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Introdução caminho da
felicidade! 

#Vemcomigo ;) 

 Por isso, ser adotado pela família de Jesus é tão importante. Nós somos irmãos de 

Jesus e temos a herança de Deus para nossa vida. O próprio Jesus disse isso: "Quem 

é Minha mãe, e quem são Meus irmãos?", perguntou Ele. E, estendendo a mão para 

os discípulos, disse: "Aqui estão Minha mãe e Meus irmãos!""- Mateus 12:48-49. 

        Sabe aquela conversa sobre não saber quem é? 
            Pois é, a família nos ajuda nisso. Se você acredita e já leu 
           a Bíblia, verá a referência da família de Jesus dizendo 
             que Ele vinha da descendência de Davi. Quando se 
                falava isso, costumava-se informar inclusive em 
                 qual Deus a pessoa acreditava. Isso ajuda você  
                             a entender a importância da família.

02 03
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tema 01
One WAY    

Quando você decide respeitar, apesar de não concordar com decisões e ações, 
você faz uma homenagem a Deus. Claro que não estou falando de fazer coisas que 
desonram a Deus porque, embora sua família seja importante, entre a família e 
Deus, o mais importante é Deus. 

TTem gente que vive muito feliz em família, que tem ótimos relacionamentos, mas isso 
não quer dizer que concordam em tudo. Sabe qual é o segredo? O segredo é que eles 
se respeitam, e a única forma de conseguir isso é tendo um relacionamento de alto 
nível com Deus. Não dá pra ser rapidinho, não! Ele precisa permanecer sempre ao seu 
lado, porque se não, fica bem complicado. 

JJá vi muita gente reclamando da própria família, dos pais, dos avós ou tios, quando 
na verdade o que faltava era um pequeno reajuste de si mesmo. Duvida? Então siga 
o caminho e descubra os segredos. 

“Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama: 
Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado” (Romanos 5:8).

Desafio: Converse com Deus e peça que coloque o amor Dele em sua vida e de sua 
família. S2
Desafio: 

“Faça de Cristo em tudo o primeiro, o 
último e o melhor. Saiba que, quanto mais 

cresce o seu amor por Jesus, também 
aumenta e se fortalece o seu amor pelo 

próximo.”
–  Ellen White (LA 105:4)

Dica 1:
Ame sua família 

porque ela é 
um presente de 

Deus. 

04 05
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tema 02
 Retorno 

Como já dizia a Ellen:
“Sejam bondosos e perdoem aos outros, pois 

assim o verdadeiro amor pode ser mantido 
forte no coração, e conquistará qualidades

do Céu. ””{LA 106.2}

Dica 2:
Perdoe e seja 

perdoado. 

Você já se decepcionou com um amigo e 
ficou muito chateado, mas resolveu tentar 
esquecer e não conseguiu? Parece que a 
amizade não é mais a mesma. Enquanto 
a gente não vai lá e fala, não resolve. Isso 
acontece também em casa. Ainda bem que 
não é tão fácil perder a amizade ou o amor 
da da família.   

06 07
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tema 02
 Retorno 

Como já dizia a Ellen:
“Sejam bondosos e perdoem aos outros, pois 

assim o verdadeiro amor pode ser mantido 
forte no coração, e conquistará qualidades

do Céu. ””{LA 106.2}

Dica 2:
Perdoe e seja 

perdoado. 

Você já se decepcionou com um amigo e 
ficou muito chateado, mas resolveu tentar 
esquecer e não conseguiu? Parece que a 
amizade não é mais a mesma. Enquanto 
a gente não vai lá e fala, não resolve. Isso 
acontece também em casa. O problema é 
que não é tão fácil de perder a amizade ou 
o o amor da família.   
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06 07

Nossa amiga Ellen diz assim: 
“Sabe, a nossa vida com Cristo é como uma batalha 

e uma marcha. Nela não há tréguas, é importante ser 
perseverante o tempo todo, pois assim venceremos 

tentações de Satanás.” (CBV – 453.2)   

Dica 3:
Resista à 

tentação de 
desonrar sua 

família. S2

tema 03

 Atencao 
área proibida

ore
para vencer 
as tentações. 

#seja - Se sua família não é bom exemplo, seja você o bom exemplo. Aja como um 
perfume que alegra a vida de quem está ao seu redor. 

##aceite - Sua família talvez até aceite que erra (ou talvez não reconheça os próprios 
erros e falhas), mas certamente não deseja que você o faça. Não veja isso como 
hipocrisia, olhe para isso como proteção. Geralmente, nossa família não quer nos ver 
caindo onde eles erraram um dia, não querem que nos machuquemos. Esperam que 
sejamos uma versão melhorada deles. Além do mais, eles se colocariam em seu lugar 
para que você não sofresse; então todas as suas orientações e limites são por amor. 

#paciência  - Você cresceu e aos poucos está buscando sua independência, mas 
lembre-se de que sempre será como criança para sua família. Quer dizer, mais ou 
menos isso! Porque ora eles vão falar que você está grande para certas coisas e ora 
que é muito novo para outras. Tenha paciência, eles também estão se ajustando a 
essa nova realidade. Busque crescer, mas sempre se lembre que atrás de cada “não” 
existem pessoas que o amam muito. 

#ofereça  - Mesmo que a demonstração de amor da sua família 
seja diferente daquela que desejaria, aceite as diferenças e ofereça 
seu amor. Uma das melhores formas de demonstrar
amor é respeitando e honrando seus pais, avós, tios
ou quem quer que seja sua família. Se fizer isso,
ganhará uns dias de brinde aqui na Terra. Isso é o 
que que diz a Bíblia: “Honra teu pai e tua mãe para que te 
prolonguem os teus dias na Terra” (Êxodo 20:12). 

08 09
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tema 04
 Free 

Ore 
hoje para Deus melhorar 
sua conexão com Ele e ore mais 
em família..

Na Bíblia Jesus deixou um 
modelo; e no vídeo de 
hoje vamos falar 
sobre isso..

   Tire tempo para orar em família e pela família; 
   afinal, a oração aproxima as pessoas, cura as
   feridas e permite que Deus e Seus anjos 
   estejam bem pertinho de você!.

a Ellen diz:
" Orar é como abrir o coração a Deus como a um amigo... A oração não 

faz Deus baixar a nós, mas faz a gente subir até Ele.” {CC 93.2}

Dica 4:
Ore por sua 

família.

Nossa conexão de Wi-Fi free para falar com Deus funciona 
24h em todos os lugares. Além disso, não existe falha na 

comunicação a não ser que nós deixemos de falar com Ele, 
porque o canal por parte dEle está sempre aberto. Não há 
pecado, angústia ou dor que nos separe do amor de Deus 

(Rm 8:38). Você pode orar em seu quarto ou pode falar com 
Ele em silêncio enquanto estuda ou caminha pelas ruas..

10 11
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tema 05

em
frenteSigasempre

Ore 
por aqueles que sofrem. 

Como Ellen já dizia: 
“Deus está sempre ao nosso lado, não importa onde estejamos, está 

preparado para apoiar, fortalecer, erguer e animar.””{DTN 474.1}

Dica 5:
Entregue sua Vida 

a Deus.

12 13

Caia na real! Todo mundo enfrenta desafios, 
você não é o primeiro nem será o último! 

Agora, alegre-se, pois Jesus disse: “ Vocês terão 
problemas no mundo, mas animem-se, Eu venci 

o mundo” (João 16:33).
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tema 06

“Um coração bondoso, tranquilo e cativante 
pode salvar o errado, e esconder uma multidão 
de pecados. Quando nosso caráter revela 
Cristo, podemos transformar a todos com quem 
entramos em contato.” Ellen W. {MDC 128.3}

Ta aí,  amigo, sem desculpa pra desrespeitar ninguém! Afinal, seremos julgados por 
nossos atos e não pelo de nossos familiares, precisamos fazer nossa parte. 

A maior celebridade que temos 
em nossa vida é Deus e Ele 

está disposto a tratar você com 
prioridade, ajudando a resolver 
suas dificuldades familiares e 
acalmando o seu coração para 

facilitar que faça a vontade Dele. 
AcAcredite, Deus quer salvar você e 

sua família. 

Dica 6:
Trate sua 

Família como 
celebridade.

Ore pela
salvação

de sua família
e para tratá-los
sempre como
celebridade.  

 Atencao

14 15
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tema 06
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entramos em contato.” Ellen W. {MDC 128.3}
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Nossa amiga disse: 
“Nas cenas finais da história deste mundo, 

crianças e jovens deixarão as pessoas  
admiradas por sua atitude de acordo com a 
verdade, que acontecerá de forma simples, 

mas com o poder do Espírito Santo”.
(LA 489.3)(LA 489.3)

Dica 7:
Envolva-se na 
missão e salve 

outros e a si 
mesmo.

tema 07

Nao 
ESTACIONAR

Nossa vida só vale a pena
se for para ir para o Céu! 

ore
Ore pedindo a Deus para usar seus 
dons, de sua família e de seus amigos para 
cumprirem a missão. 

Gosto de adolescentes, porque vocês têm
a força, a inteligência e a vontade para
transformar e expandir o evangelho. 

Precisam apenas começar. 

Precisamos definir claramente o que queremos na vida. 
Se for ir para o Céu, não pare. Sim, isso mesmo, é proibido 
ficar parado ou mesmo estacionar sem fazer nada. Nosso 
caminho para o Céu começa aqui através de nossas 
decisões, ações e comportamento diários.

Trace suas metas, organize planos com sua família ou com 
seus amigos e comece o trabalho. Pequenas ações fazem 
uma grande diferença, e tudo o que você começar a fazer 
para levar pessoas ao Céu vai fazer com que você não 
esqueça o que realmente deseja.
 

16 17
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Nossa amiga disse: 
“Nas cenas finais da história deste mundo, 

crianças e jovens deixarão as pessoas  
admiradas por sua atitude de acordo com a 
verdade, que acontecerá de forma simples, 

mas com o poder do Espírito Santo”.
(LA 489.3)(LA 489.3)

Dica 7:
Envolva-se na 
missão e salve 

outros e a si 
mesmo.
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se for para ir para o Céu! 

ore
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cumprirem a missão. 

Gosto de adolescentes, porque vocês têm
a força, a inteligência e a vontade para
transformar e expandir o evangelho. 

Precisam apenas começar. 

Precisamos definir claramente o que queremos na vida. 
Se for ir para o Céu, não pare. Sim, isso mesmo, é proibido 
ficar parado ou mesmo estacionar sem fazer nada. Nosso 
caminho para o Céu começa aqui através de nossas 
decisões, ações e comportamento diários.

Trace suas metas, organize planos com sua família ou com 
seus amigos e comece o trabalho. Pequenas ações fazem 
uma grande diferença, e tudo o que você começar a fazer 
para levar pessoas ao Céu vai fazer com que você não 
esqueça o que realmente deseja.
 

16 17
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tema 08

NO
SPEEDNO

SPEED
LIMIT

Limit 

A nossa amiga Ellen fala algo lindo sobre isso leia: 
““Conserve a alegria. Não se esqueça de que você tem um 

Consolador, o Espírito Santo, que Cristo indicou. Você nunca estará 
sozinho. Se ouvir a voz que fala agora com você, se responder sem 
demora às batidas à porta de seu coração, dizendo: ‘Entra, Senhor 

Jesus, para que jante contigo, e Tu comigo’, o Hóspede celestial 
entrará. Quando este Elemento, que é todo divino, habita em seu 

coração, há paz e descanso.” {LA 350}

Dica 8:
Confie que o 

Espírito Santo 
ajudará você a 

vencer. 

Ore 
hoje para Deus melhorar 
sua conexão com Ele e 
ore mais em família..

Sua influência nos ajuda a sermos pessoas melhores, a sermos verdadeiras luzes 
por onde passamos. Por isso, precisamos orar pedindo que o Espírito Santo esteja 
em nós. Assim ficará mais fácil entender a liberdade em Cristo. Olha só o que que 
diz a Bíblia em 1 Pedro 2:16:  “Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade 
como desculpa para fazer o mal; vivam como servos de Deus.”.

Isso por quê? Pessoas orien-
tadas pelo Espírito Santo 
vivem de forma diferente, 

pois foram libertas da mal-
dade. A liberdade serve para 

levar a agir como filho de 
Deus, e Jesus é o nosso ex
emplo, o irmão mais velho. 

Nele não havia maldade nem 
vício. Precisamos pedir a 

Deus todos os dias que envie 
Seu Espírito Santo para estar 
ao nosso lado e nos ajudar a 

vencer o mal.  

O mais interessante é perceber que existem pessoas que ainda não se tocaram 
de que tudo isso é pura enganação, e ainda tem um monte de gente que cai na 
conversa dele. 

Estou cansada de ver pessoas que não conseguem se ver livres de bebida, 
drogas, sexo. Pessoas que, em busca de liberdade, foram trancadas nas 
cadeias do vício e do pecado e não conseguem se libertar.

QuandQuando Jesus subiu ao Céu Ele disse que deixaria um Consolador aqui 
conosco; esse Consolador é o Espírito Santo. 

Por meio do Espírito Santo conseguimos 
forças para não pecar. Ele é aquela 

voz que fala ao nosso ouvido quando 
estamos em dúvida, aquela voz que nos 

ajuda a tomar a decisão correta. 

Enquanto isso, nunca vi ninguém falar: 
“Não consigo ficar livre de Jesus, já tentei 

mas Ele sempre me prende”. Pense comigo: 
onde será que está a liberdade? 

18 19
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tema 08

NO
SPEEDNO

SPEED
LIMIT

Limit 

A nossa amiga Ellen fala algo lindo sobre isso. leia: 
““Conserve a alegria. Não se esqueça de que você tem um 

Consolador, o Espírito Santo, que Cristo indicou. Você nunca estará 
sozinho. Se ouvir a voz que fala agora com você, se responder sem 
demora às batidas à porta de seu coração, dizendo: ‘Entra, Senhor 

Jesus, para que jante contigo, e Tu comigo’, o Hóspede celestial 
entrará. Quando este Elemento, que é todo divino, habita em seu 

coração, há paz e descanso.” {LA 350}

Dica 8:
Confie que o 

Espírito Santo 
ajudará você a 

vencer. 

Ore 
hoje para Deus melhorar 
sua conexão com Ele e 
ore mais em família..

Sua influência nos ajuda a sermos pessoas melhores, a sermos verdadeiras luzes 
por onde passamos. Por isso, precisamos orar pedindo que o Espírito Santo esteja 
em nós. Assim ficará mais fácil entender a liberdade em Cristo. Olha só o que que 
diz a Bíblia em 1 Pedro 2:16:  “Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade 
como desculpa para fazer o mal; vivam como servos de Deus.”.

Isso por quê? Pessoas orien-
tadas pelo Espírito Santo 
vivem de forma diferente, 

pois foram libertas da mal-
dade. A liberdade serve 

para levar a agir como filho 
de Deus, e Jesus é o nosso 

exemplo, o irmão mais velho. 
Nele não havia maldade nem 

vício. Precisamos pedir a 
Deus todos os dias que envie 
Seu Espírito Santo para estar 
ao nosso lado e nos ajudar a 

vencer o mal.  

O mais interessante é perceber que existem pessoas que ainda não se tocaram 
de que tudo isso é pura enganação, e ainda tem um monte de gente que cai na 
conversa dele. 

