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Dia 1 
Quem cuida de nossos filhos é Deus 

 
“Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que a 
edificam; se o SENHOR não proteger a cidade, em vão vigia a 
sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, 
comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto 
dormem.” Salmo 127.1-2 

 
O Salmo 127 é o mesmo que diz que os filhos são herança do Senhor, tema de nosso mês. 

Os versículos que lemos acima são apenas os dois primeiros, e a frase que dá título à 
campanha, vem logo a seguir, no verso 3. 

É interessante que um Salmo sobre filhos comece falando sobre trabalho, preocupação 
e ansiedade e, principalmente, sobre o cuidado de Deus. Como pai que sou, já descobri que 
poucas coisas na vida dão tanto trabalho, preocupação e ansiedade quanto a criação de filhos. 
Então, não é coincidência que o salmista tenha conectado todos esses assuntos. 

Suas declarações são contundentes: de nada adiantará construir uma cidade se o Senhor 
não for o construtor dela; de nada adiantará protegê-la se o Senhor mesmo não for o seu 
protetor; de nada adiantará nos matarmos de trabalhar, porque é o Senhor mesmo quem 
provê aquilo de que precisamos. Quero extrair daqui duas lições preciosas, neste primeiro dia 
de campanha. 

A primeira: devemos educar os filhos, cuidar deles, protegê-los, trabalhar muito para que 
sejam bem encaminhados na vida, mas jamais podemos nos esquecer de uma coisa: é Deus 
quem, na verdade, faz tudo isso por eles. Se Deus não agir, todo esse nosso esforço será em 
vão. Esse princípio não está aí para nos afrouxar quanto ao nosso dever de pais, mas para 
acalmar o nosso coração no sentido de que, enquanto agimos, precisamos depender de Deus 
a todo instante. Até porque, no fim das contas, se Ele não abençoar nossos filhos, nada do que 
fizermos surtirá efeito algum. 

A segunda lição é que, depois de trabalharmos, podemos descansar no Senhor. Sei que 
é difícil falar em dormir enquanto o filho está sofrendo ou afastado dos caminhos de Deus. 
Mas, de que adiantará perder o sono?  

Querido pai, querida mãe, você pode dormir em paz. Se já fez tudo o que estava ao seu 
alcance, agora é com Deus. Ele vai trabalhar esta noite. Espere boas notícias amanhã.  

 
Vamos orar para que Deus nos acalme o coração, sabendo que é Ele quem cuida de 

nossos filhos. 
 

 
 
 
 
 
 
A Bíblia ensina muitas coisas sobre família. Ela ensina que Deus criou a mulher para que 

o homem tivesse uma companheira e deu aos dois o privilégio de serem pais. Os filhos são 
presentes de Deus para suas famílias. Além de criar a família, a Bíblia diz que é Deus quem 
cuida da nossa casa, mesmo na hora em que todos estamos dormindo, porque Ele nunca 
dorme.  

Durante o mês de maio, a cada semana, vamos ter a oportunidade de aprender, com 
uma história diferente, o que a Palavra de Deus ensina sobre pais, filhos e toda a família. Ore 
pela sua família hoje. Agradeça a Deus porque Ele está cuidando de cada pessoa. Peça a Deus 
que este mês de oração seja muito bom e que vocês aprendam muito, nesse tempo que 
passarão juntos. 
 

  
  



 

Dia 2 
Um pai vai até Jesus 
 

“Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés 
de Jesus, pedindo com muita insistência: – A minha filha está 
morrendo! Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e 
viva!” Marcos 5.22-23 

 
Quando chegamos ao nosso segundo encontro deste mês de clamor pelos nossos filhos, 

olhamos para a história de Jairo, um pai em desespero que vai até Jesus. No instante em que 
Jesus cruzou o Mar da Galileia e provavelmente desembarcou em Cafarnaum, Jairo vem até 
Ele e se lança aos seus pés clamando por socorro. Jairo era o líder da sinagoga local, o 
responsável pelo culto, pelo funcionamento da escola semanal e pelos cuidados do edifício. 
Um líder importante naquela comunidade.  

