal os soldados do rei Davi, ironizou, provocou
e não reconheceu a legitimidade do reinado de Davi.
Não pensou na segurança da sua esposa, dos seus
filhos, dos seus empregados e na sua própria
segurança.

Já iniciativa de Abigail de se humilhar perante o rei
trouxe salvação para ela e toda a sua casa com
exceção de Nabal que foi morto por Deus.
Esta atitude mudou o destino de Abigail, pois passou
a ser esposa do rei Davi.
Jamais negligencie a sua família como fez Davi e seus
homens.
ISm 30:1-10 Quando Davi e seus soldados chegaram a
Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham
atacado o Neguebe e Ziclague, e haviam incendiado a
cidade.
Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam:

as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém
mataram, mas os levaram consigo, quando
prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague,
Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída
pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas
haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e
seus soldados choraram em alta voz até não terem
mais forças. As duas mulheres de Davi também
tinham sido levadas: Ainoã de Jezreel, e Abigail de
Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou
profundamente angustiado, pois os homens falavam
em apedrejá-lo; todos estavam amargurados por
causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém,
fortaleceu-se no Senhor seu Deus.
Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de
Aimeleque: "Traga-me o colete sacerdotal". Abiatar o
trouxe a Davi,
e ele perguntou ao Senhor: "Devo perseguir este
bando de invasores? Irei alcançá-los? " E o Senhor
respondeu: "Persiga-os; é certo que você os alcançará
e conseguirá libertar os prisioneiros". Davi e os
seiscentos homens que estavam com ele foram ao
ribeiro de Besor, onde ficaram alguns,
pois duzentos deles estavam exaustos demais para
atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e quatrocentos
homens continuaram a perseguição.
Desejo dar cinco conselhos para que nossas famílias
nunca fiquem desprotegidas

1.

Nunca negligencie a sua família.
Davi e os seus homens saírem todos para ajudar
os amigos e deixaram suas famílias desprotegidas
e pagaram um preço muito alto.

2.

Busque a Deus pela sua família.
Davi quando viu o erro que cometeu buscou a
Deus pela a sua família.

3.

Nunca desista da sua família.
Davi seus homens não desistiram de suas famílias
e juntos foram trás e resgataram com a ajuda do
Senhor Deus.

4.

Sacrifique-se pela sua família.
Todo sacrifício que se faz pela família sempre vai
valer a pena.

5.

Ame de verdade a sua família.
Sempre fale para sua esposa e filhos que os ama.
Creia no fundo do seu coração que os ama.
Aja de acordo com o que crer e fala.
Conclusão:
Vamos nos unir para construirmos juntos os
muros de proteção das nossas famílias.
Juntos como casais cercarmos nossas famílias
com as estacas do não para proteger dos inimigos

interesseiros e egoístas que querem destruir as
nossas famílias.
Jamais expor nossa família a destruição como fez
Nabaal.
Jamais negligenciar a segurança de nossas
famílias como fizeram Davi e seus homens.
15º dia- Segunda-Feira (19/03)
Juntos tendo compaixão dos necessitados
Lc 10:25-37 E eis que se levantou certo doutor da lei e,
para o experimentar, disse: Mestre, que farei para
herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está
escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele:
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de
toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o
teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.
Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem; faze isso, e
viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou
a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus,
prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém
a Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o
despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o
meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo
caminho certo sacerdote; e vendo-o, passou de largo.
De igual modo também um levita chegou àquele lugar,
viu-o, e passou de largo. Mas um samaritano, que ia
de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se
de compaixão; e aproximando-se, atou-lhe as feridas,
deitando nelas azeite e vinho; e pondo-o sobre a sua

cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou
dele. No dia seguinte tirou dois denários, deu-os ao
hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele; e tudo o que
gastares a mais, eu to pagarei quando voltar.
Qual, pois, destes três te parece ter sido o próximo
daquele que caiu nas mãos dos salteadores?
Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de
misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai,
e faze tu o mesmo.
O que é compaixão? Compaixão é um sentimento
típico dos seres humanos e que se caracteriza
pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia.
A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a
superar os seus problemas, consolando e dando
suporte emocional.
Com+paixão – Com = Juntos, Paixão = Paixão é
um sentimento humano intenso e profundo, marcado
pelo grande interesse de ajudar alguém com
necessidade.
Paixão é aquela disposição (humana) que abastece os
atos de bondade e misericórdia.
Compaixão é uma forma de amor que é despertado
dentro de nós quando somos confrontados com
aqueles que sofrem ou são vulneráveis.
A compaixão frequentemente produz ação para aliviar
o sofrimento dos necessitados.

A compaixão não é uma resposta exclusivamente
cristã ao sofrimento.
Quando a filha de Faraó abriu o cesto e viu uma
criança chorando compadeceu-se dela, depois o
adotou e lhe pós nome de Moises Êx 2:6, 10 Ao abri-lo
viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse:
"Este menino é dos hebreus". Tendo o menino
crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e
lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei
das águas".
o mesmo aconteceu na parábola que Jesus contou Lc
10:33 Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou
perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão,
embora os cristãos tenham razões únicas para nutrir
suas disposições compassivas.
O que é necessidade? Necessidade é algo que é
indispensável, útil, que não se pode deixar de ter ou ser.
Necessidade é aquilo que é estritamente necessário.
É o que não pode faltar.
Quando Jesus falou a parábola do bom samaritano,
Ele retratou com perfeição o que é um necessitado.
Uma pessoa que podia morrer de fome e sede porque
estava impossibilitado de buscar esses alimentos
essenciais para vida.
Podia morrer de frio ou calor porque não tinha roupas
para se proteger.
Poderia morrer de doença em função dos ferimentos.