Estou cansada de ver pessoas que não conseguem se ver livres de bebida, 
drogas, sexo. Pessoas que, em busca de liberdade, foram trancadas nas 
cadeias do vício e do pecado e não conseguem se libertar.

QuandQuando Jesus subiu ao Céu Ele disse que deixaria um Consolador aqui 
conosco; esse Consolador é o Espírito Santo. 

Por meio do Espírito Santo conseguimos 
forças para não pecar. Ele é aquela 

voz que fala ao nosso ouvido quando 
estamos em dúvida, aquela voz que nos 

ajuda a tomar a decisão correta. 

Enquanto isso, nunca vi ninguém falar: 
“Não consigo ficar livre de Jesus, já tentei 

mas Ele sempre me prende”. Pense comigo: 
onde será que está a liberdade? 

18 19
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tema 09

dar Preferencia 

Ah! A nossa amiga Ellen, orientando com sabedoria: 
“O Senhor não precisa de nossas ofertas. Não podemos deixá-Lo 

rico com os nossos presentes. No entanto, é essa a única forma de 
mostrar nossa gratidão e amor a Deus.” {CM 19}

Dica 9:
Seja fiel. 

Ore 
Peça a Deus que fortaleça sua 
mente e seu coração para que 
consiga dar a Deus o que é Dele.

Confesso que, quando começávamos a ter mais coisas, e mais dinheiro, às vezes 
sentia em meu coração dificuldade de devolver o que era de Deus, pois via que dava 
para comprar mais e conseguir mais dinheiro ainda, mas me continha e a parte de 
Deus sempre era devolvida a Ele. 

SabeSabe, fazer o que é correto, não custa caro. Deus pediu algo importante para nós, 
que é o dízimo, em gratidão a tudo que nos dá. Pediu apenas um dia, o sábado, que 
é dedicado a Ele de sete que Ele nos deu, pede a primeira hora do nosso dia, logo 
que acordamos, de 24h que nos dá, um corpo saudável através do exercício e da 
alimentação adequada. Ele nunca nos pede demais, só aquilo que somos capazes 
de devolver a Ele. Olha o que Ele disse para aqueles que dão preferência a fazer o 
que é correto: 

NósNós podemos sentir a mesma alegria vinda de Deus, se aqui nos dedicarmos a fazer 
aquilo que Ele nos pediu. Se na sua família, vocês ainda não conseguiram vencer a 
tentação e devolver o que pertence a Ele, comece por você e ajude os outros a fazer 
o mesmo. Dê a preferência a quem sempre prefere você: Deus.   

“Muito bem, servo bom e fiel! 
Você foi fiel no pouco, eu o 
porei sobre o muito. Venha e 
participe da alegria do seu 
Senhor!” Mateus 25:23 

A gente nunca chegava a ter objetos em 
excesso, pois aos poucos íamos realizando 
nossos “desejos de consumo”.  Lembro-me 

que acabava com meu dinheiro indo a acam-
pamentos da igreja, aí tinha que começar 

tudo de novo. 

Desde bem cedo, meus pais me ensi-
naram a devolver aquilo que não me 
pertencia, e quando era adolescente 
isso foi se tornando mais claro para 

mim, pois a forma de mesada mudou. 
 

20 21
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tema 09

dar Preferencia 

Ah! A nossa amiga Ellen, orientando com sabedoria: 
“O Senhor não precisa de nossas ofertas. Não podemos deixá-Lo 

rico com os nossos presentes. No entanto, é essa a única forma de 
mostrar nossa gratidão e amor a Deus.” {CM 19}

Dica 9:
Seja fiel. 

Ore 
Peça a Deus que fortaleça sua 
mente e seu coração para que 
consiga dar a Deus o que é Dele.

Confesso que, quando começávamos a ter mais coisas, e mais dinheiro, às vezes 
sentia em meu coração dificuldade de devolver o que era de Deus, pois via que dava 
para comprar mais e conseguir mais dinheiro ainda, mas me continha e a parte de 
Deus sempre era devolvida a Ele. 

SabeSabe, fazer o que é correto, não custa caro. Deus pediu algo importante para nós, 
que é o dízimo, em gratidão a tudo que nos dá. Pediu apenas um dia, o sábado, que 
é dedicado a Ele de sete que Ele nos deu, pede a primeira hora do nosso dia, logo 
que acordamos, de 24h que nos dá, um corpo saudável através do exercício e da 
alimentação adequada. Ele nunca nos pede demais, só aquilo que somos capazes 
de devolver a Ele. Olha o que Ele disse para aqueles que dão preferência a fazer o 
que é correto: 

NósNós podemos sentir a mesma alegria vinda de Deus, se aqui nos dedicarmos a fazer 
aquilo que Ele nos pediu. Se na sua família, vocês ainda não conseguiram vencer a 
tentação e devolver o que pertence a Ele, comece por você e ajude os outros a fazer 
o mesmo. Dê a preferência a quem sempre prefere você: Deus.   

“Muito bem, servo bom e fiel! 
Você foi fiel no pouco, eu o 
porei sobre o muito. Venha e 
participe da alegria do seu 
Senhor!” Mateus 25:23 

A gente nunca chegava a ter objetos em 
excesso, pois aos poucos íamos realizando 
nossos “desejos de consumo”.  Lembro-me 

que acabava com meu dinheiro indo a acam-
pamentos da igreja, aí tinha que começar 

tudo de novo. 

Desde bem cedo, meus pais me ensi-
naram a devolver aquilo que não me 
pertencia, e quando era adolescente 
isso foi se tornando mais claro para 

mim, pois a forma de mesada mudou. 
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tema 10
Sorria 

A nossa amiga Ellen nos ajuda a relembrar:   
“Insisto para que você se prepare para a vinda de Cristo nas nuvens 

do Céu. Dia a dia tire de seu coração o amor a este mundo e as coisas 
que pertencem a ele.” {LA 550.2}

Dica 10:
Mantenha o foco na 

vitória final. 

Ore 
por sua vitória
final  em família. 

Lembre-se sempre de que a maior parte dos “nãos” que você recebe da sua família 
são por cuidado e amor por você. É aquele equilíbrio entre sua luta por liberdade e 
a liberdade orientada que seus pais vão dando a você, e que às vezes gera conflitos, 
mas de forma alguma é falta de amor. Por isso, esforce-se por respeitá-los, amá-los 
e honrá-los como Deus pediu a você. 

LLogo teremos a vitória final e vamos morar com o Papai. Sim! O nosso querido Pai que 
tanto nos amou, e nosso irmão Jesus também estará com a gente. Você e toda a sua 
família irão comemorar a vitória final. Lá contaremos e cantaremos como vencemos, 
como foi passar por cada uma das nossas dificuldades aqui na Terra. 

Será uma alegria sem fim, 
todos juntos louvarmos o 

nome de Deus. E vamos ver 
como valeu a pena cada um 
dos desafios que vencemos. 

Como estamos numa guerra, a luta para fazer o que é correto é constante. Paulo sabia 
bem o que passamos: “Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero 
esse faço” (Romanos 7:19). Ufa! Tem hora que fica bem difícil, a gente até se sente 
cansado de não querer errar e acabar errando. 

A maior alegria que teremos é ter a nossa família ao nosso lado no Céu. Por isso, 
prepare-se junto com eles. 

SabeSabe, não importa qual o relacionamento que você tem com a sua família, se é bom 
ou mal. Nem como tratam você, se entendem ou não a sua dor, porque Deus entende, 
e cabe a você ser como Jesus. Ele amou até aqueles que O estavam matando. Eu sei 
que não é fácil, sei que às vezes fica bem difícil amar sem sentir-se amado.  

Quantas vezes a gente cai, fica para baixo, erra, 
mesmo tentando resistir, não é mesmo?!

MaMas cada uma de nossas vitórias diárias nos 
conduzem à maior vitória. Deus tem visto o que 
passamos, e nada do que acontece vai deixar de 
ficar registrado, exceto aqueles nossos pecados 
que pedimos perdão, esses já foram deletados 
dos registros. 

22 23
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tema 10
Sorria 

A nossa amiga Ellen nos ajuda a relembrar:   
“Insisto para que você se prepare para a vinda de Cristo nas nuvens 

do céu. Dia a dia tire de seu coração o amor a este mundo e as coisas 
que pertencem a ele.” {LA 550.2}

Dica 10:
Mantenha o foco na 

vitória final. 

Ore 
por sua vitória
final  em família. 

Lembre-se sempre de que a maior parte dos “nãos” que você recebe da sua família 
são por cuidado e amor por você. É aquele equilíbrio entre sua luta por liberdade e 
a liberdade orientada que seus pais vão dando a você, e que às vezes gera conflitos, 
mas de forma alguma é falta de amor. Por isso, esforce-se por respeitá-los, amá-los 
e honrá-los como Deus pediu a você. 

LLogo teremos a vitória final e vamos morar com o Papai. Sim! O nosso querido Pai que 
tanto nos amou, e nosso irmão Jesus também estará com a gente. Você e toda a sua 
família irão comemorar a vitória final. Lá contaremos e cantaremos como vencemos, 
como foi passar por cada uma das nossas dificuldades aqui na Terra. 

Será uma alegria sem fim, 
todos juntos louvarmos o 

nome de Deus. E vamos ver 
como valeu a pena cada um 
dos desafios que vencemos. 

Como estamos numa guerra, a luta para fazer o que é correto é constante. Paulo sabia 
bem o que passamos: “Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero 
esse faço” (Romanos 7:19). Ufa! Tem hora que fica bem difícil, a gente até se sente 
cansado de não querer errar e acabar errando. 

A maior alegria que teremos é ter a nossa família ao nosso lado no Céu. Por isso, 
prepare-se junto com eles. 

SabeSabe, não importa qual o relacionamento que você tem com a sua família, se é bom 
ou mal. Nem como tratam você, se entendem ou não a sua dor, porque Deus entende, 
e cabe a você ser como Jesus. Ele amou até aqueles que O estavam matando. Eu sei 
que não é fácil, sei que às vezes fica bem difícil amar sem sentir-se amado.  

Quantas vezes a gente cai, fica para baixo, erra, 
mesmo tentando resistir, não é mesmo?!

MaMas cada uma de nossas vitórias diárias nos 
conduzem à maior vitória. Deus tem visto o que 
passamos, e nada do que acontece vai deixar de 
ficar registrado, exceto aqueles nossos pecados 
que pedimos perdão, esses já foram deletados 
dos registros. 
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Primeiro Deus
mochileiros
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Já ouviu falar deles? São viajantes independentes, que organizam suas via-
gens por conta própria. Não gostam de ser chamados de turistas. Preferem 
ser identificados como aventureiros. Os mochileiros não estão preocupa-

dos com conforto. Estão mais interessados em viver novas experiências, cruzar 
fronteiras, conhecer outras culturas, sem tempo determinado em cada parada... 
Parece legal? E se junto com tudo isso ainda tiver algo especial que faça a viagem 
valer muito a pena?

Imagine que você esteja trabalhando, achando que aquele será mais um dia 
normal, quando aparece Alguém com um sorriso confiante e o convida para fa-
zer uma viagem nesse estilo. Pouca bagagem, roupas e calçados simples, quase 
nenhum recurso financeiro, mas com uma proposta irresistível: mudar o mundo!

Durante três anos e meio, foi mais ou menos isso que aconteceu com doze 
jovens que aceitaram o desafio de deixar tudo para trás e seguir Jesus em uma 
fantástica viagem pela Palestina. A vida deles nunca mais seria a mesma! Nesse 
tempo, eles descobririam que o reino de Deus não tinha fronteiras, nem classes 
sociais e a salvação estava disponível a todos.

Apresentacão
mochileiros
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Um ou outro teve dificuldades para se adaptar ao novo estilo de vida. Teve 
gente que desistiu. Outros se uniram ao grupo. A verdade é que as pessoas que 
entenderam quem era Jesus e o momento incrível que estavam vivendo decidi-
ram seguir em frente e não voltar atrás, mesmo quando os sonhos pareceram 
ruir. Tinham uma missão e não desistiriam. Com a ajuda prometida do Espírito 
Santo, esses “mochileiros” abalaram o mundo da época, transmitindo uma men-
sagem que alcançou uma geração inteira.

E então? O que acha de acompanhar essa turma na viagem e ainda participar 
do projeto “Primeiro Deus”? Serão 30 dias de muita aventura, desafios e desco-
bertas. Confira aí os itens que você vai precisar ter em sua bagagem:

Uma Bíblia na versão que desejar (sugerimos a NVI ou a NTLH) para participar do 
Reavivados por Sua Palavra #RPSP – um projeto mundial da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia de leitura da Bíblia. Um capítulo por dia. 

A Lição da Escola Sabatina dos Adolescentes do 
primeiro trimestre de 2018. Tema: Espírito Confortador.

O livro Os Embaixadores (Atos dos 
Apóstolos na linguagem de hoje), 
quarto volume da série Conflito.

Que esta jornada o motive a passar mais tempo com Deus diariamente, a se 
preparar para o encontro com Jesus e a ser cada vez mais sensível à voz do Espí-
rito Santo, ao tomar pequenas e grandes decisões.

Neila D. Oliveira

Checklist
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28 PRIMEIRO DEUS

As pessoas gostavam muito de ouvir os ensinamentos de Jesus. 
Ele parecia ter resposta para todas as perguntas, especialmente 
quando os fariseus se aproximavam tentando apanhá-Lo em algu-

ma armadilha. Leia sobre o que os “mestres da lei” fizeram desta vez no 
capítulo de hoje. Jesus sempre sabia o que responder porque 
Ele conhecia as Escrituras, ou seja, a “Bíblia” da 
época. Na sequência, Ele abençoou 
as crianças, que costumavam 
ser ignoradas; atendeu um 
jovem sincero – mas confuso 
sobre o verdadeiro significado 
de guardar os mandamentos; 
ensinou a dois de Seus discí-
pulos como poderiam se tornar 
realmente “grandes” no reino de 
Deus; e ainda restaurou a visão 
do cego Bartimeu. Ufa! Que dia... 
O legal é que, na agenda de Jesus, 
sempre há tempo para atender todos 
aqueles que O procuram.

Marcos 10
1º Dia: 4 3 2018

PRIMEIRO DEUS

ma armadilha. Leia sobre o que os “mestres da lei” fizeram desta vez no 
capítulo de hoje. Jesus sempre sabia o que responder porque 
Ele conhecia as Escrituras, ou seja, a “Bíblia” da 
época. Na sequência, Ele abençoou 
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PRIMEIRO DEUS 29

E agora? Como resolver?
Pedro, Tiago, João, Paulo e Barnabé estavam trabalhando com todo em-

penho para levar a mensagem de salvação tanto aos judeus como aos que 
não professavam a fé judaica. Muitas pessoas dos dois grupos estavam se 
tornando seguidoras de Jesus. Como tudo era novidade, surgiu uma ques-
tão que os apóstolos não sabiam como resolver. 

Por muitos anos, a circuncisão havia servido como uma marca própria 
dos judeus, um símbolo para provar que pertenciam ao povo escolhido de 
Deus. Tinha que ver com um pacto feito entre Deus e Abraão (Gn 17:10, 
11) e havia sido mantido por séculos. Acontece que os judeus que se con-
verteram ao cristianismo começaram a defender a ideia de que os não 
judeus também teriam que ser circuncidados para ser salvos. Isso gerou 
uma grande confusão! O que você acha? Fazia sentido? Esse ritual devia 
ser aplicado aos homens que estavam vindo para a igreja?