O ato de Jairo inclinar-se aos pés de Jesus foi, além de respeitoso, muito corajoso. Como 
líder da sinagoga, ele tinha bom relacionamento com os fariseus, que consideravam Jesus um 
herege e viviam em constantes controvérsias com Ele. Com esse gesto público de submissão, 
Jairo arriscou sua reputação. 

Mas sua necessidade foi tão grande que ele se esqueceu de tudo isso. Ele ignorou a 
política e a religião para ir até Jesus em busca de uma resposta para seu problema. Graças à 
fé que demonstrou, seu nome e sua atitude foram registrados em três Evangelhos: Mateus, 
Marcos e Lucas.  

Jairo deixou tudo para trás em troca de experimentar o poder de Cristo. Ele vai até Jesus 
e lhe pede com insistência: “Minha filha está morrendo! Venha comigo e ponha as mãos sobre 
ela para que sare e viva!”.  

No dia de hoje, nosso convite é que, assim como Jairo, você vá até Jesus sem se importar 
com o que os outros vão pensar. Vá até Jesus confiantemente e lhe apresente seus filhos e 
seus problemas. Você vai precisar de coragem e ousadia. Não tenha medo.  

 
Vamos orar apresentando nossos filhos a Deus, crendo que só Ele pode mudar a 

história deles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muitas pessoas passam por problemas, às vezes de saúde, falta de dinheiro ou outros. A 
Bíblia conta a história de um homem chamado Jairo. Ele e sua família estavam passando por 
um problema bem sério: sua filha de doze anos estava doente e ninguém conseguia ajudá-la. 
Jairo foi ao encontro de Jesus, que passava por sua cidade. 

Não é legal ver pessoas sofrendo, imagine como os papais se sentem quando seus 
filhinhos estão doentes. Ainda bem que sempre podemos pedir a ajuda de Jesus. Hoje, ore 
pelos papais que estão tristes por verem seus filhos doentes. Ore também por aquelas pessoas 
que estão passando por alguma doença em casa e também nos hospitais. Peça a Jesus que 
as ajude. 
 

  
  

  



 

Dia 3 
O que fazer quando não há o que fazer 
 

“A minha filha está morrendo! Venha comigo e ponha as mãos sobre 
ela para que sare e viva!” Marcos 5.23 

 
Seguimos aprendendo com Jairo sobre como agir em relação aos filhos, quando 

vivenciamos, com eles, momentos difíceis. Ao ver a filha numa situação desesperadora, 
quando todas as alternativas já haviam se esgotado, Jairo vai até Jesus e clama: “Minha filha 
está morrendo! Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva!”.  

Fico a imaginar Jairo em sua casa com a única filha de doze anos, antes de sua 
enfermidade. Você se recorda dos seus filhos quando tinham essa idade? Você estava com o 
coração cheio de planos, pensando em seu futuro e em suas realizações. Os sonhos de Jairo, 
como pai, não deveriam ser tão diferentes dos nossos: ver a filha crescer, formar-se, casar-se, 
gerar filhos e continuar a descendência da família... Quem sabe, Jairo sonhava com o 
casamento dela? Provavelmente seria uma grande festa, até porque os judeus costumavam 
celebrar casamentos durante uma semana inteira. 

De repente, o sonho de Jairo se transforma em pesadelo: sua filha está gravemente 
doente, à beira da morte. Ele não quer acreditar, mas precisa enfrentar a situação. A situação 
se agrava a ponto de Jairo clamar: “Minha filha está morrendo!”. Só quem é pai ou mãe 
consegue sentir a angústia que Jairo sentia naquele momento.  

Toda essa história serve para nos ensinar o que fazer quando, aos olhos humanos, não há 
mais o que fazer. Com Jairo, aprendemos que há, sim, uma última coisa a fazer quando todos 
disserem que não há mais jeito. Aprendemos que, nos momentos em que não temos 
respostas, devemos clamar àquele que é o único que pode nos atender: seu nome é Jesus. 
Clame hoje a Jesus, clame a Ele pelos seus filhos. Ainda não é o fim. Jesus tem a resposta. 

 
Vamos orar para que Deus renove a nossa esperança e nos ajude a crer que tudo 

vai mudar. 
 