Nesta parábola nós temos muitas lições para
aplicarmos juntos neste trabalho de ajudar os
necessitados movidos pela compaixão.
1. Jesus deixa bem claro que pregar ensinar,
conhecer a palavra, ser doutor da lei, perito,
especialista e conhecer as causas dos
necessitados sem uma resposta efetiva de nada
adianta.
2. Jesus deixa bem claro também que a compaixão
exige ações além das fronteiras da nossa
comunidade, não podemos ter interesse de ajudar
só os irmãos da igreja.
3. Ter compaixão não é que apenas orar pelos
necessitados.
Imagine que aquele sacerdote tivesse se
aproximado do homem caído e tivesse orado por
ele e fosse embora.
Ele foi tão insensível, que nem fez uma oração
pelo homem caído.
4. Ter compaixão é muito mais que levar o
necessitado ao culto.
Imagine que o levita tivesse aberto sua harpa e
cantado um hino e dito Deus te abençoe e fosse
embora.
5. Ter compaixão de acordo com Jesus, e amar com
tanta intensidade ao ponto de envolver na
necessidade da pessoa e prestar auxílio até que
ela tenha condições de reerguer-se e cuidar de si
mesma.
6. Jesus nos faz pensar na maior necessidade das
pessoas.

A maior necessidade da pessoa não é comida para
matar a sua fome, não é água para matar a sua sede,
não é roupas para aquecê-la, não é remédio para sua
doença, não é transporte para sua locomoção.
A maior necessidade de uma pessoa é o está só, não
ter ninguém que se importe com ele e o supra de
amor, atenção, companhia e ficar junto dela.
A nossa compaixão tem que alcançar é o nu, o
faminto, o sedento, o doente, o preso; porque o que
ele mais precisa é de alguém que o ame, cuide dele, e
fique do seu lado, tendo comunhão com ele e como
consequência supra suas necessidades. Lc 10:33-37
33 Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou
perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão;
34 e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando
nelas azeite e vinho; e pondo-o sobre a sua
cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou
dele.
35 No dia seguinte tirou dois denários, deu-os ao
hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele; e tudo o que
gastares a mais, eu to pagarei quando voltar.
36 Qual, pois, destes três te parece ter sido o próximo
daquele que caiu nas mãos dos salteadores?
37 Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de
misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai,
e faze tu o mesmo.

16º dia- Terça-Feira (20/03)

Juntos usando uma linguagem de fé
Nm 14:6-9 Josué, filho de Num, e Calebe, filho de
Jefoné, dentre os que haviam observado a terra,
rasgaram as suas vestes
e disseram a toda à comunidade dos israelitas: "A
terra que percorremos em missão de reconhecimento
é excelente.
Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar
nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós.
Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não
tenham medo do povo da terra, porque nós os
devoraremos como se fossem pão. A proteção deles
se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo
deles! "
O nosso vocabulário, nossa linguagem é do Maximo
interesse de Deus Is 50:4
O Soberano Senhor deu-me uma língua instruída, para
conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me
acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para
escutar como alguém que é ensinado.
O vocabulário que devemos usar sistematicamente
deve agradar a Deus, edificar os nossos irmão e
fortalecer a nós mesmos. Sl 19:14 Que as palavras da
minha boca e a meditação do meu coração sejam
agradáveis a ti, Senhor, minha Rocha e meu
Resgatador! Ef 4:29 Nenhuma palavra torpe saia da
boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar

os outros, conforme a necessidade, para que conceda
graça aos que a ouvem.
Quando aprendemos a usar uma linguagem de fé
alcançamos vida longa e abençoada Sl 34:12-14 Quem
de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes?
Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da
falsidade.
Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com
perseverança.
Os dez espias que falaram mal da terra, cavara com as
suas línguas, mais de seiscentas mil sepulturas no
deserto para enterrar aquela geral rebelde.
Aqueles dez homens deram um relatório negativo,
falaram das impossibilidades, difamaram a terra,
revelaram sua autoestima negativa ao se comparem a
gafanhoto. Num 13:31-33 Mas os homens que tinham
ido com ele disseram: "Não podemos atacar aquele
povo; é mais forte do que nós".
E espalharam entre os israelitas um relatório negativo
acerca daquela terra. Disseram: "A terra para a qual
fomos em missão de reconhecimento devora os que
nela vivem. Todos os que vimos são de grande
estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes
de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a
nós e a eles".
Vamos juntos desenvolver uma linguagem de fé como
Calebe e Josué. "A terra que percorremos em missão

de reconhecimento é excelente.
Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar
nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós.
Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não
tenham medo do povo da terra, porque nós os
devoraremos como se fossem pão. A proteção deles
se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo
deles! "
Precisamos reconhecer o poder de uma linguagem de
fé Pv 18:21 A língua tem poder sobre a vida e sobre a
morte; os que gostam de usá-la comerão do seu fruto.
Quando o povo de uma comunidade se junta para falar
uma linguagem de fé, nada poderá deter essa
comunidade.
Mas quando o povo se junta para falar mal uns dos
outros, logo essa comunidade morrerá. Tg 3:6 Assim
também, a língua é um fogo; é um mundo de
iniqüidade. Colocada entre os membros do nosso
corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo
o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo
inferno.
A mulher do fluxo de sangue usava uma linguagem de
fé poderosa Mt 9:20-22 Nisso uma mulher que havia
doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou
por trás dele e tocou na borda do seu manto,
pois dizia a si mesma: "Se eu tão-somente tocar em
seu manto, ficarei curada".