No caminho... 
Paulo tinha sido o maior perseguidor dos cristãos. Chegou até a ganhar 

a carteirinha de membro do Sinédrio por causa dos excelentes serviços 
prestados à elite judaica. Mas quando teve um encontro pessoal com Je-
sus, tudo mudou. Ele se esforçou para ficar parecido com Jesus em suas 
atitudes e na maneira de lidar com as pessoas. Paulo tinha sua opinião a 
respeito do assunto da circuncisão. Veja o que diz este texto do livro Os 
Embaixadores:

“Paulo tinha compreendido claramente a missão do Salvador como o 
Redentor dos gentios e judeus, e havia aprendido a diferença entre uma 
fé viva e um formalismo morto. À luz do evangelho, as cerimônias dadas a 
Israel assumiram um novo significado. O que elas representavam agora ha-
via se cumprido, e os que viviam de acordo com o evangelho tinham ficado 
livres de observá-las” (Página 91).

Mesmo em seu início, a igreja trabalhava de uma forma organizada. 
Amanhã você vai saber o que foi feito para ajudar a decidir essa importan-
te questão.

Primeiro Deus 2018_Adol_CPB.indd   29 19/12/2017   15:53



As pessoas que seguiam a Jesus estavam ansiosas para fazer dEle 
seu rei. Leia sobre a reação delas quando Ele entrou em Jerusalém 
montado em um jumentinho. Era assim que no passado os judeus 

recebiam seus reis. Os discípulos se sentiram muito importantes naquele 
dia. Aquele momento de alegria, no entanto, durou pouco. No dia seguinte, 
Jesus teve algumas atitudes que pareciam não combinar muito com Ele. 

Veja o que aconteceu no templo e com a fi-
gueira que só tinha folhas. Que lições Jesus 
queria que o povo aprendesse? Ah, e ainda 
tem um episódio que mostra como Jesus 
sempre conseguia deixar Seus perseguido-
res sem palavras. Leia todo o capítulo e re-
flita sobre seu relacionamento com Jesus. 
No dia a dia você tem produzido frutos ou 
apenas folhas?

Marcos 11
2º Dia: 5  3  2018

Jesus teve algumas atitudes que pareciam não combinar muito com Ele. Jesus teve algumas atitudes que pareciam não combinar muito com Ele. Jesus teve algumas atitudes que pareciam não combinar muito com Ele. 
Veja o que aconteceu no templo e com a fi-
gueira que só tinha folhas. Que lições Jesus 

tem um episódio que mostra como Jesus 
sempre conseguia deixar Seus perseguido-
res sem palavras. Leia todo o capítulo e re-

No dia a dia você tem produzido frutos ou 
apenas folhas?
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PRIMEIRO DEUS 31

    Pedro e a resposta

Para resolver a questão da circuncisão dos não judeus, foi marcada uma 
grande reunião em Jerusalém, com representantes de vários lugares. Essa 
foi a primeira conferência geral da igreja. Houve muita discussão e parecia 
difícil chegar a um consenso. Então Pedro decidiu falar. Ele se lembrou de 
algo que fez diferença na forma de encarar as coisas. Sabe o que foi? Para 
ele, o Espírito Santo já havia decidido o assunto que estavam discutindo 
quando veio tanto a gentios como a judeus, com o mesmo poder. Sim, é cla-
ro! Quando ele foi até a casa do centurião Cornélio – um gentio que aceitou 
a Jesus – o Espírito Santo também Se manifestou entre eles ali. Essa era a 
maior prova de que os gentios tinham sido aceitos, tanto quanto os judeus. 
O coração deles já havia sido purificado, por isso não precisavam de uma 
marca externa no corpo para provar que eram seguidores de Jesus.

    Fim da discussão  
É muito legal saber que os líderes da igreja que estava começando a ser 

formada estavam com o coração aberto para fazer a vontade de Deus. Às 
vezes, as pessoas brigam para que prevaleça o pensamento delas a respeito 
de certas questões. Essa não é a melhor maneira de agir. Você já reparou 
que antes de reuniões importantes da igreja há momentos de oração? Isso 
acontece porque queremos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Sobre 
o assunto da circuncisão, a situação foi resolvida assim: “O Espírito Santo 
achou conveniente não impor a lei cerimonial aos gentios convertidos, e o 
pensamento dos apóstolos em relação a esse assunto era o mesmo que o do 
Espírito de Deus. [...] Isso encerrou a discussão” (Os Embaixadores, p. 93). 
Viu como fica simples resolver as coisas quando Deus é colocado em primei-
ro lugar?
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Jesus usava um método muito inteligente para fa-
zer com que as pessoas entendessem Sua men-
sagem. Ele criava histórias simples e ao ponto. 

Como dizer ao povo que, com suas estranhas atitudes, 
a nação judaica estava rejeitando o Filho de Deus? Uma 
parábola sobre trabalhadores em uma vinha parecia per-
feita! Todos captaram o sentido. Leia todo o texto para ver 
como Jesus Se desvencilhou de outra armadilha dos fariseus. 
A resposta sobre a imagem e a inscrição na moeda foi de-
mais. Teve também a “pegadinha” dos saduceus. Eles acha-
vam que podiam enganar Jesus com uma conversa fiada sobre 
ressurreição. Mas tiveram que se afastar murchinhos... Então 
veio um dos mestres da lei com uma pergunta capciosa. Nova-
mente a resposta foi incrível. Aproveitando a atenção das pessoas 
enquanto estavam no templo, Jesus lançou uma pergunta que se 
parecia com um enigma. Ponto de novo para o Mestre! Para fechar a 
rodada de acertos, um elogio a uma viúva que pensava não estar sendo 
observada. Jesus sempre está atento ao que você está fazendo e também conhece as 
intenções do seu coração.

Marcos 12
3º Dia: 6  3  2018
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    Na prática...    
A intenção das pessoas que levantaram a questão da circuncisão era 

estabelecer um teste para provar que os novos cristãos realmente haviam 
mudado de vida. Exemplo: Era muito comum entre os pagãos consumir car-
ne sem escorrer o sangue (prática condenada na Bíblia) e comer alimentos 
oferecidos aos ídolos. Os judeus abominavam esses costumes e queriam 
ter certeza de que os convertidos ao cristianismo não trariam essas coisas 
para dentro da igreja. Quando Barnabé e Paulo começaram a contar tudo o 
que estava acontecendo nos lugares por onde eles tinham passado levan-
do a mensagem de salvação, todos ficaram em silêncio. O Espírito Santo 
estava agindo no coração das pessoas e não era necessário nenhum outro 
tipo de prova.

Quando a verdade chega ao coração das pessoas sinceras, elas passam 
a desejar viver apenas de acordo com a Palavra de Deus. Não existe outra 
opção.

    Sabedoria e equilíbrio
Quem presidiu a assembleia em Jerusalém foi Tiago, filho de José, 

irmão de Jesus. Ele teve sabedoria para conduzir a reunião e tudo ter-
minou com um bom espírito. “Tiago tentou impressionar os outros 
líderes, dizendo que os gentios haviam feito uma grande mudança 
na vida e não deveriam ser incomodados com questões de menor 
importância, ou eles poderiam desanimar de sua caminhada com 
Cristo. Entretanto, os gentios convertidos deviam abandonar cos-
tumes que não condiziam com o cristianismo. Eles deveriam ficar 
longe dos alimentos oferecidos aos ídolos, da imoralidade sexual, 
da carne de animais estrangulados e do sangue. Deviam guardar 

os mandamentos e viver em santidade” (Os Embaixadores, p. 94).
Em nossos dias, estamos cada vez mais expostos a coisas que nos 

prejudicam e nos afastam dos caminhos de Deus. Sejamos sábios e 
equilibrados, procurando viver de forma que agrade ao Senhor.

Primeiro Deus 2018_Adol_CPB.indd   33 19/12/2017   15:53



34 PRIMEIRO DEUS

Marcos 13
4º Dia: 7  3  2018

O que você entende de profecia? A maioria das pessoas acha que esse 
é um assunto difícil. Mas conhecer profecia é a mesma coisa que sa-
ber qual é o fim da história. Isso mesmo! No capítulo de hoje Jesus 

estava saindo do templo com os discípulos quando Ele fez uma afir-
mação que parecia assustadora. Era uma profecia! Os dis-
cípulos quiseram saber mais e Jesus contou o que 
aconteceria, não para que eles ficassem 
ansiosos e aterrorizados, mas para 
que estivessem preparados. 
Enquanto lê com atenção, 
marque em sua Bíblia os sinais 
que seriam percebidos antes da 
segunda vinda de Jesus e veja 
com o que Ele comparou a Sua 
chegada (v. 32-37). O alerta é para 
não dormir no ponto. Quem conhece 
profecia tem uma série de vantagens. 
A principal delas é estar on time!

estava saindo do templo com os discípulos quando Ele fez uma afir-estava saindo do templo com os discípulos quando Ele fez uma afir-estava saindo do templo com os discípulos quando Ele fez uma afir-
mação que parecia assustadora. Era uma profecia! Os dis-
cípulos quiseram saber mais e Jesus contou o que cípulos quiseram saber mais e Jesus contou o que cípulos quiseram saber mais e Jesus contou o que 
aconteceria, não para que eles ficassem 
ansiosos e aterrorizados, mas para 
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    Inclusão
Os judeus do tempo de Jesus se consideravam herdeiros de Abraão e da pro-

messa que Deus havia feito a ele. Eles tinham muito orgulho disso. Você sabia 
que Abraão era descendente de Sem, filho de Noé? Ele é identificado na Bíblia 
como Abraão, o hebreu (Gn 14:13). Heber foi um trineto de Sem (Gn 10:21).

As três principais religiões monoteístas do mundo – o judaísmo, o cris-
tianismo e o islamismo – têm profundo respeito por Abraão, por causa do 
relacionamento que o patriarca teve com Deus.

O povo de Deus era conhecido no início como hebreus. Depois recebeu o 
nome de israelitas, por causa da troca do nome de Jacó por Israel. Por fim, 
quando houve a divisão entre o reino do Norte (Israel) e o reino do Sul (Judá), o 
povo ficou mais conhecido como judeus, porque Judá foi o último reino a deixar 
de existir antes do cativeiro babilônico.

O que Jesus queria que o povo entendesse era que, por meio dEle e por Seu 
sacrifício, e não por causa de Abraão, todos tinham direito à salvação.

     Exclusivistas?
Era muito difícil para os judeus lidar com o orgulho por fazerem parte 

do povo escolhido de Deus. O problema é que, em vez de ser luz para os 
outros povos, eles tinham a tendência de se fechar em suas tradições e 
costumes para manter a diferença.

“O maior exclusivismo e intolerância estavam em Jerusalém. Quando os 
cristãos judeus que viviam diante do templo viram que a igreja cristã não mais 
guardava as cerimônias do judaísmo e perceberam que os costumes judaicos 
logo seriam perdidos de vista na nova fé, muitos ficaram furiosos com Paulo. 
Até mesmo os discípulos não estavam todos preparados para aceitar, de boa 
vontade, a decisão da assembleia. Alguns, zelosos pela lei cerimonial, come-
çaram a desconfiar de Paulo. Eles achavam que seus princípios eram frouxos 
em relação à lei judaica” (Os Embaixadores, p. 94, 95).

Desde que Paulo conheceu Jesus e entendeu quem Ele verdadeiramente 
era, a intolerância e o preconceito em relação às pessoas foram riscados 
de sua vida. Tudo o que ele desejava era apresentar o Salvador a todas as 
pessoas. E Deus abençoou seus esforços!
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Há uma história que Jesus falou que seria contada sempre que a 
mensagem de salvação fosse levada às pessoas. Você sabe qual é? 
Ela se encontra no início do capítulo de hoje. Leia com atenção 

e descubra também qual foi a sequência de eventos até Jesus ser preso 
e levado para o julgamento dos líderes religiosos. Foi nessa ocasião que 
Pedro, o mais destemido dos discípulos, se comportou de forma vergo-

nhosa. Ele negou que era amigo de Jesus. Na 
verdade, disse que nem O conhecia (v. 66-72). 
Já imaginou isso? Parece terrível, não é? No 
entanto, é mais fácil negar a Jesus do que 
podemos pensar. Como você reage quando 
alguém lhe pergunta por que não vai a de-
terminados lugares, não assiste a certos 
tipos de filmes, não come alguns tipos de 
alimentos? E quando lhe perguntam sobre 
a igreja que você frequenta? O que você 
costuma dizer? Quando amamos verda-
deiramente a Jesus não devemos nos en-
vergonhar de ser “diferentes”!

Marcos 14
5º Dia: 7  3  2018

Pedro, o mais destemido Pedro, o mais destemido 
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     É sempre bom ter alguém
ao lado...

Os apóstolos enfrentaram muitos desafios no início da igreja cristã. Mas 
sempre que surgiam questões difíceis, eles procuravam resolver da melhor 
maneira possível. Eles tinham um grande aliado. Você sabe quem era? O 
Espírito Santo! Exatamente Aquele que Jesus havia prometido enviar para 
auxiliá-los. “Outro Consolador”, como mencionado em João 14. 

Parakletos é a palavra usada aqui. Parece que estou falando grego? Sim! 
Apesar de ser uma palavra difícil, sua tradução é muito simples. Quer di-
zer “alguém ao lado”. Como Jesus, o Espírito Santo é aquele que estaria 
com os discípulos e os ajudaria em todas as situações. Desde que Jesus 
foi ao Céu, o Espírito Santo tem atuado na Terra. É a voz dEle que ouvimos 
quando oramos pedindo orientação. Se dermos ouvidos ao que Ele nos diz, 
conseguiremos fazer o que é certo. A promessa de Jesus aos discípulos de 
ter Alguém especial para ajudá-los também foi feita a nós.

    Chuva!
O derramamento do Espírito Santo é comparado às chuvas refrescantes 

tão necessárias na época do plantio e da colheita. No dia do Pentecostes, 
foi como se os apóstolos tivessem recebido um “banho” de bênçãos quando 
o Espírito Santo veio sobre eles. Também precisamos dessa “chuva” sobre 
nós e sobre a igreja para que cumpramos a missão de apresentar ao mun-
do todo a mensagem de salvação por meio de Jesus. Veja como isso pode 
acontecer comigo e com você: “Todas as manhãs, à medida que os que le-
vam o evangelho renovarem seus votos de consagração ao Senhor, Ele lhes 
dará Seu Espírito com Seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para 
realizar as atividades diárias, a influência invisível do Espírito Santo permi-
tirá que eles sejam ‘colaboradores de Deus’” (Os Embaixadores, p. 29). Eu 
quero este poder! E você?
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Até Pilatos percebeu o motivo por 
trás das atitudes dos líderes reli-
giosos quando levaram Jesus até ele 

para ser julgado. Ele bem que tentou fazer 
algo para livrar Jesus, pois não havia encon-
trado nenhum crime que pudesse condená-Lo. 
Leia o capítulo de hoje e se imagine ali, entre o 
povo. Observe a falta de respeito dos soldados 
para com Jesus. Acompanhe-O em Seus últimos 
momentos. Com que palavras as pessoas O insul-
tavam? Como Jesus reagiu a tudo isso? A que horas 
Ele morreu? O que aconteceu no templo nesse exato 
momento? Quem era a pessoa que pediu a Pilatos o 
corpo de Jesus para Lhe dar um sepultamento digno? 
Você sabia que as pessoas que participaram ativamente 
da crucifixão de Jesus serão ressuscitadas para vê-Lo em 
glória e honra quando Ele vier novamente à Terra? Elas vão querer se 
esconder, mas terão que encarar a realidade. Jesus é o Salvador e não po-
demos desprezar o que Ele fez por nós! 