  
 
 
 
 
 
 
Jairo ouviu falar que por onde Jesus passava Ele ajudava as pessoas, e sabia que nenhum 

médico iria resolver seu problema. O coração de Jairo deve ter se enchido de esperança. Ele 
não ligou se seu emprego era importante. Ele precisava de um milagre e sabia que só Jesus 
poderia ajudar. Então, passou por todas as pessoas que estavam em volta de Jesus e pediu: 
“Por favor, venha até a minha casa, minha filha está muito doente”. 

Quando estamos passando por alguma coisa difícil, podemos fazer como Jairo e falar 
com Jesus sobre nosso problema. Mesmo se nenhuma pessoa puder nos ajudar, Jesus pode.  

Ore para que mais pessoas saibam que podem pedir a ajuda de Jesus para resolver seus 
problemas. Ore também para que todos que conhecem a Jesus consigam falar dele para os 
seus amigos. 
 

  
  



 

Dia 4 
O clamor muda as circunstâncias 
 

“Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva!” 
Marcos 5.23 

 
Como lidar com circunstâncias difíceis, quando elas chegam à nossa casa? Como agir 

quando aqueles problemas dos quais ouvimos falar que afetam outras famílias chegam à 
nossa? O que fazer quando, de repente, nos vemos à mesa do jantar conversando sobre eles?  

Há alguns anos, quando estávamos no terceiro mês de gravidez do nosso filho mais novo, 
recebemos um diagnóstico terrível: ele nasceria com uma síndrome. O sonho da chegada 
daquele bebê se tornou motivo para apreensões, medos, incertezas, enquanto fazíamos uma 
infinidade de exames. Mas esse foi, também, um tempo para que minha esposa e eu 
conhecêssemos Deus mais de perto. 

Já tínhamos perdido um bebê, na gestação anterior, e, dessa vez, quando esperávamos 
que tudo correria bem, tivemos esse diagnóstico desfavorável.  

Quando vejo a história de Jairo, identifico-me demais com ele, exatamente pelas 
situações que enfrentamos nos últimos anos como família. Na verdade, foi com ele que 
aprendemos que o clamor pode mudar todo um diagnóstico. Jairo nos ensinou, em dias tristes 
e nebulosos, que, quando vamos a Jesus e clamamos com fé, Ele pode mudar a situação por 
completo. 

Começamos a clamar incessantemente por nosso filho. Não tínhamos alternativa – ou 
melhor, como sempre digo, tínhamos a melhor alternativa: buscar em Jesus a cura e a resposta 
de que precisávamos. Clamamos por nosso pequeno ainda informe no ventre da mãe. Foram 
dias de choro, até que a resposta chegou. Um dia Deus falou muito claro ao coração de minha 
esposa que nosso bebê estava sendo curado, que ele seria um menino e se chamaria Rafael, 
para que todos soubessem que Ele é o “Jeova Rafá” – o Deus que cura. Quando os novos 
resultados saíram, ele estava curado! Pela graça de Deus, posso compartilhar que ele nasceu 
e, hoje, com cinco anos, adora a Jesus. Glória a Deus! Mas nós, como pais, nunca vamos 
esquecer daqueles dias de clamor pela vida de nosso filho. 

Depois dessa experiência enfrentamos ainda mais três interrupções de gravidez. Dias 
dolorosos. Mas, em meio à dor, também aprendemos que a resposta ao clamor nem sempre 
vem como gostaríamos que fosse, mas a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. 
Que tal você orar agora, com fé, acreditando que Deus pode mudar a história de sua família? 

 
Vamos orar para que Deus cure nossas feridas e nos ensine a confiar mais em sua 

vontade. 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
Jesus atendeu ao pedido de Jairo e foi com ele até sua casa. Jairo tinha certeza de que 

Jesus faria algo para mudar a situação que ele estava vivendo e traria a alegria de volta à sua 
família. 

Como é bom saber que quando levamos os nossos pedidos a Jesus Ele nos dá atenção. 
Convidar Jesus para participar da nossa vida e pedir a Ele que seja o nosso amigo é a melhor 
coisa que podemos fazer. Você já convidou Jesus para ser seu amigo? Já contou para Ele as 
coisas que estão preocupando você? 

Ore pelas crianças que ainda não têm Jesus como amigo e por isso vivem sem esperança.  
 

  
   



 

Dia 5 
O que fazer quando recebemos más notícias acerca 
de nossos filhos?  
 

“Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da 
sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu; por que ainda 
incomodas o Mestre?” Marcos 5.35 

 
Mesmo quando estamos empenhados em lutar pelos nossos filhos, nem sempre 

recebemos as melhores notícias. Como compartilhei no encontro de ontem, enquanto minha 
esposa e eu clamávamos pela vida do nosso filho, muitas vezes tivemos resultados de exames 
desanimadores, que nos jogaram ainda mais para o fundo do poço.  

Talvez você esteja vivendo uma semana assim. Talvez esteja firme nessa jornada de 
oração pelos filhos, pela família, mas parece que as coisas estão piorando. O que fazer quando 
buscamos o auxílio de Jesus e tudo em volta quer nos tirar a esperança? 

Meditando sobre a história de Jairo, temos aprendido muitas verdades sobre nossa 
caminhada como pais; hoje quero repartir mais uma lição.  

Jairo acabara de ser surpreendido com a notícia da morte de sua filha. Ele havia saído 
para buscar socorro e o encontrou. Jesus já estava a caminho da sua casa. Mas, a má notícia 
lhe veio ao encontro. O texto diz: “Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe 
da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu; por que ainda incomodas o Mestre?”. 

Quando Jairo havia deixado sua casa em busca de ajuda, a menina ainda estava 
passando mal, mas com vida. Agora, já era tarde demais. Imagine o coração despedaçado 
desse pai. A menina não iria mais crescer, casar, gerar filhos... Estava morta. No entanto, 
quando tudo parecia perdido, Jesus simplesmente diz a Jairo: “Não tenha medo; tenha fé!”.  

Meu amado irmão, minha querida irmã, quero lhe dizer, hoje: para Jesus não há caso 
perdido, não há caso para o qual não tenha jeito, não há “tarde demais”. Hoje Jesus está 
dizendo a todos nós, pais e mães do Brasil: “Não tenham medo. Tenham fé!”. Mesmo que tudo 
pareça contrário, continuem a acreditar. Não tenham medo. Apenas creiam. 

 
Vamos orar para que Deus perdoe a nossa falta de fé e nos ajude a confiar 

totalmente nele. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Quando Jesus e Jairo estavam caminhando em direção à casa onde estava a menina, 

alguns empregados de Jairo chegaram com uma notícia muito ruim: ela havia morrido. Mas 
Jesus disse a Jairo: “Não tenha medo, tenha fé”. A Bíblia ensina que ter fé é acreditar com todo 
o coração em alguma coisa, mesmo que ela não tenha acontecido ainda. Jairo seguiu com fé 
até a sua casa. Ele confiou que Jesus podia transformar aquela notícia triste em uma notícia 
feliz. 

Todos os dias vemos muitas notícias ruins na televisão, na internet e, às vezes, até dentro 
da nossa casa. Quando isso acontece, o que você faz? A Bíblia nos ensina que precisamos ter 
fé de que Jesus pode transformar uma situação ruim em algo bom. Sabe o que mais Ele faz? 
Ele nos ajuda a manter a calma e saber que Ele cuida de nós e da nossa casa. 

Ore pelas famílias que estão recebendo notícias ruins hoje. Peça a Jesus que as ajude a 
passar por essa situação. 
 

  
   



 

Dia 6 
Com Jesus, sempre bem acompanhados 
 

“E riam-se dele; porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a 
mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina 
estava deitada.” Marcos 5.40 

 
“Antes só do que mal acompanhado” – quantas vezes você e eu já usamos esse mesmo 

ditado! Na realidade nós o repetimos porque percebemos, depois de inúmeras experiências e 
frustrações, que se trata de uma grande verdade. 

Na história de Jairo narrada em Marcos 5 podemos aprender algo muito importante 
relacionado a essa questão das boas e más companhias. Muitas vezes temos pessoas ao nosso 
lado que não deveriam estar ali, outras vezes não temos quem deveria estar conosco. Essa 
verdade se aplica sempre, mas principalmente em momentos desafiadores. Pergunto a você, 
hoje: com quem você tem compartilhado sobre os problemas de sua família? São pessoas de 
fé? São pessoas que podem orar com você e auxiliá-lo na caminhada com Deus? Ou são 
apenas pessoas que, como aquelas que estavam na casa de Jairo, começaram a rir de Jesus 
quando Ele disse que iria agir? 