Voltando-se, Jesus a viu e disse: "Ânimo, filha, a sua
fé a curou! " E desde aquele instante a mulher ficou
curada.
Vejamos como aconteceu o milagre:
1.

Ela ouviu falar de Jesus

2.

Ela passou a crer

3.

Começou a falar no que cria

4.

E agiu de acordo com o que cria e falava

5.

E finalmente recebeu a cura.

A linguagem de fé é o grande segredo para uma
comunidade vitoriosa.
17º Dia- Quarta-Feira (21/03)
Juntos anunciando as boas novas de Cristo
Texto: Rm 1:14-16 Sou devedor tanto a gregos como a
bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso
estou disposto a pregar o evangelho também a vocês
que estão em Roma. Não me envergonho do
evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê.
Introdução:
O apostolo Paulo considerava seu dever anunciar as
boas novas de Cristo a todas as pessoas onde estava

ou onde pudesse ir. Sou devedor tanto a gregos como
a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes.
Ele estava sempre disposto. Por isso estou disposto a
pregar o evangelho também a vocês.
O apostolo cheio do conhecimento das boas novas de
Cristo, anunciava com ousadia e sem nenhum receio
de rejeição da parte das pessoas. Não me envergonho
do evangelho, porque é o pó der de Deus para a
salvação de todo aquele que crê.
Esta incumbência está missão, este dever é para
todos nós também que fomos salvos pela mensagem
das boas novas. Mt 28:19-20 Portanto, vão e façam
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
“E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos
tempos".
Este mandamento foi dado por Jesus no evangelho de
Mateus.
Agora vamos ver esta mesma ordem no evangelho de
Marcos 16:15 E disse-lhes: "Vão pelo mundo todo e
preguem o evangelho a todas as pessoas.
Também no evangelho de Lucas 24:44-47 E disselhes: "Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava
com vocês: Era necessário que se cumprisse tudo o
que a meu respeito estava escrito na Lei de Moisés,

nos Profetas e nos Salmos". Então lhes abriu o
entendimento, para que pudessem compreender as
Escrituras. E lhes disse: “Está escrito que o Cristo
haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro
dia, e que em seu nome seria pregado o
arrependimento para perdão de pecados a todas as
nações, começando por Jerusalém”.
No evangelho de João não foi diferente Jo 20:21
Novamente Jesus disse: "Paz seja com vocês! Assim
como o Pai me enviou, eu os envio".
A mesma ordem em Atos 1:8 Mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia
e Samaria, e até os confins da terra".
Jesus nos deu esta missão de anunciar as boas novas
de salvação, porque esta era sua missão também Lc
19:10 Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o
que estava perdido".
João 18:37 "Então, você é rei! ", disse Pilatos. Jesus
respondeu: "Tu dizes que sou rei. De fato, por esta
razão nasci e para isto vim ao mundo: para
testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade
me ouvem".
João 12:46 Eu vim ao mundo como luz, para que todo
aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.

Lucas 4:43 Mas ele disse: "É necessário que eu
pregue as boas novas do Reino de Deus noutras
cidades também, porque para isso fui enviado".
Fomos salvos pela mensagem das boas novas de
Cristo e nos tornamos mensageiros destas boas
novas de salvação.
A nossa missão é resgatar as pessoa das mãos de
satanás.
Levar essas pessoas a se reconciliarem com Deus
IICo 5:18-20 Tudo isso provém de Deus, que nos
reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos
deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus
em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não
lançando em conta os pecados dos homens, e nos
confiou a mensagem da reconciliação. Portanto,
somos embaixadores de Cristo, como se Deus
estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
Por amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se
com Deus.
Desejo compartilhar algumas razões pelas quais
devemos anunciar as boas novas de Cristo:
1.

Porque anunciar as boas novas de Cristo é nossa
responsabilidade. Ez 3:18 Quando eu disser a um
ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir
nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus
caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio

morrerá por sua iniqüidade; mas para mim você
será responsável pela morte dele.
Ainda que todos vão prestar contas a Deus
individualmente, é nossa responsabilidade advertir
aqueles que ainda não tiveram um encontro Cristo.
ICo 9:16 Contudo, quando prego o evangelho, não
posso me orgulhar, pois me é imposta a
necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o
evangelho!
2.

Porque anunciar as boas novas de Cristo é um
privilegio.
Anunciar a boas novas de Cristo é um enorme
privilegio para todos nós IICo 5:18-20 Todas essas
coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de
volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo
Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir
com todos para que se tornem aceitáveis diante
dele e se reconciliem com Ele. Pois Deus estava
em Cristo, recuperando o mundo para Si, não
levando mais em conta os pecados dos homens
contra eles, e sim apagando-os. Esta é a
mensagem maravilhosa que Ele nos deu para
transmitir aos outros. Somos embaixadores de
Cristo. Deus nós está utilizando para falar a vocês:
Nós lhes imploramos, como se o próprio Cristo
estivesse aqui suplicando a vocês: aceitem o amor
que Ele lhes oferece - reconciliem-se com Deus.

3.