Marcos 15
6º Dia: 9  3  2018
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Palavra fi nal
É muito legal ver como a questão da circuncisão foi resolvida na primei-

ra reunião oficial da igreja cristã. Quem deu a palavra final foi o Espírito 
Santo. E ninguém teve dúvidas sobre o que teriam que fazer. É maravilhoso 
saber que sempre podemos contar com Ele para nos ajudar. 

Certa ocasião, Carl Bates, que foi presidente da Convenção Batista do 
Sul, fez uma comparação do presente e do passado para mostrar a impor-
tância de depender do Espírito Santo: “Se Deus resolvesse tirar o Espírito 
Santo de nosso meio hoje, 95% daquilo que estamos fazendo em nossas 
igrejas continuariam da mesma maneira, e não veríamos a diferença. Con-
tudo, se Deus houvesse tirado o Espírito Santo do meio da primeira co-
munidade cristã, 95% daquilo que eles estavam fazendo teriam cessado 
imediatamente.” 

Estamos vivendo no tempo do Espírito Santo. Que Ele seja nosso guia 
na caminhada rumo ao Céu!

  Harmonia entre os cristãos
Para que uma música tenha harmonia, as diferentes notas precisam ser 

combinadas. A mesma coisa deve acontecer em relação aos membros e à 
igreja. Somos todos diferentes, mas precisamos ter o mesmo objetivo. Veja 
o que diz este texto: “Quanto maiores forem as responsabilidades confiadas 
a nós como seres humanos e maiores nossas oportunidades de impor e co-
mandar, mais danos certamente causaremos se não seguirmos atentamen-
te os caminhos do Senhor e trabalharmos em harmonia com as decisões do 
corpo geral de cristãos em uma assembleia” (Os Embaixadores, p. 95). Que 
a nossa conduta e nossas atitudes não desafinem a melodia que o Espírito 
Santo deseja produzir em nossa vida e na igreja.
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Imagine como foi o dia seguinte à morte de Jesus. Deve ter sido um sá-
bado bastante longo... No capítulo de hoje, vemos algumas mulheres, 
entre elas Maria Madalena, se preparando para fazer algo que indicava o 

carinho e o respeito que tinham por Jesus. Elas estavam procurando fazer o 
máximo que podiam. No domingo, o primeiro dia da semana, tiveram a me-

lhor de todas as surpresas. Leia com atenção 
como Marcos descreve o encontro de Maria 
Madalena com Jesus e o que o Mestre disse 
aos onze discípulos depois, quando apare-
ceu a eles. A ordem de levar a mensagem 
de salvação a outras pessoas se estende a 
todos nós ainda hoje. Quando entendemos 
de verdade o que a ressurreição de Jesus 
significou, não conseguimos ficar calados. 
Essa é simplesmente a melhor notícia de 
todos os tempos. A ressurreição dEle é a 
nossa garantia de vida eterna!  

Marcos 16
7º Dia: 10  3  2018
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Quem somos nós?
Imagine se os apóstolos tivessem os mesmos recursos da tecnologia 

que estão disponíveis hoje. Será que eles se sentiriam mais motivados a 
falar de Jesus para as pessoas? Apenas 30 anos após o Pentecostes, a men-
sagem do evangelho tinha sido levada à maioria da população da época, 
e isto sem celular, Whatsapp, Facebook, Twitter... Nem mesmo as viagens 
eram rápidas. Às vezes podiam levar semanas ou até meses. Nada, no en-
tanto, impedia os cristãos de espalhar a boa notícia da salvação. E não era 
só isso! Eles eram corajosos e não tinham medo de defender a verdade, 
mesmo que isso lhes custasse a vida. Pensando nos cristãos daquela épo-
ca, que eram facilmente identificados, o que nos diferencia hoje como um 
povo? Pelo que somos ou deveríamos ser conhecidos?

Simplesmente conte!
Paulo tinha um método simples de apresentar sua mensagem. Você 

sabe o que ele fazia? Simplesmente contava sua história de conversão. 
Veja como foi a experiência dele em Tessalônica: “Paulo contou aos ju-
deus tessalonicenses sua experiência incrível nos portões da cidade de 
Damasco. Antes de se converter, sua fé não estava ancorada em Cristo; 
ele tinha confiado em formalismos e cerimônias. Enquanto se vangloria-
va de ser irrepreensível na realização das obras da lei, ele tinha recusado 
Aquele que deu valor à lei. Quando Paulo se converteu, tudo mudou. O 
perseguidor viu Jesus como Filho de Deus, Aquele que tinha cumprido 
todas as especificações dos Escritos Sagrados” (Os Embaixadores, p. 108, 
109). Você já pensou em simplesmente falar aos outros sobre quem é Je-
sus para você?
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Um dos propósitos de Lucas ao escrever seu livro foi colocar Teófilo a 
par dos acontecimentos. Não se sabe exatamente quem era essa pes-
soa, mas é muito bom saber que Lucas se preocupou em registrar os 

acontecimentos relacionados à vida de Jesus na Terra. Você sabe quem foi 
Lucas? A Bíblia diz que ele foi amigo e colaborador de Paulo. De profissão, 
era médico. Isso nos ajuda a entender sua forma diferenciada de escrever. 
Ele sempre mostra Jesus em íntimo contato com as pessoas, procurando 
atender primeiramente às suas necessidades. Leia com atenção o capítulo 
de hoje. Veja como Lucas descreve o anúncio do nascimento de João Batista 
e de Jesus, como foi o encontro de Isabel e Maria, e como foi o desenvolvi-
mento daquele que prepararia o caminho para que o Messias cumprisse Sua 
missão. É maravilhoso saber que Deus Se preocupou com todos os detalhes 
na escolha tanto das pessoas que educariam o mensageiro das boas-novas 
como na escolha das pessoas que cuidariam de Seu Filho. Ele cuida dos 
detalhes da sua vida também!

Lucas 1
8º Dia: 11  3  2018
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Mente aberta
Se fosse falar na linguagem de hoje, Paulo diria que os judeus de Bereia 

tinham a mente mais aberta e receptiva para a Palavra de Deus. Eles não se 
achavam melhores do que os outros. Gostavam de aprender. Eram estudio-
sos. Por isso, quando descobriram que tudo o que as Escrituras tinham dito 
a respeito do Messias havia se cumprido em Jesus, não tiveram dificuldade 
para acreditar. Eles foram elogiados por essa qualidade. Além de inteligen-
tes, eram sábios. Sempre que colocarmos a Palavra de Deus como o guia 
para a nossa vida, estaremos seguros em nossa jornada. 

Não por curiosidade...
Uma das maiores dificuldades que Paulo tinha quando chegava 

nas sinagogas era fazer com que os judeus entendessem as 
palavras inspiradas das Escrituras. Com os bereanos foi 

diferente. Descubra por quê: “Os bereanos estu-
davam a Bíblia não por curiosidade, mas 

para aprender o que estava escrito 
sobre o Messias prometido. Ao 

compararem os textos bíblicos 
diariamente, anjos celestiais ilu-

minavam-lhes a mente” (Os Em-
baixadores, p. 110). Hoje você tem 

um desafio. Que tal falar para alguém 
sobre o quanto a Bíblia é incrível? Mas 

tem um detalhe: você precisa acreditar 
no que está dizendo. As pessoas só serão 

convencidas se perceberem que somos coe-
rentes naquilo que dizemos e fazemos.
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Jesus nasceu aproximadamente 
seis meses depois de João Ba-
tista. Lucas dá importantes de-

talhes sobre o nascimento do Messias. 
Enquanto lê o capítulo de hoje, observe 
como o autor descreve o cuidado de Maria 
ao enfaixar o bebê e ao colocá-Lo na man-
jedoura. Bem típico de um médico. A visita 
dos pastores e a dedicação de Jesus no tem-
plo também são contadas com detalhes. Não 
tem como não se emocionar com a alegria de Si-
meão e Ana ao reconhecerem o bebê como o Re-
dentor prometido. E, com certeza, um dos pontos 
marcantes da história foi a sensação horrível que 
José e Maria tiveram quando perceberam que Jesus 
não estava entre eles na volta a Nazaré. Já imaginou 
isso? Felizmente eles O encontraram no templo. Não 
queira saber como é viver sem Jesus! Que você sinta a 
presença dEle todos os dias ao seu lado.

Lucas 2
9º Dia: 12  3  2018
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Amor ou intolerância?
Uma das características mais legais de Paulo era seu amor pelo evan-

gelho. Parece que nada o deixava mais feliz do que contar para as pessoas 
sobre seu encontro com Jesus e como sua vida tinha sido transformada. 
Ele sabia muito bem como uma pessoa intolerante se portava, pois já havia 
estado do outro lado, quando perseguia os cristãos.

Como filhos de Deus, devemos amar nosso próximo, especialmente se 
ele não pensa como nós. Lembre-se de que a intolerância não combina 
com o caráter divino. Precisamos pedir diariamente que o Senhor mude o 
nosso coração para que tratemos todas as pessoas com bondade, respeito 
e amor. Só assim elas poderão se interessar pelo que temos a dizer.

Não perca o foco...
Ao ouvir a mesma mensagem de Paulo, um grupo havia reagido diferen-

te do povo de Bereia. Veja o que é dito a respeito deles: “Cheios de ódio, os 
judeus de Tessalônica seguiram os apóstolos até Bereia e despertaram a ira 
da multidão contra eles. Os cristãos temeram que houvesse violência. Então 
enviaram Paulo a Atenas, acompanhado por alguns bereanos que tinham 
aceitado recentemente a fé. Os inimigos de Cristo não puderam impedir o 
avanço do evangelho, mas dificultaram muito o trabalho dos apóstolos. No 
entanto, Paulo prosseguiu firmemente” (Os Embaixadores, p. 110). Diante 
das dificuldades, Paulo não perdia o foco. Se estivermos com o olhar fixo 
em Jesus também não seremos desviados de nossa missão.
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Batista era um apelido que deram a João. Você sabe por quê? Leia o ca-
pítulo de hoje para descobrir. Por muito pouco ele não foi confundido 
com o Messias por causa de sua mensagem impactante, chamando 

o povo ao arrependimento. Mas João sabia muito bem qual era sua missão 
e procurou focar a atenção das pessoas em Alguém que em breve surgiria. 

Ele chegou a dizer que não era digno nem 
mesmo de desamarrar as correias das san-
dálias dessa pessoa. Uau! Isso sim era hu-
mildade! Teve uma pessoa, no entanto, que 
não apreciou a coragem de João em falar 
a verdade. Você vai descobrir quem era 
nos versos 19 e 20. Para finalizar a leitu-
ra, veja que interessante a genealogia ao 
contrário que Lucas apresenta de Jesus. 
Ele começa com José e vai voltando no 
tempo até chegar a Adão. Muito legal! 
Você já pensou que essa também é a 
raiz da nossa árvore genealógica? To-
dos nós somos descendentes de Adão!

Lucas 3
10º Dia: 4/3/2018

Lucas 3
10º Dia: 13  3  2018
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Tagarela ou Corajoso?
Além de ser inteligente, Paulo também era alguém muito bem prepa-

rado. Enquanto esperava em Atenas pela chegada de seus amigos missio-
nários, o apóstolo ficou indignado com a quantidade de ídolos na cidade. 
Ele até tentou se segurar, mas não aguentou. Começou a falar com o povo, 
tanto na sinagoga como na praça principal. A intenção de Paulo não era 
condenar as pessoas dali, e sim ajudá-las a descobrir o que ele mesmo 
estava experimentando: só havia esperança e verdadeira felicidade em Je-
sus. Com muita habilidade, ele conseguiu atrair a atenção das pessoas e 
apresentou a elas o verdadeiro Deus. O que você acha? Ele era um tagarela 
ou alguém supercorajoso? Quanto mais você conhecer da Bíblia, mais po-
derá defender as verdades que ela contém. Aproveite enquanto sua mente 
está mais pronta para aprender e se aprofunde nos estudos. Esse conhe-
cimento pode habilitar você a falar com todas as classes de pessoas e o 
Espírito Santo o iluminará para usar as palavras certas.

Oferecer algo melhor...
O povo de Atenas era conhecido por sua inteligência e cultura. Era co-

mum ver pela cidade estátuas de deuses e de heróis. A arquitetura chama-
va a atenção e as obras de arte eram fascinantes. Tudo isso despertou um 
sentimento em Paulo. Veja qual foi: “Enquanto Paulo contemplava a beleza 
da cidade, completamente envolvida na idolatria, seu espírito se agitou e 
seu coração teve pena daquelas pessoas que, apesar da sua cultura, não 
conheciam o Deus verdadeiro. A natureza espiritual de Paulo estava tão 
atenta à beleza das coisas celestiais, que a glória das riquezas que nunca 
perecerão fez o esplendor que o cercava parecer sem valor a seus olhos. 
Ao ver a grandeza de Atenas, ele ficou profundamente impressionado com 
a importância do trabalho diante dele” (Os Embaixadores, p. 111). Preci-
samos orar para que tenhamos esse sentimento pelas pessoas que estão 
encantadas com as coisas do mundo e para que sejamos corajosos para 
lhes oferecer algo melhor. 
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Logo após o batismo de Jesus, Ele Se retirou para o deserto e ali foi 
tentado por Satanás. Você sabia que o inimigo se apresentou como 
um anjo de luz? No entanto, ele se traiu quando colocou 

em dúvida a verdadeira posição de Jesus como Fi-
lho de Deus. Leia o capítulo de hoje e obser-
ve como Jesus venceu cada tentação usando 
as Escrituras. Na sequência, acompanhe Jesus 
voltando para Nazaré, a cidade onde Ele havia 
passado a maior parte de Sua vida. O que acon-
teceu no sábado quando Jesus foi à sinagoga? 
Que reação inesperada tiveram as pessoas depois 
de ouvirem a leitura de Jesus de uma porção da Bí-
blia? Ah, se não fossem os anjos para livrarem Jesus... 
O ministério do Salvador estava apenas em seu início. 
Muita coisa ainda iria acontecer. Veja também os incríveis 
milagres que Jesus realizou quando esteve em Cafarnaum. 
O segredo da vitória de Jesus estava em Seu relacionamento 
com o Pai e Seu conhecimento da Palavra de Deus. Se quiser 
vencer, você já sabe o que tem que fazer!

Lucas 4
11º Dia: 14  3  2018
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No lugar certo
Algumas das discussões mais importantes aconteciam na praça princi-

pal de Atenas. Era ali que filósofos (pessoas que sempre estavam em bus-
ca de conhecimento e sabedoria) profissionais e amadores costumavam 
debater uns com os outros e com as pessoas que estavam de passagem. 
Paulo foi para o lugar certo. Possivelmente ele tenha puxado conversa com 
alguém dali e logo uma multidão se juntou para ouvir o que ele estava 
apresentando. Isso abriu as portas para que ele conseguisse apresentar 
sua mensagem em um lugar de mais destaque: o Areópago. Paulo não teve 
medo e aproveitou a oportunidade. O que você faria se lhe fosse concedida 
a oportunidade de falar de sua fé a um grupo de pessoas importantes ou 
famosas? Devemos estar sempre preparados para apresentar Jesus, não 
importa o lugar em que estivermos. Se você quiser ter uma experiência 
parecida com a de Paulo, peça que Deus o coloque no lugar certo.