Essa história nos ensina que devemos parar de dar ouvidos, nas situações que 
enfrentamos como família, às pessoas que não acreditam nas palavras de Jesus. Podem ser 
até pessoas bem-intencionadas, mas, no fundo, vão acabar ridicularizando nossas tentativas 
de buscar em Jesus a solução para os nossos problemas. Quando abrimos a guarda e 
compartilhamos situações de nossa intimidade com pessoas que não têm condições de 
compreender as coisas espiritualmente, elas vão apenas rir. 

Em nosso encontro de hoje, quero convidar você a orar e pedir discernimento do Senhor 
sobre “o que” e “quem” precisa sair da sua casa, da sua vida. Há muita incredulidade disfarçada 
de razão que vem apenas para gerar dúvida em nosso coração. É tempo de resistir a esse tipo 
de atitude. Nunca troque a vontade de Jesus, revelada em sua Palavra, pelos achismos 
humanos. Tenha coragem e creia em Jesus até o fim. E nunca se esqueça: não basta não estar 
mal acompanhado. É preciso estar bem acompanhado, com Jesus e com pessoas acreditam 
nele e vivam com Ele. Pense nisso. 

 
Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria na escolha das pessoas que vão 

caminhar conosco. 
 

  
 

 
 
 
 
A casa de Jairo estava cheia de gente chorando, mas alguma coisa estava para acontecer. 

Jairo estava ao lado de Jesus, o único com poder para fazer sua filha voltar a viver.  
Quando Jesus disse que iria fazer alguma coisa, as pessoas começaram a rir. Elas já 

tinham ouvido falar dos milagres que Jesus já havia feito, mas não acreditaram que Ele 
pudesse fazer a menina voltar a viver. 

Nem todos os nossos amigos ou parentes acreditam em Jesus como nós acreditamos. 
Quando isso acontece, você sabe o que fazer? Ore por eles e aproveite as oportunidades que 
tiver para falar sobre o amor de Jesus. Ore pelos seus amigos e parentes que ainda não 
conhecem Jesus. Peça a Deus uma oportunidade para lhes falar dele. 
 

  
   



 

Dia 7 
Há coisas que precisam ser resolvidas na intimidade 
 

“Tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, 
e entrou onde a menina estava deitada.” Marcos 5.40 

 
“Meu pai não me ama”, “não sou a filha que meus pais querem que eu seja”, “meus pais 

não me desejaram”... Essas são apenas algumas das mentiras que o “pai de mentira” tem 
tentado colocar no coração dos filhos, em nossa geração. De fato, como o próprio Jesus falou, 
em João 8.44, o diabo nunca se firmou na verdade e sempre usou essa arma para enganar e 
trazer confusão na cabeça das pessoas, e com nossos filhos não é diferente. 

Quando leio a história de Jairo, em Marcos 5, acho muito interessante a forma como 
Jesus convidou para entrar no quarto onde realizaria o milagre, apenas quem amava de 
verdade aquela menina. Diz a Palavra de Deus, no versículo 40 desse capítulo: “Tomou consigo 
o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada”. 
Os incrédulos, os zombadores, os questionadores Jesus deixou do lado de fora. Quem Ele 
permitiu que entrasse naquele aposento? Jairo e sua esposa, e três discípulos. 

Hoje quero falar especialmente aos filhos. Vivemos um tempo em que o pai da mentira 
tem tentado, de todas as formas, colocar no coração dos filhos que tudo isso é falso, que os 
filhos não são amados, não são compreendidos e que, por isso, devem parar de dar ouvidos 
aos seus pais. 

Quando olho para Jairo, vejo um pai, como muitos pais de hoje, disposto a romper 
qualquer barreira para ajudar a filha. Se tem alguém que ama você, que deseja o seu bem e 
sempre quer o seu melhor, são seus pais. Não permita que as mentiras do diabo entrem em 
ser coração. Filho, você foi amado antes mesmo de nascer. Filha, você foi esperada com muito 
carinho. Ainda que vocês vivam conflitos e circunstâncias adversas com seus pais, não se 
esqueçam: eles não são perfeitos e também necessitam de suas orações, de seu amor e de sua 
compreensão. Amem seus pais. Se possível, digam-lhes, ainda hoje, o quanto vocês os amam. 
Resolvam as questões de sua família na intimidade dos relacionamentos entre pai e filho, entre 
mãe e filha. Chega de dar atenção a mentiras destruidoras.  
 