Porque anunciar as boas novas de Cristo é o único
caminho para mudar o entendimento das pessoas
que estão ao nosso redor. Pedro corajosamente
disse perante o sinédrio At 4:12 Não há salvação
em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há
nenhum outro nome dado aos homens pelo qual
devamos ser salvos".
Em Curitiba há muitas pessoas sem esperança de
salvação se nós não lhes anunciarmos as boas
novas de salvação Rm 10:13-15 porque "todo
aquele que invocar o nome do Senhor será salvo".
Como, pois, invocarão aquele em quem não
creram? E como crerão naquele de quem não
ouviram falar? E como ouvirão, se não houver
quem pregue? E como pregarão, se não forem
enviados? Como está escrito: “Como são belos os
pés dos que anunciam boas novas”.

4.

Porque anunciar as boas novas de Cristo é
cumprir a vontade de Deus para salvar todas as
pessoas. Deus quer salvar todas as pessoas desta
cidade de Curitiba ITm 2:4 Que deseja que todos
os homens sejam salvos e cheguem ao
conhecimento da verdade. IIPed 3:9 O Senhor não
demora em cumprir a sua promessa, como julgam
alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém pereça, mas que todos
cheguem ao arrependimento.

5.

Porque anunciar as boas novas de Cristo é um
trabalho que acelera a vinda de Cristo. Juntos
vamos colaborar com o tempo de Deus
anunciando as boas novas de salvação Mt 24:14 E
este evangelho do Reino será pregado em todo o
mundo como testemunho a todas as nações, e
então virá o fim. Vamos juntos fazer como o
apostolo Paulo At 20:24 Todavia, não me importo,
nem considero a minha vida de valor algum para
mim mesmo, se tão-somente puder terminar a
corrida e completar o ministério que o Senhor
Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho
da graça de Deus.

Conclusão:
Convocamos toda a igreja Shalon, para juntos
anunciarmos as boas novas de Cristo:
1.

Porque é nossa responsabilidade

2.

Porque é um grande privilégio

3.

4.

5.

Porque é o único caminho para mudar a realidade
das pessoas que estão a nossa volta
Porque é para cumprir a vontade de Deus em
salvar todas as pessoas
Porque isso vai acelerar a volta de Jesus.

18º dia – Quinta-Feira (22/03)
Juntos trabalhando na igreja com a nossa família
Js 24:15 Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor,
escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que
os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou
aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão
vivendo. Mas, eu e a minha família serviremos ao
Senhor".
Nesta passagem Josué não está apenas falando de
uma decisão quanto à adoração e devoção dele com a
sua família ao Deus verdadeiro.
A palavra servir aqui tem o significado de trabalhar
junto com sua família e significa muito mais do que
adorar.
Na verdade não existe vida cristã sem o transbordar
de uma fé para as boas obras, que Deus preparou de
antemão para que praticássemos.
A sua fé nasce no seu quarto, se expressa entre as
pessoas do mundo e é celebrada no culto.
Gostaria de sugerir a todos nós a nos esforçarmos a
trabalhar e envolver toda a nossa família no trabalho
do Senhor.
O trabalho do Senhor não é só para nós, somente
quanto indivíduo, mas como família.

Quero considerar duas contradições cometidas no
trabalho do Senhor
1.

Muitos usam como desculpas a sua família para
negligenciar o trabalho do Senhor.

O ministério de todos nós começa em casa Mc 5:1819 Quando Jesus estava entrando no barco, o
homem que estivera endemoninhado suplicava-lhe
que o deixasse ir com ele.
Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa, para
a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por
você e como teve misericórdia de você".
O apostolo Paulo escrevendo aos que desejam o
episcopado ITm 3:4-5 Ele deve governar bem sua
própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com
toda a dignidade.
Pois, se alguém não sabe governar sua própria
família, como poderá cuidar da igreja de Deus?
O certo é que antes de pastorear os outros
precisamos pastorear a nossa família.
Nunca podemos atropelar a nossa família em busca
de resultados na obra de Deus.
Davi foi o maior rei e herói de Israel até os dias de
hoje, mas negligenciou a sua família IISm 19:4 O rei,
com o rosto coberto, gritava: "Ah, meu filho
Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! "
Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua família.

Ezequias foi tão obsecado por resultados que para
ele não importava o que iria acontecer com a sua
família IIReis 20:15-19 O profeta perguntou: "O que
eles viram em seu palácio? " Disse Ezequias: "Viram
tudo em meu palácio. Não há nada em meus
tesouros que não lhes tenha mostrado".
Então Isaías disse a Ezequias: "Ouça a palavra do
Senhor:
Um dia tudo que se encontra em seu palácio bem
como tudo o que os seus antepassados acumularam
até hoje será levado para a Babilônia. Nada restará,
diz o Senhor.
Alguns dos seus próprios descendentes serão
levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do
rei da Babilônia".
Respondeu Ezequias ao profeta: "Boa é a palavra do
Senhor que você anunciou", pois ele entendeu que
durante sua vida haveria paz e segurança.
Ló estava mais ocupado com a administração de
Sodoma e Gomorra do que com sua família
Quando veio a destruição ele orou pela sua vida e
não pela sua família Gn 19:19-20 Seu servo foi
favorecido por sua benevolência, pois o senhor foi
bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso
fugir para as montanhas, se não esta calamidade
cairá sobre mim, e morrerei.
Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima

que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá! Mesmo
sendo tão pequena, lá estarei a salvo".
Qualquer obra que edificarmos em detrimento da
nossa família, nunca valerá a pena IReis 16:34
Durante o seu reinado, Hiel, de Betel, reconstruiu
Jericó. Lançou os alicerces à custa do seu filho mais
velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa do
seu filho mais novo, Segube, de acordo com a
palavra que o Senhor tinha falado por meio de
Josué, filho de Num.
Eli se dedicou durante toda a vida ao trabalho na
casa de Deus, mas negligenciou a sua família ISm
3:17-18 Eli perguntou: "O que o Senhor lhe disse?
Não esconda de mim. Deus o castigue, e o faça com
muita severidade, se você esconder de mim
qualquer coisa que ele lhe falou".
Então, Samuel lhe contou tudo, e nada escondeu.
Então Eli disse: "Ele é o Senhor; que faça o que lhe
parecer melhor".
2.