O discurso
Areópago significa “colina de Ares” e era um famoso ponto de encontro 

dos atenienses mais ilustres. Sobre o que Paulo discursou ali? Ele não deu 
voltas. Foi direto ao ponto: “Com a mão estendida em direção ao templo re-
pleto de ídolos, Paulo expôs os erros da religião dos atenienses. Seus ouvin-
tes ficaram espantados. Ele mostrou que estava familiarizado com a arte, 
literatura e religião daquele povo. Apontando para as estátuas e ídolos, ele 
declarou que Deus não podia ser comparado àquelas imagens esculpidas. 
Elas não tinham vida. Moviam-se apenas quando as mãos humanas as car-
regavam. Além do mais, aqueles que as adoravam eram superiores em tudo, 

comparados aos objetos que adoravam” (Os Embaixadores, p. 112). Sem 
dúvida, o discurso era poderoso e convincente. Mas os atenien-

ses precisariam tomar uma decisão. Quando se trata de 
mensagem de salvação, só ouvir e concordar não é 
suficiente.  
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Quem entendia mais de pescaria: Jesus ou Pedro? Bem, a resposta 
está nos resultados. Leia o capítulo de hoje e preste atenção em 
algumas frases de Jesus que mexeram com as pessoas. Marque-as 

em sua Bíblia. A Pedro: “Não tenha medo; de agora em diante você será 
pescador de homens.” Ao leproso: “Não conte isso a ninguém.” Ao paralí-

tico: “Homem, os seus pecados estão 
perdoados.” A Levi: “Siga-Me.” Aos 
fariseus: “Não são os que têm saúde 
que precisam de médico, mas sim os 
doentes. Eu não vim chamar justos, 
mas pecadores ao arrependimen-
to.” E ainda aos fariseus: “Ninguém 
tira um remendo de roupa nova e 
o costura em roupa velha.” Acho 
que você vai concordar comigo: 
Jesus era demais! Ele sabia como 
despertar a atenção das pessoas 
e fazê-las pensar no que real-
mente era mais importante.

Lucas 5
12º Dia: 15  3  2018
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Mensagem estranha
Dá para acreditar que os atenienses nunca tinham ouvido falar das 

coisas que Paulo apresentou? Era uma característica daquele povo estar 
sempre ligado nas novidades. Por isso, quiseram saber mais sobre aquela 
mensagem estranha. Às vezes, temos medo de falar de nossas crenças às 
pessoas porque tememos que elas vão nos achar estranhos. No entanto, 
nossas “diferenças” podem ser exatamente os pontos que despertarão a 
atenção e farão com que queiram saber mais. Paulo aproveitou a ocasião e 
falou de Deus como um Pai, de quem todos eram filhos. Pode ser que essa 
seja a mensagem que as pessoas à sua volta precisam ouvir hoje!

Mitos ou a Verdade
Muitas das estátuas e ídolos a quem os atenienses adoravam eram 

deuses da mitologia grega, inclusive Atena, conhecida como a deusa da 
sabedoria. Paulo aproveitou a inscrição “AO DEUS DESCONHECIDO” 
que estava em um altar e apresentou a verdade sobre o Deus que criou 
o Universo. Os argumentos do apóstolo faziam muito sentido. Mas os 
atenienses se fecharam para a verdade. “Alguns ouvintes de Paulo fo-
ram convencidos, mas não se humilharam para aceitar o plano de sal-
vação. Nenhuma eloquência, nenhum argumento pode converter o
pecador. Somente o poder de Deus pode fazer a verdade tocar diretamente 
o coração. Os gregos buscavam sabedoria; mas, para eles, a mensagem da 
cruz era loucura” (Os Embaixadores, p. 113, 114). Infelizmente há muitos 
hoje trocando a verdade da Bíblia pela mentira dos mitos e ainda se achando 
mais sábios do que os outros. Cuidado para não cair nessa armadilha!
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Passar o sábado com Jesus devia ser algo muito gostoso. Os discípulos 
foram os primeiros a experimentar isso. Eles viram Jesus fazer coisas 
que nunca imaginaram ser permitidas no sábado. Esse dia precisava 

voltar a ser especial e agradável para as pessoas, para que se tornasse um 
tempo aguardado e desejado na semana. O capítulo de hoje traz também 
outras novidades que Jesus apresentou à multidão que O seguia. Ele 
falou sobre quatro bênçãos e quatro maldições relacio-
nadas às escolhas das pessoas. E surpreen-
deu a todos quando ensinou que 
devemos amar os nossos inimigos 
e nunca julgar o nosso próximo. Ah, 
Ele contou também uma historinha 
que você deve ter ouvido muitas ve-
zes, de dois homens que resolveram 
construir uma casa. Um deles cons-
truiu sobre a rocha e o outro sobre a 
areia. Enquanto lê sua Bíblia, marque as 
principais mensagens no texto. Também 
aproveite para fazer algo bem legal por al-
guém amanhã!

outras novidades que Jesus apresentou à multidão que O seguia. Ele outras novidades que Jesus apresentou à multidão que O seguia. Ele 
falou sobre quatro bênçãos e quatro maldições relacio-
nadas às escolhas das pessoas. E surpreen-nadas às escolhas das pessoas. E surpreen-

Lucas 6
13º Dia: 16  3  2018
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Recompensado
Falar de Deus para nossos amigos é uma coisa... Falar para pessoas des-

conhecidas e que talvez não tenham interesse algum nesse tipo de men-
sagem é outra bem diferente. Paulo não se intimidou diante do cenário 
complicado em Atenas. O interesse dele em salvar aquelas pessoas era 
grande demais. A Bíblia nos diz que o trabalho dele ali não foi em vão. Leia 
Atos 17:32-34 e veja o que aconteceu com algumas pessoas importantes 
que estavam no Areópago. Deus conhece o coração e nunca passará por 
alto qualquer pessoa que esteja disposta a aceitá-Lo!

Sem desanimar...
Os atenienses ouviram a mensagem de Paulo e ficaram impressiona-

dos, mas não permitiram que ela influenciasse a vida deles. Infelizmente, 
a luz foi rejeitada. Eles estavam apegados demais aos seus pecados. Essa 
é uma situação que também poderemos enfrentar. Ainda assim, não deve-
mos desistir. Temos a promessa de que Deus concederá a força necessária 
para cumprirmos a missão. “Na hora mais escura, há luz do alto. Dia após 
dia, Deus renovará a força daqueles que O amam e O servem. Ele colo-
ca Seu entendimento infinito a serviço deles, para que eles não cometam 
erros. A luz da verdade de Deus deve brilhar no meio da escuridão que 
envolve o nosso mundo. Não deve haver desânimo no serviço do Senhor” 
(Os Embaixadores, p. 114, 115).

Ainda que pareça que a escuridão está prevalecendo à nossa volta, 
precisamos acreditar que a luz de Deus brilhará e alcançará todas as 
pessoas sinceras.

precisamos acreditar que a luz de Deus brilhará e alcançará todas as 
pessoas sinceras.

Primeiro Deus 2018_Adol_CPB.indd   53 19/12/2017   15:55



Era impressionante! Onde Jesus chegava coisas maravilhosas 
aconteciam. No capítulo de hoje você vai ler sobre a cura à 
distância do servo de um centurião romano, sobre a ressur-

reição do filho único de uma viúva, como Jesus respondeu 
aos mensageiros enviados por João Batista que 

foram Lhe perguntar se Ele era mesmo 
o Messias, e ainda conhecerá a 

resposta que Jesus deu a 
Simão quando foi recebido 

em sua casa para um ban-
quete e uma mulher, consi-

derada “pecadora”, Lhe ungiu 
os pés com perfume. Você sabe 

o que motivava Jesus a realizar 
milagres e dar atenção às pesso-

as? Seu ilimitado amor e compai-
xão por elas. De que maneira pode-

mos refletir o amor de Jesus para as 
pessoas com quem convivemos?

Lucas 7
14º Dia: 17  3  2018

E
reição do filho único de uma viúva, como Jesus respondeu 

aos mensageiros enviados por João Batista que aos mensageiros enviados por João Batista que aos mensageiros enviados por João Batista que 
foram Lhe perguntar se Ele era mesmo 

o Messias, e ainda conhecerá a 
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Compartilhe esperança
Uma pessoa pode viver sem muitas coisas na vida, mas não sem espe-

rança. Você já parou para pensar como seria a sua vida se não houvesse a 
esperança de que Jesus vai voltar? A certeza de que a morte não é o fim de 
tudo? A confiança de que não estamos sozinhos para lutar neste mundo 
sombrio e triste? Hoje deve ser um dia para agradecer pelo que Jesus fez 
por você e pelo que Ele ainda fará se você Lhe permitir. Você conhece al-
guém que está se sentindo pra baixo, precisando de atenção e de algumas 
palavras de carinho e conforto? Faça por essa pessoa o que Jesus faria se 
estivesse pessoalmente aqui. Compartilhe esperança!

Cartas e mais cartas...
No tempo de Paulo, quando as pessoas queriam enviar uma mensagem 

para alguém ou dar alguma notícia, elas escreviam cartas. Havia um assun-
to preocupando os cristãos da cidade de Tessalônica. Quando Paulo soube 
disso, imediatamente lhes escreveu. Veja qual foi a reação deles: “A carta 
de Paulo deu aos tessalonicenses uma nova esperança e um amor mais 
profundo por Jesus, que, por Sua morte, havia revelado a vida e a imortali-
dade. [...] A mensagem de Paulo dissipou a escuridão” (Os Embaixadores, 
p. 123). Faça uma rápida pesquisa na Bíblia e tente descobrir quantas car-
tas Paulo escreveu aos cristãos de sua época. O mais interessante é que 
muitas dessas cartas parecem ter sido escritas para nós também! Sabe por 
que isso acontece? Porque Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo quando 
as escreveu!
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Você sabia que a Bíblia menciona o nome de mulheres que 
ajudaram Jesus em Seu ministério? É bem provável que 
elas tenham colaborado com seus recursos financei-

ros. Veja o nome de algumas delas no texto de hoje. Neste 
capítulo se encontra também uma das parábolas mais legais 
contadas por Jesus para mostrar as diferentes reações das 
pessoas quando entram em contato com a mensagem da 
salvação. Possivelmente Jesus tenha contado essa his-
tória porque viu lavradores espalhando sementes próxi-
mo de onde Ele estava. Ele aproveitou a ocasião para 
atrair a atenção das pessoas. Leia o texto e observe 
os detalhes. Jesus também falou sobre o objetivo da 
luz, que é dissipar as trevas. A quem você acha que 
Ele estava Se referindo? Neste capítulo ainda tem 
a experiência de Jesus acalmando a tempesta-
de e trazendo segurança para os discípulos, a 
cura de um endemoninhado e a ressurreição 
da filhinha de Jairo. Os dias de Jesus eram 
sempre atarefados. Mas Sua maior alegria 
estava em servir!

Lucas 8
15º Dia: 18  3  2018

ocê sabia que a Bíblia menciona o nome de mulheres que 
ajudaram Jesus em Seu ministério? É bem provável que 

ros. Veja o nome de algumas delas no texto de hoje. Neste 
capítulo se encontra também uma das parábolas mais legais 
contadas por Jesus para mostrar as diferentes reações das 
pessoas quando entram em contato com a mensagem da 

tória porque viu lavradores espalhando sementes próxi-
mo de onde Ele estava. Ele aproveitou a ocasião para 
atrair a atenção das pessoas. Leia o texto e observe 
os detalhes. Jesus também falou sobre o objetivo da 
luz, que é dissipar as trevas. A quem você acha que 
Ele estava Se referindo? Neste capítulo ainda tem 
a experiência de Jesus acalmando a tempesta-
de e trazendo segurança para os discípulos, a 
cura de um endemoninhado e a ressurreição 

sempre atarefados. Mas Sua maior alegria 
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Mensagem esclarecedora
Quando ouviram as pregações de Paulo, os tessalonicenses acharam 

que Jesus voltaria naquele tempo. Essa era uma boa notícia, mas eles 
começaram a ficar preocupados com seus queridos que haviam morrido. 
O que aconteceria com eles? As pessoas daquela época não tinham uma 
compreensão muito clara sobre o que acontecia com os mortos. As cartas 
de Paulo ajudaram a esclarecer essa questão e também forneceram orien-
tações úteis para que os cristãos de Tessalônica vivessem em harmonia 
uns com os outros. Como filhos de um mesmo Pai, é assim que também 
devemos viver!

Que alívio!
“Quando os cristãos abriram e leram a carta de 

Paulo, as palavras que revelavam a verda-
deira condição dos mortos trouxeram a eles 

grande alegria e conforto. Aqueles que esti-
vessem vivos quando Cristo viesse não se en-

contrariam com seu Senhor antes daqueles que 
tinham adormecido em Jesus. Os mortos em Cristo 

ressuscitarão primeiro, antes que os vivos recebam 
a imortalidade” (Os Embaixadores, p. 122). Foi um 

alívio para os tessalonicenses receber essa informa-
ção. Assim, eles consolaram uns aos outros. É realmen-

te uma boa notícia saber que todos que aceitaram Jesus 
como Salvador O receberão nas nuvens do Céu ao mesmo 

tempo, não importa por quanto tempo tiveram que esperar.
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Ser amigo de Jesus proporcionava uma série de vantagens, como ver 
primeira mão muitos milagres acontecendo. Mas também implicava 
em grandes responsabilidades. Leia no capítulo de hoje as tarefas 

que Jesus deu aos discípulos. Preste atenção nos detalhes de um dos mi-
lagres mais famosos de Jesus. Coisinha básica... Nada que cinco 
pães e dois peixinhos não pudessem resolver. Também 
tem a declaração certeira de Pedro a respeito de 
quem era Jesus e sua “bola fora” quan-
do sugeriu construir tendas para 
Moisés e Elias. Fala sério! Avançando 
no texto, você vai encontrar a situação 
constrangedora dos discípulos que não 
conseguiram expulsar o demônio de um 
menino, a discussão sobre quem seria o 
maior, a “delicadeza” de Tiago e João para 
com os samaritanos que não quiseram rece-
ber Jesus, finalizando com uma importante 
reflexão sobre o que significa realmente seguir 
Jesus. A Bíblia é um livro cheio de surpresas... 