Usar como desculpar o trabalho do Senhor para
negligenciar sua família

O casamento é instituição divina, mas não podemos
usá-lo como desculpa para negligenciar a obra de
Deus Lc 14:20 "Ainda outro disse: ‘Acabo de me
casar, por isso não posso ir’.
Tem pais que não levam os seus na igreja quando
está frio, mas os leva na escola.

Não levam os seus filhos na igreja quando estão
doentes, mas os levam ao médico.
Noé salvou a sua família, mas perdeu o mundo.
O que precisamos é juntos com a nossa família,
ganharmos o mundo para Jesus.
Filipe era um evangelista muito bem sucedido no
trabalho do Senhor com sua família At 21:8-9
Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesaréia e
ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos
sete.
Ele tinha quatro filhas virgens, que profetizavam.
Conclusão:
Juntos precisamos buscar um equilíbrio no cuidado
com a nossa família e o trabalho obra de Deus.
Como disse Josué: Eu e a minha casa vamos
continuar a trabalhar para o Senhor.

19ª dia – Sexta-feira (23/03)
Juntos enchendo-nos do Espírito Santo.
Texto Ef 2:18-21 E não vos embriagueis com vinho, no
qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós em salmos, hinos, e cânticos
espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no
vosso coração, sempre dando graças por tudo a
Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus

Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de
Cristo.
O apostolo fala aqui de dois mandamentos
imperativos – não são opcionais.
1.

Não vos embriagueis com vinho

2.

Enchei-vos do Espírito

Em seguida Paulo faz uma comparação entre quem se
embriaga e o que se enche do Espírito.
1.

O que se embriaga fica sob a influência do álcool
– a pessoa perde o controle da sua sabedoria, do
seu entendimento, discernimento e equilíbrio.
O resultado da embriaguez é a dissolução.

2.

Mas quem está cheio do Espírito ficar sob a
influência do Espírito – a pessoa não perde o
controle e dá o fruto do espírito Santo.
O resultado de ser cheio do Espírito é se tornar
mais humano e parecido com Cristo.

Agora vamos ver quatro resultados benéficos de ser
cheio do Espírito Santo:
1.

Comunhão: falando entre vós em salmos, hinos,
e cânticos espirituais.

2.

Adoração. cantando e salmodiando ao Senhor
no vosso coração,

3.

Gratidão. sempre dando graças por tudo a Deus,
o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,

4.

Submissão. sujeitando-vos uns aos outros no
temor de Cristo.

Vamos ver agora estas quatro atitudes imperativas da
vida cristã.
É um mandamento.
Enchei-vos do Espírito:
1.

Está no modo imperativo.
“Enchei-vos” não é uma proposta alternativa, mas
sim, um mandamento autoritário.
Ser cheio do Espírito é uma obrigação, não é uma
escolha.

2.

Está na forma do plural.
O enchei-vos é para todos da igreja, não é
privilégio de alguns.

3.

Está na voz passiva.
O sentido é “deixai o Espírito Santo encher-vos”.
Não há nenhuma técnica, método, formula para
recitar.
O que é essencial é evitar com arrependimento
tudo quanto entristece o Espírito Santo, e ter tal
receptividade a Ele pela fé que nada o impeça de
encher-vos.

4.

Está no tempo presente.
Aqui é no sentido de que devemos continuar
sempre cheios.

Como podemos cumprir este mandamento de encheivos do Espírito?
Podemos usar como exemplo a respiração.
A respiração se compõe de dois atos:
1.

Inspirar - Inserir ar nos pulmões: inspirar o ar.

2.

Expirar - expelir ar dos pulmões.

Isso significa respiração
Respiração é vida
Se eu falar agora enchei-vos do Espírito.
Você já vai pensa em inspirar
Quantos aqui acham que a gente morre por falta de
ar?
Ninguém morre por falta de ar
O que é asfixia?
Dificuldade ou impossibilidade de respirar,
Asfixia não é falta de ar
Asfixia é falta de troca de ar
Eu vou provar que ninguém morre por falta de ar.
Faça o seguinte exercício.

Inspire o ar, mais um pouquinho, segura por dez
minutos.
A asfixia é a incapacidade de expirar o ar que já foi
inspirado.
Se a igreja não transformar sua inspiração em
expiração nunca vamos cumprir o mandamento de
enchei-vos.
Quando a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, isso
significa expirar soprando uns sobre os outros o
Espírito que está em nós.
Como foi que Jesus nos ensinou a nos enchermos do
Espírito?
Tendo dito isso Ele soprou sobre eles o Espírito. Jo
20:22 E com isso, soprou sobre eles e disse:
"Recebam o Espírito Santo.
Enchei-vos, não é inspirando, mas é expirando,
soprando, ou seja, falando, cantando, salmodiando,
dando graças a Deus etc..
Porque não é para encher eu, mas é para encher-nós.
É encher uns aos outros falando entre vós em salmos,
hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando
ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças
por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor
Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor
de Cristo.

20º dia- Sábado (24/03)
Juntos consolidando nossa família à mesa
Sl 128 Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda
em seus caminhos!
Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e
próspero.
Sua mulher será como videira frutífera em sua casa;
seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da
sua mesa.
Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor!
Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você
veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da
sua vida,
e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel!
Quando pensamos na palavra mesa, a primeira
coisa que vem ao nosso pensamento é comida.
Mas se considerarmos com mais detalhes o que
significa a mesa, vamos perceber dois aspectos
importantes:
1.

Os aspectos objetivos
Os aspectos objetivos são aquelas questões de
ordem, comportamentos, regras, etiquetas,
educação etc..

2.

Os aspectos subjetivos

Os aspectos subjetivos são aqueles que têm a ver
com a consciência, natureza, identidade, propósito
e entendimento.
São esses princípios subjetivos que servem de
Base para consolidar a nossa família diante de
Deus.
Quando juntos praticamos estes princípios
espirituais junto a nossa mesa, consolidaremos
famílias frutíferas e abençoadas pelo Senhor.
1.

A mesa é um altar de adoração

A mesa é um altar porque nela, pelo menos quatro
vezes ao dia nós adoramos ao Senhor, invocamos
seu nome poderoso no café da manhã, no almoço,
no café da tarde e na janta.
Foi junto à mesa que a mulher pecadora derramou
sobre os pés de Jesus a aroma da adoração Lc
7:38 e se colocou atrás de Jesus, a seus pés.
Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as
suas lágrimas. Depois os enxugou com seus
cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume.
2.

A mesa é um lugar de alianças

Nós só convidamos para tomar parte a nossa
mesa às pessoas que são de nossa confiança.
Na mesa o Senhor tem uma aliança de suprimento
com a nossa família todos os dias.

Mt 6:11 Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
3.

A mesa é lugar de propósito

Vários propósitos da mesa:
1.

Encontrar-se com Deus varias vezes ao dia

2.

Encontrar com a sua família varias vezes ao dia

3.

Encontrar com os seus parentes

4.

Encontrar com os seus amigos

5.

Expressar a gloria do Senhor

6.

Demonstrar generosidade

7.

Praticar a justiça

8.

Suprir necessidades

9.

10.

Alimentarmos-nos de Deus e de pão Jo 6:50-51
Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para
que não morra quem dele comer. Eu sou o pão
vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste
pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne,
que eu darei pela vida do mundo".
Alegria e prazer
4.

A mesa é um lugar de comunhão

Era comendo o pão de casa em casa que a igreja
primitiva vivia em comunhão At 2:42 Eles se
dedicavam ao ensino dos apóstolos e à
comunhão, ao partir do pão e às orações.

5.

A mesa é lugar de relacionamento

Foi por isso que Davi pediu para o Senhor preparar
uma mesa para que pudesse restabelecer
relacionamentos com os seus inimigos depois de
abrir o seu coração Sl 23:5 Preparas-me uma mesa
na presença dos meus adversários, unges-me a
cabeça com óleo; o meu cálice transborda.
6.

A mesa é um lugar da presença de Deus

Ex 25:30 Coloque sobre a mesa os pães da
Presença, para que estejam sempre diante de mim.
Jo 6:48 Eu sou o pão da vida.
7.

A mesa é um lugar de honra

Foi na mesa que Jose mandou colocar uma porção
cinco vezes maior para o seu irmão mais novo
Benjamim Gn 43:33-34 Seus irmãos foram
colocados à mesa perante ele por ordem de idade,
do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos
uns para os outros. Então lhes serviram da comida
da mesa de José, e a porção de Benjamim era
cinco vezes maior que a dos outros. E eles
festejaram e beberam à vontade.
8.

A mesa é um lugar de provisão

Mt 6:11 Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Deus sempre tinha provisão para o profeta Elizeu
na mesa da Sunamita IIReis 4:8 Certo dia, Eliseu
foi a Suném, onde uma mulher rica insistiu que ele
fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois

disso, sempre que passava por ali, ele parava para
uma refeição.
9.

A mesa é um lugar de perdão

Foi junto à mesa da ceia que Jesus com o coração
cheio de amor e perdão, molhou o pão no vinho e
deu a Judas o traidor. Jo 13:26 Respondeu Jesus:
"Aquele a quem eu der este pedaço de pão
molhado no prato". Então, molhando o pedaço de
pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão.
10.

A mesa é um lugar de servir

Foi junto à mesa que Jesus deu a maior lição de
servir uns aos outros Jo 13:4-5 assim, levantou-se
da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em
volta da cintura. Depois disso, derramou água
numa bacia e começou a lavar os pés dos seus
discípulos, enxugando-os com a toalha que estava
em sua cintura.
11.

A mesa é um lugar de reconhecimento
Foi junto à mesa que a Sunamita observou a vida
de Elizeu e o reconheceu como homem de Deus
IIReis 4:9 De modo que ela disse ao marido: "Sei
que esse homem que sempre vem aqui é um
santo homem de Deus.

12.

A mesa é um lugar de dignidade

Foi junto a mesa que Davi devolveu a dignidade de
mefibosete IISm 9:7 "Não tenha medo", disse-lhe

Davi, "pois é certo que eu tratarei com bondade
por causa de minha amizade com Jônatas, seu pai.
Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a
seu avô Saul; e você comerá sempre à minha
mesa".
13.

A mesa é lugar de salvação

Eu creio que Saqueu estava sentado junto à mesa
do jantar quando se levantou e disse a Jesus que
se tivesse defraudado alguém devolveria quatro
vezes mais Lc 19:8 Mas Zaqueu levantou-se e
disse ao Senhor: "Olha, Senhor! Estou dando a
metade dos meus bens aos pobres; e se de
alguém extorqui alguma coisa, devolverei quatro
vezes mais".
14.