Lucas 9
16º Dia: 19  3  2018
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pães e dois peixinhos não pudessem resolver. Também 
tem a declaração certeira de Pedro a respeito de tem a declaração certeira de Pedro a respeito de tem a declaração certeira de Pedro a respeito de 
quem era Jesus e sua “bola fora” quan-quem era Jesus e sua “bola fora” quan-quem era Jesus e sua “bola fora” quan-
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Sinais
A Bíblia descreve uma série de sinais que indicariam a proximidade da 

volta de Jesus. Você sabe quais são eles? Só de acompanhar as notícias do 
que está acontecendo pelo mundo hoje já conseguimos ter uma ideia... 
Jesus falou sobre guerras, violência, fome, terremotos, perseguição reli-
giosa, e muitas outras coisas que temos visto acontecer exatamente em 
nossos dias (Mt 24). A intenção de Jesus é que tenhamos conhecimento 
dos sinais para que estejamos preparados. Muitas das coisas que Paulo 
falou para os tessalonicenses que aconteceriam no tempo do fim estão 
acontecendo agora. Um dos sinais que precisamos estar muito atentos 
é sobre a maneira que Satanás tentaria nos enganar. Ele usaria meios e 
métodos sedutores para espalhar mentiras a respeito do caráter de Deus, 
com o objetivo de afastar as pessoas do Criador. Um dos meios tem sido 
determinados tipos de entretenimento. Por isso, fique esperto! Não caia 
na conversa do inimigo.

Fiquem ligados!
Se Paulo vivesse em nosso tempo, talvez ele usaria as redes sociais 

para alertar as pessoas quanto aos enganos de Satanás e daria os 
mesmos conselhos que ele deu aos tessalonicenses: “Fiquem liga-

dos! Trabalhem e assumam corajosamente a obra que está diante 
de vocês.” Como foi descrito no livro Os Embaixadores: “Paulo con-

cluiu a carta orando para que, em todos os trabalhos e provações 
da vida, a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo fossem 

o conforto e o apoio daquele povo” (p. 126). Com certeza, ele 
falaria isso pra gente hoje também!

para alertar as pessoas quanto aos enganos de Satanás e daria os 
mesmos conselhos que ele deu aos tessalonicenses: “Fiquem liga-

dos! Trabalhem e assumam corajosamente a obra que está diante 
de vocês.” Como foi descrito no livro 

cluiu a carta orando para que, em todos os trabalhos e provações 
da vida, a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo fossem 

o conforto e o apoio daquele povo” (p. 126). Com certeza, ele 
falaria isso pra gente hoje também!
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A gente ouve falar sempre em 12 discípulos. Mas você sabia que Jesus 
teve um número muito maior de discípulos? No texto de hoje você 
vai descobrir que estratégia Jesus usou para que a mensagem fosse 

levada a muitas pessoas, em diferentes lugares. Ah, lembra da parábola do 
samaritano? Ela se encontra neste capítulo. Há uma curiosidade a 

respeito dessa história. Os estudiosos dizem que ela não 
foi inventada. Tinha acontecido mesmo e as pes-

soas envolvidas estavam ali no meio do 
povo. Jesus não estava apenas 
respondendo a uma pergunta. 

Ele estava ensinando como de-
vemos agir com qualquer pessoa 

que necessite de nossa ajuda. Por 
fim, você vai conhecer uma família 

na casa de quem Jesus gostava de se 
hospedar. Se vivesse naquele tempo, 

será que Jesus Se sentiria bem em sua 
casa? E hoje? Se chegasse sem avisar, 

você deixaria o que estava fazendo para 
ficar com Ele?

60 

levada a muitas pessoas, em diferentes lugares. Ah, lembra da parábola do levada a muitas pessoas, em diferentes lugares. Ah, lembra da parábola do levada a muitas pessoas, em diferentes lugares. Ah, lembra da parábola do 
samaritano? Ela se encontra neste capítulo. Há uma curiosidade a 

respeito dessa história. Os estudiosos dizem que ela não respeito dessa história. Os estudiosos dizem que ela não respeito dessa história. Os estudiosos dizem que ela não 
foi inventada. Tinha acontecido mesmo e as pes-foi inventada. Tinha acontecido mesmo e as pes-foi inventada. Tinha acontecido mesmo e as pes-

soas envolvidas estavam ali no meio do 

Lucas 10
17º Dia: 20  3  2018
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PRIMEIRO DEUS 61

Antenados
No tempo de Paulo, a Bíblia não era como a conhecemos hoje. É pos-

sível que o apóstolo nunca tenha imaginado que suas cartas seriam tão 
importantes e um dia passariam a fazer parte dos Escritos Sagrados. Mas 
naquela época ele já incentivava os cristãos a estudarem as profecias que 
estavam disponíveis nos rolos das Escrituras, pois elas ajudariam a enten-
der o tempo em que eles estavam vivendo. Você se assusta quando ouve a 
palavra “profecia”? Parece algo enigmático e difícil de compreender? Acre-
dite, não tem nada mais longe da verdade. Profecia é tudo de bom! Quan-
do começamos a estudar profecias é como se nossos olhos se abrissem e 
passamos a enxergar as coisas de uma forma diferenciada. Quem conhece 
profecia está sempre antenado. É como ter informação em primeira mão. 
Fica a dica! 

Irrepreensíveis...
Que palavra difícil, não é? Paulo queria que os tessalonicenses fossem 

irrepreensíveis. Parece trava-língua... Mas o significado é simples. Eles de-
veriam andar certinho, não fazer nada errado e estar preparados para a vin-
da de Jesus. Conhecer as profecias ajudaria nesse processo. Descubra por 
quê: “Paulo advertiu os tessalonicenses a não desprezarem o dom de pro-
fecia: ‘Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas 
ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom’ (1Ts 5:19-21). 
Ele apelou a eles que prestassem muita atenção para distinguir o falso do 
verdadeiro e concluiu sua carta pedindo a Deus que os santificasse plena-
mente, para que em “todo espírito, alma, e corpo’ eles fossem conservados 
‘irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo’ (v. 23)” (Os Embai-
xadores, p. 124, 125). Que você também seja irrepreensível!
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Os discípulos perceberam que Jesus orava de um jeito 
completamente diferente dos líderes religiosos. Ele Se 
dirigia a Deus como um Pai e Alguém muito próximo. 

Quando pediram que os ensinasse a orar, Jesus lhes deu 
uma oração modelo. Leia o capítulo de hoje para relem-
brar o “Pai Nosso”. Preste atenção também nas famosas 
palavras de Jesus e na dica que Ele deu àqueles que 
sempre estavam tentando desfazer o trabalho dEle 
entre o povo: “Aquele que não está comigo é contra 
Mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha” 
(v. 23). Jesus ainda mencionou a história de Jonas 
e alertou para os cuidados com as coisas que os 
olhos contemplam. Em uma refeição na casa de 
um fariseu, Jesus aproveitou a ocasião para dar 
um recado aos que viviam de aparências. Ai, 
ai... Os peritos na lei também tiveram que 
ouvir umas verdades. Jesus queria muito 
ajudar essas pessoas a viverem da forma 
que Deus esperava. Dependeria delas 
aceitar ou não.

Lucas 11
18º Dia: 21  3  2018
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PRIMEIRO DEUS 63

Empolgados?
Você fica empolgado quando pensa na volta de Jesus? Ou fica pensan-

do em tudo que gostaria de realizar antes desse dia chegar, como se as 
coisas deste mundo pudessem ser melhores do que as que desfrutaremos 
no Céu?

Certa vez alguém que perdeu um ente querido disse: “Antes, gostaría-
mos de ver Jesus voltar. Agora precisamos que Ele volte.” Existem muitas 
razões para desejarmos intensamente que Jesus volte logo. Pense no que 
mais toca o seu coração quando pensa na volta de Jesus. Graças a Deus, 
podemos viver com esta esperança: Jesus logo vai voltar!

Céu
Paulo incentivou os cristãos a buscarem a transforma-

ção por meio da graça de Cristo enquanto viviam 
aqui. Era um apelo para que as pessoas pro-
curassem se tornar cada vez melhores, se 

preparando para o Céu. Por incrível que pare-
ça, nem todos gostariam de viver no Céu. Veja o 

que diz este texto: “A influência enobrecedora da 
graça de Deus muda as atitudes naturais de uma 

pessoa. As pessoas não convertidas não achariam 
o Céu agradável, e se elas pudessem entrar ali, não 

encontrariam nada atrativo. Os impulsos que contro-
lam o coração natural devem ser dominados pela graça 

de Cristo antes que alguém possa desfrutar a compa-
nhia dos anjos puros e santos” (Os Embaixadores, p. 128, 

129). E você? Quer morar no Céu? Então aprenda a viver 
bem aqui, com Deus e com o próximo.

ção por meio da graça de Cristo enquanto viviam ção por meio da graça de Cristo enquanto viviam ção por meio da graça de Cristo enquanto viviam 
aqui. Era um apelo para que as pessoas pro-
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Novamente uma multidão se juntou para ouvir Jesus. O 
capítulo de hoje diz que as pessoas estavam a ponto de 
atropelar umas às outras! Leia o texto com atenção e veja 

que ilustração Jesus usou para descrever a hipocrisia dos 
fariseus. Na sequência, observe o recado para 

aqueles que se preocupam apenas em 
juntar riquezas (v. 13-21). Essa 

parábola aparece apenas 
aqui no livro de Lucas. 

Você se considera ansioso? 
Veja os conselhos que Jesus 

deu para quem vive assim e 
qual o melhor remédio para 

combater a ansiedade. As pala-
vras do Mestre às vezes pareciam 

enigmáticas. O que você acha que 
Ele quis dizer com a frase: “Vim tra-

zer fogo à terra, e como gostaria que 
já estivesse aceso!” (v. 49)? Jesus sa-

bia como atrair a atenção das pessoas.

Lucas 12
19º Dia: 22  3  2018

N
que ilustração Jesus usou para descrever a hipocrisia dos 

fariseus. Na sequência, observe o recado para fariseus. Na sequência, observe o recado para fariseus. Na sequência, observe o recado para 
aqueles que se preocupam apenas em 

juntar riquezas (v. 13-21). Essa 
parábola aparece apenas 
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PRIMEIRO DEUS 65

Bebês espirituais
A maioria das pessoas acha os bebês fofinhos. Paulo comparou os cris-

tãos de uma cidade chamada Corinto com bebês porque eles estavam co-
meçando a aprender sobre a mensagem de salvação por meio de Jesus. 
Uma das maiores qualidades dos bebês e das criancinhas é a confiança 
que têm naqueles que cuidam deles. Paulo foi paciente e amoroso com os 
novos cristãos. Também precisamos olhar para as pessoas que não sabem 
nada do evangelho como bebês espirituais e ajudá-las em seu desenvolvi-
mento, para que cresçam no conhecimento da verdade. Você tem amigos 
da sua idade ou mais velhos que não sabem muito da Bíblia? Que tal come-
çar a falar sobre a Bíblia para eles? 

Alfabeto da fé
“Paulo tinha ensinado aos coríntios o alfabeto da fé, como pessoas que 

não conheciam o poder divino no coração. Aqueles que o seguiram deviam 
levar adiante a obra, concedendo luz espiritual conforme a igreja fosse ca-
paz de suportá-la” (Os Embaixadores, p. 128). Todos nós estamos em al-
guma fase de desenvolvimento e precisamos nos esforçar para continuar 
crescendo em Cristo até alcançarmos o conhecimento completo. 
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As figueiras eram árvores comuns nos jardins da Palestina e elas cos-
tumavam ser encontradas próximo às videiras. Jesus usou mais de 
uma vez o exemplo da figueira para representar tanto uma pessoa 

como a nação judaica. Leia no capítulo de hoje a parábola que Ele contou a 
respeito de uma figueira que não produziu frutos. Que lição a história ensi-
nava? Mais uma vez Jesus aparece curando alguém no sábado. Desta vez foi 
uma mulher que estava doente havia 18 anos. A justificativa de Jesus para 
curá-la foi imbatível. Se os animais poderiam ser libertados se ficassem 
presos no sábado, quanto mais um ser humano que estava preso nas garras 
do inimigo. Afinal, a doença é como uma prisão e Satanás é o responsável 
por isso. Quando avisaram Jesus que Herodes queria matá-Lo, Ele compa-
rou o governante a um animal. Qual era? Com certeza Jesus sabia o quanto 
Herodes era astuto. Mas Ele não se deixou abalar. Tudo o que dizia respeito 
à Sua vida se cumpriria no tempo certo. Que segurança saber que Deus tem 
tudo sob controle!

Lucas 13
20º Dia: 23  3  2018
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PRIMEIRO DEUS 67

Crescimento
A maior preocupação de Paulo quando ensinava os cristãos era que eles 

aceitassem a Jesus e O reconhecessem como o Messias que tinha vindo 
para salvá-los do pecado. Ele não julgava as pessoas e procurava tratá-las 
com amor e respeito, vendo nelas o que poderiam se tornar se continu-
assem crescendo na graça de Cristo. Quando surgiam comparações entre 
os pregadores, Paulo apontava para Deus e dizia que estavam servindo ao 
mesmo Senhor e era Ele que efetuava o crescimento.

Se o amor de Cristo estiver em nosso coração, vamos nos importar com 
os outros e fazer tudo o que pudermos para que eles também conheçam a 
verdade e sejam salvos. Com quem você gostaria de partilhar a mensagem 
de salvação?

Embaixadores
“Deus deu a cada um de Seus mensageiros uma obra individual. 

Todos eles devem trabalhar em harmonia, dirigidos pelo Espí-
rito Santo. Ao revelarem o evangelho, o instrumento 

humano é escondido, e Cristo aparece como 
o Chefe entre dez mil, o Único total-

mente amável” (Os Embaixado-
res, p. 129). Você já descobriu 

o que pode fazer para colaborar 
nessa obra? De que maneiras prá-

ticas a mensagem de que existe um 
Salvador pode ser dada às pessoas 

com quem você entrar em contato? 
Deus vai coroar os seus esforços com 

sucesso. Assim como Ele fez com Paulo, 
Pedro e muitos outros que aceitaram ser 

Seus embaixadores.

Todos eles devem trabalhar em harmonia, dirigidos pelo Espí-Todos eles devem trabalhar em harmonia, dirigidos pelo Espí-
rito Santo. Ao revelarem o evangelho, o instrumento 

humano é escondido, e Cristo aparece como 
o Chefe entre dez mil, o Único total-o Chefe entre dez mil, o Único total-o Chefe entre dez mil, o Único total-
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Não existe nenhum registro de que Jesus tenha recusado um convite 
para ir à casa de alguém. No capítulo de hoje você pode ler que Je-
sus estava novamente na casa de um fariseu. Quando viu um 

homem doente, em vez de curá-lo imediatamente, Jesus fez uma 
pergunta aos fariseus. Eles ficaram em silêncio. Então Jesus 
realizou a cura. Nos Evangelhos, são relatados sete milagres 
realizados no sábado. Esse foi o último registrado. Jesus ob-
servou como os convidados escolhiam os melhores lugares 
na casa do anfitrião. Por isso, contou duas parábolas. Uma 
para ensinar a humildade e a outra para mostrar como os 
que desprezam a Palavra de Deus serão excluídos do Céu. 
As conhecidas palavras de Jesus sobre ser “sal” foram 
mencionadas aqui (v. 34). Depois de ler com atenção 
todo o texto, reflita sobre sua vida. Você tem tratado 
as pessoas à sua volta com educação e respeito? 
Com suas palavras e atitude tem sido “sal”, dando 
sabor à vida das pessoas com quem você convive?
Se estiver ligado a Jesus, você manifestará as 
qualidades dEle em sua vida.

Lucas 14
21º Dia: 24  3  2018

sus estava novamente na casa de um fariseu. Quando viu um 

pergunta aos fariseus. Eles ficaram em silêncio. Então Jesus 
realizou a cura. Nos Evangelhos, são relatados sete milagres 
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servou como os convidados escolhiam os melhores lugares 
na casa do anfitrião. Por isso, contou duas parábolas. Uma 
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PRIMEIRO DEUS 69

A Palavra de Deus ou 
a opinião de homens?