A mesa é um lugar de instrução

Creio que Deus se referia à mesa quando disse
que deveríamos ensinar os nossos filhos quando
estivem sentados Deut 11:19 Ensinem-nas a seus
filhos, conversando a respeito delas quando
estiverem sentados em casa e quando estiverem
andando pelo caminho, quando se deitarem e
quando se levantarem.
15.

A mesa pode ser um lugar de traição

Foi ao sai da mesa que Judas foi trair Jesus Jo
13:30 Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era
noite.

Aitofel comia a mesa com Davi e o traiu Sl 55: 1213 Se um inimigo me insultasse, eu poderia
suportar; se um adversário se levantasse contra
mim, eu poderia defender-me;
mas logo você, meu colega, meu companheiro,
meu amigo chegado
16.

A mesa é um lugar de santidade

Mesa é um lugar sagrado ICo 10:21 Vocês não
podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos
demônios; não podem participar da mesa do
Senhor e da mesa dos demônios.
Conclusão:
Junto à mesa nós podemos as nossas famílias na
presença do Senhor.
No ano de 2018 vamos priorizar reunir a nossa ao
redor da mesa para consolidarmos nossa família.

21º dia- Domingo (25/03)
Juntos repartindo o pão
At 2:42-46 Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos
e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e
sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que
criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a
cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias,

continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o
pão em suas casas, e juntos participavam das
refeições, com alegria e sinceridade de coração.

O propósito de repartir o pão é a
comunhão
Existem muitas maneiras de repartirmos o pão, mas
nenhuma delas fará sentido se o objetivo final não for
comunhão.
A maior revelação de Cristo não está em um
pregador, mas na comunhão.
Na comunhão é onde há luz IJo 1:7 Se, porém,
andamos na luz, como ele está na luz, temos
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus,
seu Filho, nos purifica de todo pecado.
O inimigo sabe que onde houver comunhão, Cristo
será revelado.
Onde houver comunhão a manifestação da gloria será
maior
O pão e a fome são apenas pretextos para aproximar o
que tem pão do que não tem pão.
Nós não repartimos o pão com os famintos para matar
sua fome, mas repartimos o pão para que ele não fique
só, para não ficar na solidão, na individualidade.
Repartimos o pão para termos comunhão com os
famintos
Mas o que é comunhão?

A palavra comunhão é uma palavra de origem grega
“Koininia”
O que é Koinonia:
Koinonia significa “comunhão”.
Este termo se tornou muito comum entre os cristãos,
sendo utilizado no sentido de:
1. Companheirismo
2. Participação
3. Compartilhamento
4. Contribuição com o próximo e com Deus.
Com a tradução da bíblia hebraica para o grego, o
termo koinonia foi inserido no Novo Testamento,
aparecendo pela primeira vez no livro de Atos
2:42, explicando como a vida cristã era
compartilhada pelos crentes de Jerusalém.
De acordo com a Bíblia, existiriam diversas formas de
“comunhão", ou seja, comunhões que caracterizam a
vida cristã:
Comunhão de amizade - relacionamentos.
Relacionamentos se estabelecem com amizades
consistentes e duradouras.
E amizades consistentes e duradouras não acontecem
da noite para o dia.
Comunhão com os pobres – Pv 22:9 O homem
generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão
com o necessitado.
Quero compartilhar algumas maneiras de repartirmos
o pão com o propósito de termos comunhão:
1.

Repartir o pão na ceia do Senhor

Repartir o pão na ceia do Senhor é um ato de grande
significado para nós Lc 22:19-20 Tomando o pão,
deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo:
"Isto é o meu corpo dado em favor de vocês; façam
isto em memória de mim".
Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice,
dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu
sangue, derramado em favor de vocês.
Quando participamos da ceia com entendimento,
alcançamos a mais profunda comunhão com Deus e
nossos irmãos.
Jesus disse que devemos persistir em fazer o que
ele fez naquele momento.
Amar os amigos e inimigos
Perdoar os amigos e inimigos
Servir amigos e inimigos
Estar disposto a dar a vida pelos irmãos
Ser humilde em relação ao próximo
Nunca desistir de amar as pessoas
2.

Repartir o pão (alimentos) comer juntos, em
reuniões da igreja.

Repartir o nosso pão em festas, retiros e reuniões
da igreja é algo maravilhoso para manter a
comunhão na igreja At 2:44 Todos os que criam
mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
3.

Repartir o pão em nossas casas, comer juntos
com irmãos, famílias da igreja e amigos.

Sentar-se junto a mesa com a nossa família, irmãos
da igreja e amigos e repartir o nosso pão, torna-se o
melhor momento para revelarmos a Cristo At 2:46
Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam
das refeições, com alegria e sinceridade de coração.
Veja o verso 47 louvando a Deus e tendo a simpatia
de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos
os dias os que iam sendo salvos.
4.

Repartir o pão (cestas básicas) assistência aos
santos.

Porque estamos repartindo tão pão e não estamos
conseguindo manter irmãos na comunhão da igreja?
É porque enquanto repartimos o pão, isso não
configura uma mesa.
Quando pegamos os recursos dos que tem e damos
para os não tem, aliviamos a consciência de quem
tem e sacramentas a pobreza de quem não tem.
Quando damos pão aos famintos sem acolhê-los
decretamos seu estado de miséria.
O problema maior do faminto não é a falta do pão, é
o está só.
O problema do Lázaro não era o pão que estava na
mesa do rico, mas sim a companhia de cães em vez
de ter outro ser humano ao seu lado.
O grande segredo da igreja de Atos não era o pão
que repartiam, mas o assentar-se junto à mesa para
repartir, porque isso, sim, configurava intimidade,
companheirismo e compartilhamento uns com os
outros.

5.

Repartir o nosso pão com os necessitados de fora
da igreja, assistência social (ajudar os pobres)

Deus sempre demonstrou interesse com o pobre da
Terra, ou melhor, com as pessoas que estivessem
passando por necessidades reais.
Em Israel havia pobres, e o Senhor Jesus disse que
eles sempre haveriam de existir Mt 26.11 Pois os
pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim
vocês nem sempre terão.
Entretanto, Deus recomenda que seu povo cuide
dos pobres, deixando para eles um pouco da
colheita dos grãos e das frutas que cultivam Lv
19.10. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem
apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas
para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o
Senhor, o Deus de vocês.
O Senhor fala por meio do profeta Isaías a respeito
do jejum que realmente lhe agrada: Is 58:7
“Porventura não é também que repartas o teu pão
com o faminto, e recolhas em casa os pobres
desabrigados, e, se vires o nu, o cubras, e não te
escondas de teu semelhante?".
Muitas pessoas acham que servir a Deus é apenas
pregar, orar e cantar louvores, mas a verdadeira
adoração está ligada ao serviço mútuo, uns aos
outros.
Na parábola do “bom samaritano” tanto o sacerdote
quanto o levita estavam ocupados demais com suas

obrigações para pararem um pouco e atenderem ao
pobre caído no caminho Lc 10.31-33 Aconteceu
estar descendo pela mesma estrada um sacerdote.
Quando viu o homem, passou pelo outro lado.
E assim também um levita; quando chegou ao lugar
e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano,
estando de viagem, chegou onde se encontrava o
homem e, quando o viu, teve piedade dele.
O elogio ficou para o samaritano, que nem judeu era.
Talvez nunca tivesse participado de um culto no
templo, mas ele entendia que servir ao necessitado
era sua obrigação e, com este gesto, agradaria o
coração de Deus.
Porque devemos repartir o pão?
1.

2.

3.

Porque repartir o pão é um mandamento Deut
15:11 Sempre haverá pobres na terra. Portanto,
eu lhe ordeno que abra o coração para o seu
irmão israelita, tanto para o pobre como para o
necessitado de sua terra.
Porque repartir o pão é uma questão de
justiça Is 58:6 "O jejum que desejo não é este:
soltar as correntes da injustiça, desatar as
cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos
e romper todo jugo”?
Porque repartir o pão é um ato de fé Tg 2:15-17
Se um irmão ou irmã estiver necessitando de
roupas e do alimento de cada dia e um de
vocês lhe disser: "Vá em paz, aqueça-se e

alimente-se até satisfazer-se", sem porém lhe
dar nada, de que adianta isso? Assim também
a fé, por si só, se não for acompanhada de
obras, está morta.
4.

5.

6.

7.

8.

Porque quem dá ao pobre empresta a Deus Pv
19:17 Quem trata bem os pobres empresta ao
Senhor, e ele o recompensará.
Porque quem reparte o seu pão com os pobres
será abençoado pelo Senhor Pv 22:9 O homem
generoso será abençoado, porquanto reparte
seu pão com o necessitado.
Porque repartir o pão com os necessitados é
mais importante do que certas devoções
vazias Is 58:7 Não é partilhar sua comida com
o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir
o nu que você encontrou, e não recusar ajuda
ao próximo?
Porque repartir o pão é um ato de compaixão
que representa o caráter de Jesus Lc 10:33
Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou
perto dele e, vendo-o, encheu-se de
compaixão.
Porque para o Senhor a vida de todas as
pessoas pobres são preciosas Sl 72:12-14 Pois
ele liberta os pobres que pedem socorro, os
oprimidos que não têm quem os ajude.
Ele se compadece dos fracos e dos pobres, e
os salva da morte. Ele os resgata da opressão

e da violência, pois aos seus olhos a vida
deles é preciosa.
9.

Porque quando repartimos o nosso pão com
generosidade, compaixão e amor, nos
libertarmos da ganância e da exploração Nee
5:1-3, 6-7, 9,12 Ora, o povo, homens e
mulheres, começaram a reclamar muito de
seus irmãos judeus. Alguns diziam: "Nós e
nossos filhos e filhas somos numerosos;
precisamos de trigo para comer e continuar
vivos". Outros diziam: "Tivemos que penhorar
nossas terras, nossas vinhas e nossas casas
para conseguir trigo para matar a fome".
Quando ouvi a reclamação e essas acusações,
fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e
então repreendi os nobres e os oficiais,
dizendo-lhes: "Vocês estão cobrando juros
dos seus compatriotas! " Por isso convoquei
uma grande reunião contra eles Por isso
prossegui: "O que vocês estão fazendo não
está certo. Vocês devem andar no temor do
Senhor para evitar a zombaria dos outros
povos, os nossos inimigos. E eles
responderam: "Nós devolveremos tudo o que
você citou, e não exigiremos mais nada deles.
Vamos fazer o que você está pedindo". Então
convoquei os sacerdotes e os fiz prometer sob
juramento cumprirem o que haviam prometido.

10.

Porque se taparmos o nosso ouvido ao pedido
do pobre, o Senhor não nos ouvira Pv 21:13
Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres
também clamará e não terá resposta.