De tempos em tempos, vemos as pessoas discutindo a respeito do que 
consideram certo ou errado. Na maioria das vezes aqueles que se posicio-
nam e usam sua influência para defender algum ponto de vista têm mais 
vantagens porque acabam convencendo quem não tem opinião formada 
a respeito do assunto. Paulo sofreu muito preconceito quando começou a 
pregar pelas cidades que tinham práticas e hábitos contrários à sua men-
sagem. O que o apóstolo desejava era dar a todos a oportunidade de vi-
verem de uma forma digna e de acordo com o plano de Deus para o ser 
humano. Você tem percebido, em nossos dias, como os valores estão sendo 
invertidos e como está ficando cada vez mais difícil defender o que é certo? 
Dica: quando surgir um impasse sobre algum assunto, fique com o que a 
Bíblia diz. É muito mais seguro confiar na Palavra de Deus do que na opi-
nião de homens.

Campos da verdade
Paulo teve dificuldade em apresentar a mensagem 
da salvação às pessoas que eram autossuficien-

tes e que tinham um conhecimento superficial da 
Bíblia. Alguma semelhança com pessoas do nosso 

tempo? Veja o que poderia acontecer se elas fossem 
mais humildes: “Se os seguidores de Cristo buscassem 

sinceramente a sabedoria, Deus os conduziria a ricos 
campos da verdade que ainda não conhecem. A mão divi-

na guiará aqueles que se entregam inteiramente a Ele. Ao 
guardarem as lições da sabedoria divina, Deus os habilitará 

a tornar sua vida uma honra para Ele e uma bênção para o 
mundo” (Os Embaixadores, p. 133).
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O capítulo de hoje apresenta as três parábolas mais incríveis que 
Jesus contou: da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho 
perdido. Tudo começou porque os fariseus e mestres da lei es-
tavam criticando Jesus por dar atenção às pessoas que eles 

consideravam inferiores e desprezíveis. Assim, Jesus 
resolveu contar essas três histórias para mos-

trar como Deus enxergava as pesso-
as que eram desprezadas e 

como Ele agia em favor de-
las. É maravilhoso ver a rea-

ção do pastor, da mulher e do 
pai quando encontram o que 

estava perdido. Isso nos ajuda 
a ter uma ideia do que acontece 

no Céu quando Deus consegue 
resgatar alguém que estava per-

dido. Enquanto lê o texto de hoje, 
marque as frases que mais impres-

sionam seu coração. Tome a decisão 
de permanecer sempre junto do Pai.

Lucas 15
22º Dia: 25  3  2018

O
tavam criticando Jesus por dar atenção às pessoas que eles tavam criticando Jesus por dar atenção às pessoas que eles 

consideravam inferiores e desprezíveis. Assim, Jesus 
resolveu contar essas três histórias para mos-

trar como Deus enxergava as pesso-
as que eram desprezadas e as que eram desprezadas e as que eram desprezadas e 
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A força da multidão
Sempre que Deus levanta um mensageiro para apresentar a verdade às 

pessoas o inimigo trabalha para fazer com que ele seja mal interpretado. 
Paulo passou por várias situações desse tipo. Em Éfeso, uma multidão foi 
incentivada por um fabricante de ídolos a criar uma grande confusão para 
desfazer a influência de Paulo e desviar o foco de sua mensagem. Interes-
sante que a Bíblia diz que havia pessoas que nem sabiam por que estavam 
ali. Viram a bagunça e se juntaram a ela. Esse é um grande perigo! Não é 
porque “todo mundo faz”, “todo mundo usa”, “todo mundo está assistindo” 
que devemos ir na onda. Só estaremos seguros se considerarmos a Palavra 
de Deus como o padrão para as nossas decisões. Se contrariar o que Deus 
diz, deixe a multidão pra lá!

Resolvido!
A verdadeira motivação para Demétrio causar toda aquela confusão era 

a diminuição de seus lucros. Paulo havia ensinado às pessoas de Éfeso que 
não deviam adorar ídolos, ainda que aquele fosse um costume muito antigo 
entre elas ou que fizesse parte da cultura local. Felizmente Deus resolveu 
a situação. E foi de uma maneira muito interessante. Um oficial importante 
do governo, um escrivão, aconselhou que o assunto fosse levado para os 
tribunais. O resultado é que a multidão desistiu. “O coração de Paulo se en-
cheu de gratidão a Deus por preservar sua vida e porque o cristianismo não 
tinha sido desonrado pelo tumulto em Éfeso” (Os Embaixadores, p. 139).
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Às vezes Jesus começava a contar uma história para os discípulos, 
mas Seu objetivo era alcançar também aqueles que estavam por 
perto. Leia o capítulo de hoje e identifique para quem a mensagem 

foi dirigida? Qual foi a reação de quem ouviu? Jesus queria que 
as pessoas entendessem o perigo de dar mais valor ao 
dinheiro do que às coisas de Deus. Na verdade, 
tudo em nossa vida que ocupa o lugar que 
deve pertencer ao Senhor representa um 
grande risco para a nossa salvação. Você já 
percebeu que há pessoas que não conseguem 
começar o dia com uma oração? Em vez disso, o 
primeiro pensamento delas muitas vezes está no 
celular. Continuando... Na sequência, Jesus con-
tou uma parábola que pareceu estranha. Envolvia 
um homem rico, um mendigo e o patriarca Abraão. 
Diferente do que muitas pessoas pensam, esta histó-
ria não está tratando do que acontece após a morte, e 
sim alertando para as escolhas que fazemos em vida e 
as consequências que elas trarão. Depois de ler o texto, 
ore para que Deus o ajude a fazer as melhores escolhas.

perto. Leia o capítulo de hoje e identifique para quem a mensagem perto. Leia o capítulo de hoje e identifique para quem a mensagem perto. Leia o capítulo de hoje e identifique para quem a mensagem 
foi dirigida? Qual foi a reação de quem ouviu? Jesus queria que 
as pessoas entendessem o perigo de dar mais valor ao as pessoas entendessem o perigo de dar mais valor ao 
dinheiro do que às coisas de Deus. Na verdade, 
tudo em nossa vida que ocupa o lugar que 

Lucas 16
23º Dia: 26  3  2018
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Coragem ou prudência?
Quando soube que seus companheiros tinham sido presos, Paulo quis ir 

até o teatro em que a multidão estava. Coragem não lhe faltava para fazer 
isso. Mas ele preferiu ser prudente. Seus amigos o aconselharam a não ir, 
pois as coisas poderiam ficar piores. Paulo já havia passado por muitas 
situações difíceis e não tinha medo de enfrentar a multidão. No entanto, 
ele seguiu o conselho e orou para que nada de mal acontecesse com Gaio 
e Aristarco. Paulo sabia que Deus estava cuidando de tudo! Nesse caso, era 

melhor ser prudente do que corajoso.

Oposição e sofrimento 
“O ministério de Paulo em Éfeso envolveu trabalho constan-

te, muitas dificuldades e angústia profunda. Ele havia ensinado 
as pessoas publicamente e de casa em casa, orientando-as e 

advertindo-as. Paulo sofreu oposição dos judeus em todos os 
momentos. [...] Ele passou muitas noites sem dormir, orando 

com fervor quando soube como as pessoas estavam ten-
tando desfazer seu trabalho” (Os Embaixadores, p. 149). 

É muito legal falar de Jesus para as pessoas e ser bem 
tratado. Mas e quando isso não acontece? Qual deve ser 

nossa reação? Paulo orava...

melhor ser prudente do que corajoso.

te, muitas dificuldades e angústia profunda. Ele havia ensinado 
as pessoas publicamente e de casa em casa, orientando-as e 

advertindo-as. Paulo sofreu oposição dos judeus em todos os 
momentos. [...] Ele passou muitas noites sem dormir, orando 

com fervor quando soube como as pessoas estavam ten-
tando desfazer seu trabalho” (tando desfazer seu trabalho” (

É muito legal falar de Jesus para as pessoas e ser bem 
tratado. Mas e quando isso não acontece? Qual deve ser 

nossa reação? Paulo orava...
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O capítulo de hoje está repleto de frases impac-
tantes. Leia com atenção. Veja o contexto em 
que Jesus disse as duras palavras: “Seria 

melhor que ela fosse lançada no mar com uma pe-
dra de moinho amarrada no pescoço...” Observe 
qual foi a resposta de Jesus quando os discípu-
los pediram que Ele lhes aumentasse a fé. Você 
já viu uma amoreira? Já imaginou uma árvore 
obedecendo a uma ordem como essa? (v. 6). 
Tem também a história dos dez leprosos 
que suplicaram que Jesus os curasse. A 
pergunta: “Onde estão os outros nove?” 
deve nos fazer refletir. Fazemos parte 
de que grupo? Somos agradecidos pe-
las bênçãos diárias que Deus derra-
ma sobre nós? E, por fim, Jesus dá 
as dicas de como acontecerá Sua 
vinda à Terra. Como não sabemos 
o dia e a hora, precisamos estar 
sempre preparados.

Lucas 17
24º Dia: 27  3  2018

tantes. Leia com atenção. Veja o contexto em 

dra de moinho amarrada no pescoço...” Observe 

los pediram que Ele lhes aumentasse a fé. Você 
já viu uma amoreira? Já imaginou uma árvore 
obedecendo a uma ordem como essa? (v. 6). 
Tem também a história dos dez leprosos Tem também a história dos dez leprosos 
que suplicaram que Jesus os curasse. A 
pergunta: “Onde estão os outros nove?” 
deve nos fazer refletir. Fazemos parte 

las bênçãos diárias que Deus derra-las bênçãos diárias que Deus derra-
ma sobre nós? E, por fim, Jesus dá 

o dia e a hora, precisamos estar 
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Livros sobre feitiçaria
A magia e a feitiçaria são muito antigas. Praticamente em todas as épo-

cas elas estiveram presentes na cultura dos povos. Em Éfeso não era dife-
rente. Até mesmo entre os cristãos havia livros com esse conteúdo. Quando 
ouviram a mensagem de Paulo, no entanto, eles tiveram que tomar uma 
decisão. Os efésios entenderam que a magia era uma prática satânica que 
ofendia profundamente a Deus e ainda colocava em perigo a vida espiritual 
deles. Você notou que novamente esse engano tem surgido em nossa cul-
tura? Disfarçado em livros e filmes de ficção, o conteúdo ocultista tem sido 
reapresentado, enganando até mesmo cristãos. Quer um conselho? Fique 
longe desse tipo de coisa. Nunca houve comunhão entre a luz e as trevas.

Por que foram 
queimados?

Aqui está a razão para os efésios terem queimado os li-
vros: “Esses livros de feitiçaria expressavam os regulamentos 

da adoração a Satanás, orientações de como pedir sua ajuda 
e obter informações dele. Se guardassem esses livros, os dis-

cípulos teriam se exposto à tentação. Ao vendê-los, eles teriam 
colocado a tentação no caminho de outras pessoas. Para destruir 

o poder do reino das trevas, eles não hesitaram em fazer nenhum 
sacrifício” (Os Embaixadores, p. 135). Isso é sério! Será que podemos 

ficar perto de serpentes venenosas e esperar não ser picados?

longe desse tipo de coisa. Nunca houve comunhão entre a luz e as trevas.
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Estudiosos da Bíblia calculam que Jesus tenha contado a parábola da 
viúva persistente algumas semanas antes da última Páscoa, prova-
velmente em março, em 31 d.C. O foco de Jesus foi na oração. E Sua 
intenção era mostrar o contraste entre Deus e aquele juiz insensível. 

Deus tem prazer e alegria em ouvir e atender as orações 
de Seus filhos. Neste capítulo também tem a pa-

rábola que Jesus contou sobre o fariseu e 
o publicano. Você conhece pesso-

as assim? O orgulho é coisa 
séria! Na sequência, Jesus 

recebe as crianças, dá atenção 
a um jovem sincero, mas ainda 

apegado às riquezas, prediz Sua 
morte e ressurreição e ainda cura 

um cego que, insistentemente, pe-
diu que o Senhor tivesse misericórdia 

dele. Leia o capítulo todo e sublinhe os 
textos que mais chamaram sua atenção 

em cada situação. O que você gostaria de 
dizer a Jesus hoje?

Lucas 18
25º Dia: 28  3  2018

intenção era mostrar o contraste entre Deus e aquele juiz insensível. 
Deus tem prazer e alegria em ouvir e atender as orações 

de Seus filhos. Neste capítulo também tem a pa-de Seus filhos. Neste capítulo também tem a pa-
rábola que Jesus contou sobre o fariseu e rábola que Jesus contou sobre o fariseu e rábola que Jesus contou sobre o fariseu e 

o publicano. Você conhece pesso-
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Desafi os diferentes, 
mesma missão

Paulo teve os desafios de sua época e nós temos os nossos hoje. No en-
tanto, a missão do apóstolo também deve ser a nossa: apresentar Jesus às 
pessoas como o único Salvador, falar de Seu sacrifício e do que isso repre-
sentou, pregar que Ele vai voltar em breve. Paulo acreditava no que ele pre-
gava. Por isso estava disposto a fazer qualquer coisa para que a mensagem 
de salvação alcançasse o maior número possível de pessoas. Se todos os 
cristãos pensassem e agissem assim em nossos dias, Jesus já teria voltado. 
O que você pode fazer para tornar essa mensagem conhecida das pessoas 
que estão mais próximas de você?

Sem desanimar...
Pare e pense na vida de Paulo. Será que ele nunca ficava desanimado? 

O que o fazia prosseguir? Veja a resposta para essas perguntas: “O corajoso 
apóstolo quase desanimou. No entanto, ele olhava para o Calvário e, com 
um novo entusiasmo, prosseguia, espalhando o conhecimento do Jesus 
crucificado. Paulo estava trilhando o caminho ensanguentado que Cristo 
havia percorrido antes dele. Não queria se livrar da luta, até que chegasse 
a hora de colocar sua armadura aos pés do Redentor” (Os Embaixadores, 
p. 140). Uau! É dessa motivação que precisamos em nossa vida. Sem desa-
nimar, sem desistir. Afinal, a vitória só vem para aqueles que permanecem 
na luta até o fim.
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No capítulo de hoje está a conhecida história de Zaqueu. Leia o texto 
prestando atenção aos detalhes. Você sabia que Zaqueu era chefe 
dos cobradores de impostos? O que impediu Zaqueu de ver Jesus não 

foi apenas sua estatura. O texto diz que havia gente demais perto de Je-
sus, uma multidão. Essa é a única ocasião registrada em que Jesus Se 

convidou para ficar na casa de alguém. Outro detalhe: Jesus 
chamou Zaqueu pelo nome. Será que Ele o conhecia?! 

Tem também a parábola das dez minas. Estra-
nho, né? Jesus estava novamente falando de 

Seu reino e Se identificou com o rei da história. 
Os servos eram os judeus que não apreciaram a 

obra de Jesus. Em que essa história é diferente da 
parábola dos talentos (Mt 25)? Que mensagem ela 

apresenta para nós, hoje? Leia também sobre a en-
trada de Jesus em Jerusalém como rei, Seu lamento 

pela cidade e Sua atitude em relação aos negociantes do 
templo. De que forma as pessoas deixam de considerar 

a igreja “casa de oração”? Será que Jesus aprovaria deter-
minados comportamentos dentro da igreja em nossos dias? 

Como posso demonstrar reverência na casa de Deus?

Lucas 19
26º Dia: 29  3  2018

sus, uma multidão. Essa é a única ocasião registrada em que Jesus Se 
convidou para ficar na casa de alguém. Outro detalhe: Jesus convidou para ficar na casa de alguém. Outro detalhe: Jesus 

chamou Zaqueu pelo nome. Será que Ele o conhecia?! 
Tem também a parábola das dez minas. Estra-
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Milagres
Por onde Paulo passava, muitos milagres eram realizados em nome de 

Jesus. Em Atos 19:11, 12 diz que “Deus fazia milagres extraordinários por 
meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram 
levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas do-
enças, e os espíritos malignos saíam deles.” Já pensou nisso? Essa é uma 
das maiores provas de que o poder de Deus está disponível a todos os que 
realmente estão ligados a Ele. Ainda que os milagres chamem bastante a 
atenção das pessoas, especialmente os de cura, não devemos depender 
deles para acreditar em Deus e no que Ele faz constantemente por nós 
para que sejamos salvos.

Milagres x magia 
É intenção de Satanás usar a magia como uma falsificação para os mi-

lagres. Como os efésios estavam tão envolvidos com a feitiçaria, a magia 
e a adoração de ídolos, Deus realizou muitos milagres por meio de Paulo 
para mostrar a eles a diferença entre uma coisa e outra. A respeito dessa 
situação, Ellen White disse o seguinte: “E assim o Senhor exaltou Seu servo 
muito acima do mais poderoso mago” (Os Embaixadores, p. 134). A magia é 
a bandeira do príncipe das trevas. Não importa se ela aparece de uma for-
ma bonita e até mesmo colorida, fique longe daquilo que Deus condenou.
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No capítulo de hoje, os mestres da lei e os líderes religiosos fizeram uma 
pergunta direta a Jesus, questionando Sua autoridade para ensinar e 
pregar. Quem Ele pensava que era? Foi muito legal a resposta de Jesus. 

Na verdade, Ele respondeu com uma pergunta. Leia para descobrir como essa 
conversa terminou. Em seguida, Jesus contou mais uma parábola ao povo. Des-
ta vez, tinha que ver com trabalhadores maus e com a rejeição ao rei e ao seu 
filho. Os líderes religiosos podiam até se fazer de desentendidos, mas sabiam 
que Jesus estava Se referindo a eles. Veja só que estratégia eles usaram: “Pon-
do-se a vigiá-Lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar 
Jesus em alguma coisa que Ele dissesse, de forma que O pudessem entregar 
ao poder e à autoridade do governador” (v. 20). Isso sim era jogar sujo! Mas não 
adiantava, Jesus sabia como sair das armadilhas. Por fim, eram os inimigos que 
ficavam dentro delas. Peça que Deus o ajude a enxergar os perigos que o inimi-
go coloca em seu caminho e faça como Jesus: saiba dar as respostas certas, de 
acordo com a Palavra de Deus.

Lucas 20
27º Dia: 30  3  2018
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Firmes pela verdade
Paulo trabalhou por aproximadamente três anos em Éfeso. Ali foi funda-

da uma boa igreja. Mudanças radicais começaram a acontecer na vida das 
pessoas por causa da luz que receberam. Como não podia deixar de ser, os 
ataques do inimigo vieram de todas as partes. No entanto, o apóstolo fiel 
se manteve firme. Ele fazia o que era certo e deixava as consequências 
com Deus. Isso é o melhor que podemos fazer também. A promessa que 
foi feita a Josué se estendeu a Paulo e a nós: “Seja forte e corajoso! Não 
se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por 
onde você andar” (Js 1:9). Que Deus nos ajude a vivermos essa experiência 
em todos os momentos de nossa jornada rumo ao Céu!

Novos ídolos
A experiência de Paulo em Éfeso se parece muito com o que tem acon-

tecido em nossos dias. Existem muitos “novos ídolos” tentando 
ocupar o lugar de Deus em nossa vida e roubando o tem-

po que deveríamos estar dedicando à comunhão 
com nosso Criador. Cuidado! Pense nas 

distrações que podem estar des-
viando seu foco das coisas es-

pirituais. Não perca a noção do 
grande conflito que está em anda-

mento agora mesmo. Saiba avaliar 
quais são os novos ídolos e lembre-

se: “Sempre que uma influência faz 
com que as pessoas se esqueçam de 

Deus, Satanás está exercendo seu poder 
enfeitiçador naquele lugar” (Os Embaixa-

dores, p. 136). Busque a segurança que só 
Jesus pode dar.

tecido em nossos dias. Existem muitos “novos ídolos” tentando 
ocupar o lugar de Deus em nossa vida e roubando o tem-

po que deveríamos estar dedicando à comunhão 
com nosso Criador. Cuidado! Pense nas 

distrações que podem estar des-
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A viúva pensou que ninguém a estava observando 
quando colocou sua simples oferta no gazofilá-
cio. Palavra difícil, né? Jesus elogiou a atitude 

dessa mulher porque ela deu tudo o que tinha. Isso 
deve nos fazer pensar: nossas ofertas representam o 
que está de verdade em nosso coração? Às vezes, os 
discípulos ficavam confusos com as palavras de Je-
sus. Quando Ele falou sobre a destruição do tem-
plo, eles quiseram saber quais seriam os sinais. 
Jesus apresentou o que aconteceria no tempo 
deles e também no nosso. Leia com atenção e 
marque as coisas que você tem visto aconte-
cer em nossos dias. Agora é o tempo para 
conhecer melhor do que nunca as profe-
cias. Quanto mais conhecemos o que a 
Bíblia diz, mais fácil identificamos o 
tempo em que estamos vivendo. Ore 
diariamente e peça a Deus discerni-
mento para enxergar como as pro-
fecias têm se cumprido. 

Lucas 21
28º Dia: 31  3  2018

viúva pensou que ninguém a estava observando 
quando colocou sua simples oferta no gazofilá-
cio. Palavra difícil, né? Jesus elogiou a atitude 

dessa mulher porque ela deu tudo o que tinha. Isso 
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que está de verdade em nosso coração? Às vezes, os 

sus. Quando Ele falou sobre a destruição do tem-
plo, eles quiseram saber quais seriam os sinais. 
Jesus apresentou o que aconteceria no tempo Jesus apresentou o que aconteceria no tempo 
deles e também no nosso. Leia com atenção e 
marque as coisas que você tem visto aconte-
cer em nossos dias. Agora é o tempo para 
conhecer melhor do que nunca as profe-
cias. Quanto mais conhecemos o que a 
Bíblia diz, mais fácil identificamos o 
tempo em que estamos vivendo. Ore 
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O amor tem nome
Lição nova! Uhu! E o tema é superatual... AMOR! Parece que todo mun-

do só fala nisso ultimamente, não é? Mas a questão é: “O que é o amor?” 
Se não soubermos a resposta, teremos dificuldade para identificar o que é 
verdade a respeito dele e o que é falso. Paulo foi muito feliz em sua defini-
ção de amor, conforme escreveu na carta aos cristãos de Corinto. Que tal 
ler o que está escrito em 1 Coríntios 13? Você percebe que o amor tem mais 
que ver com ações do que com sentimentos? Quem fez o maior ato de amor 
pela humanidade? Ah, então o amor tem nome...

Característica dos cristãos
Paulo insistia que os seguidores de Cristo precisavam mani-

festar as características do Mestre. Por isso, ele falou 
tanto sobre a importância do amor. O conteúdo 
do capítulo 13 de 1 Coríntios já se tornou letra 

de muitas músicas. E tudo é muito bonito na teo-
ria. Na vida do cristão, no entanto, o amor precisa 

se tornar prática. Veja o que este texto diz: “Não im-
porta o quanto professem ser cristãos, aqueles cujo 

coração não está cheio de amor por Deus e por outras 
pessoas não são verdadeiros discípulos de Cristo. Em 

seu fervor, eles podem até morrer como mártires, mas 
se o amor não os induzir a isso, não passariam de faná-

ticos iludidos ou hipócritas ambiciosos” (Os Embaixadores, 
p. 150). Expressões fortes, mas verdadeiras... Que o amor 

seja a principal característica de nossa vida porque amamos 
Aquele que nos amou primeiro.

festar as características do Mestre. Por isso, ele falou 
tanto sobre a importância do amor. O conteúdo 
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O primeiro título do capítulo de hoje é bem apropriado para 
descrever o que aconteceu nos últimos dias antes da 
morte de Jesus: Conspiração! Leia o texto inteiro, obser-

vando os detalhes. Quem estava por trás da atitude de 
Judas? Como foi a última refeição de Jesus com 

os discípulos? Qual foi o momento de-
cisivo na vida de Jesus? O que 

a experiência no Get-
sêmani revela a respeito 

da humanidade de Jesus? 
Qual foi a atitude dos discí-

pulos quando Jesus foi pre-
so? Hoje, tire um tempo para 

agradecer a Jesus por não ter 
desistido de morrer no lugar do 

ser humano. Por causa dEle po-
demos ter a certeza da salvação. 

Que nada em sua vida venha a ferir 
ainda mais o Salvador. Valorize o que 

Ele fez por você!   

Lucas 22
29º Dia: 1o   4  2018

O
vando os detalhes. Quem estava por trás da atitude de 

Judas? Como foi a última refeição de Jesus com Judas? Como foi a última refeição de Jesus com Judas? Como foi a última refeição de Jesus com 
os discípulos? Qual foi o momento de-

cisivo na vida de Jesus? O que 
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Cartas abertas
Pela facilidade e rapidez dos meios de comunicação atuais, dificilmente 

as pessoas se sentem motivadas a escrever cartas para os outros. Mas esse 
era o recurso mais usado no tempo de Paulo. As cartas serviam para dar 
informações, conselhos, orientações, repreensões... Muitas das cartas de 
Paulo hoje compõem os livros do Novo Testamento e servem de referência 
para vários assuntos. Acreditamos que Paulo foi inspirado ao escrevê-las, 
por isso elas fazem parte da Bíblia. Graças a Deus, essas cartas abertas 
foram preservadas para que chegassem até nós! Isso demonstra o amor e 
o cuidado de Deus para com Seus filhos de todos os tempos.

Revelação
Como Paulo sabia o que escrever em suas cartas? Será que o Espírito 

Santo contava a ele o que estava acontecendo e então ele escrevia? Este 
texto ajuda a responder. Veja que interessante. Às vezes, as cartas chama-
vam a atenção para as coisas erradas que estavam acontecendo entre os 
cristãos: “Paulo era um apóstolo inspirado. A verdade que ele ensinou, ha-
via recebido por revelação, mas ainda assim o Senhor nem sempre revelava 
diretamente a ele a condição de Seu povo. Nesse caso em especial, os que 
se interessavam pela igreja tinham contado ao apóstolo sobre a situação 
[em Corinto] e, pelas revelações divinas que já havia recebido antes, ele es-
tava preparado para julgar esses acontecimentos. [...] Deus o havia encar-
regado de defender a igreja. [...] Sua repreensão foi tão certamente escrita 
sob a inspiração do Espírito de Deus quanto o foram quaisquer outras de 
suas cartas!” (Os Embaixadores, p. 143). Que legal saber disso!
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Por que a Bíblia diz que aqueles que mais maltrataram Jesus vão res-
suscitar para vê-Lo voltar como rei? Você consegue imaginar qual vai 
ser a reação de Herodes, Pilatos, dos soldados e dos líderes religio-

sos? Não é pra menos que eles vão querer se esconder. Leia no capítulo de 
hoje a sequência de acontecimentos que levaram à crucifixão de Jesus. 
Estava tudo errado! Desde o julgamento até a execução. Jesus não era um 

criminoso e todas as acusações eram falsas. Observe a reação des-
tas pessoas que estiveram envolvidas na triste situação da 

morte de Jesus: Simão de Cirene (v. 26), os dois 
criminosos que estavam ao lado de Jesus 

na cruz (v. 39-42), o centurião (v. 47), 
José de Arimateia (v. 50-53), as mulhe-

res (v. 55, 56). Se estivesse lá, em que 
grupo você se encaixaria? Que sentimen-

to o sacrifício de Jesus desperta em você? 
O Universo inteiro, envolvendo os anjos e os 

mundos não caídos, assistiu ao maior ato de 
amor de Deus pelo ser humano. Por favor, não 

torne o sacrifício do Filho de Deus em vão! Es-
colha viver por Ele.

Lucas 23
30º Dia: 2  4  2018

Estava tudo errado! Desde o julgamento até a execução. Jesus não era um Estava tudo errado! Desde o julgamento até a execução. Jesus não era um 
criminoso e todas as acusações eram falsas. Observe a reação des-criminoso e todas as acusações eram falsas. Observe a reação des-

tas pessoas que estiveram envolvidas na triste situação da 
morte de Jesus: Simão de Cirene (v. 26), os dois 

criminosos que estavam ao lado de Jesus 
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Problemas em Corinto
Rivalidade, orgulho, idolatria, pecados sexuais, ações judiciais entre 

irmãos... A situação na igreja de Corinto estava realmente complicada. 
Parece que os membros estavam se esquecendo das lições ensinadas por 
Paulo. Era hora de relembrar. Se desviassem o foco de Cristo seria muito 
fácil cair nas armadilhas do inimigo. Em outras palavras, Paulo estava lhes 
dizendo: “Hello? Acordem! Vocês são irmãos e não devem tratar uns aos 
outros dessa maneira. Estou dizendo isso para que vocês pensem no que 
estão fazendo. Não sentem vergonha de agir assim? Vocês foram compra-
dos por alto preço!” O povo deve ter ficado muito sem graça. A carta de 
Paulo chegou no tempo certo. Enquanto aguardava para saber a reação 
dos irmãos, o apóstolo ficou em oração. Essa deve ser a postura de um 
verdadeiro líder que ama a Deus e a igreja. 

Final feliz
Para Paulo, não era fácil escrever cartas dando bronca nos irmãos. Mas 

às vezes isso era necessário. No caso de Corinto, ele ficou apreensivo. 
Como eles reagiriam? Depois de um tempo, ele finalmente recebeu notícias 
por meio de um mensageiro. “Esse mensageiro fiel trouxe a feliz notícia de 
que uma mudança maravilhosa havia ocorrido entre os cristãos de Corin-
to. Muitos aceitaram a orientação da carta de Paulo e se arrependeram. 
A vida deles não era mais uma mancha no cristianismo” (Os Embaixadores, 
p. 152). O que Paulo fez em seguida? Escreveu outra carta aos coríntios, 
expressando sua alegria e comparando-os ao perfume de Cristo: “Mas gra-
ças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso 
intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento; porque 
para Deus somos o aroma de Cristo” (2Co 2:14, 15). Que lindo! Final feliz! 

Há muita coisa legal para você descobrir nesta jornada com a leitura da 
Bíblia, o estudo da lição da Escola Sabatina e as novidades da coleção “Con-
flito”. Se gostou dessa experiência, não pare nos 30 dias. Continue avan-
çando. Quem aprende a colocar a Deus em primeiro lugar enxerga a vida de 
um jeito diferente. E o caminho para o Céu fica mais bonito e interessante!
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