Vamos orar para os nossos filhos sempre rejeitem as mentiras do diabo e acolham a 
verdade. 

 
  
  

 
 

 
 
 
Jesus entrou no quarto com os pais da menina e mais três amigos que andavam com 

Ele. Olhou para a menina deitada e disse: ¨Menina, levante-se!”. Na mesma hora a menina se 
levantou. Jesus disse aos pais que dessem comida para ela e cuidassem dela. Uau! A menina 
voltou a viver! Imagino como aqueles pais ficaram felizes. 

Sabe, mesmo que a gente tenha muitos amigos, nas horas que estamos com problemas 
são os nossos pais ou responsáveis (podem ser avós ou tios) que estão ao nosso lado. Eles se 
preocupam com a gente mais do que qualquer outra pessoa e participam de nossas situações 
mais tristes. 

Ore para que Deus ajude todos os pais do Brasil a fazerem da família um lugar onde as 
crianças se sintam seguras e amadas. Ore para que as crianças sejam obedientes e também 
amem seus pais. 
 

  
  



 

Dia 8 
Vendo as circunstâncias como Jesus as vê 
 

“Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas 
dorme.” Marcos 5.39 
 

Finalizamos esta série de reflexões sobre a história de Jairo com a seguinte pergunta: 
com qual olhar você tem enxergado suas adversidades e suas lutas pela família? Quero 
concluir a semana lembrando você de uma verdade muito importante: a forma como vemos 
as situações ao nosso redor determina a forma como nós reagimos a elas. 

Quantas vezes somos dominados pelo medo e pelas incertezas apenas pela forma 
equivocada como enxergamos os problemas. Quando chegou à casa de Jairo, Jesus viu a 
situação de desesperança por uma ótica completamente diferente. A notícia que havia 
chegado até Ele era de que a filha de Jairo já estava morta. O texto bíblico nos diz que já havia 
choro, dor e alvoroço na casa.  

Jesus, então, apresenta a Jairo e a todos que estavam ali uma nova perspectiva da 
situação: “A menina não está morta, mas dorme”. Naquele momento, Jesus estava vendo o 
que ninguém mais conseguia ver. Por isso, vou repetir: a maneira como você encara as 
circunstâncias faz toda a diferença em relação ao modo como você vai lidar com elas.  

Como é importante ter a visão de Jesus sobre todas as coisas! Uma boa pergunta para 
você se fazer hoje é: como será que Jesus enxergaria o que eu estou vendo agora? Qual seria 
a sua reação diante da condição de minha família hoje? Como Jesus veria o meu filho, a minha 
filha? Como veria e trataria os pais? 

Muitas vezes notamos as circunstâncias apenas com o olhar da incredulidade. A história 
de Jairo, porém, nos fala de vida, mesmo diante da morte. Ainda hoje Jesus está nos chamando 
a encarar os problemas a partir da visão dele. Em nossa limitação, não conseguimos sequer 
antecipar o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Lamentamos ocorrências que, na 
verdade, foram livramentos. Precisamos parar e meditar em oração: como o Senhor deseja que 
eu veja essa realidade que estou vivenciando hoje? Tomemos para nós o que ensina o escritor 
de Hebreus: “A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos”. 

 
Vamos orar para que Deus nos faça ver os nossos problemas da forma como Ele os 

vê. 
 

  
  

 
 
 

 
Durante toda a semana aprendemos muito com a história de Jairo e sua família. Ele era 

um homem importante de sua cidade, mas estava com problema: sua filha de doze anos 
estava doente. Jairo soube que Jesus estava por perto e foi até ele pedir ajuda. Jesus o ajudou 
e todas as pessoas que estavam por perto, até as que não acreditaram nele, viram o seu poder.  

Viu? Nenhuma família é perfeita. Todo mundo, em algum momento, passa por 
problemas, mas podemos ir até Jesus, compartilhar o nosso problema e pedir ajuda. Jesus nos 
ouve com atenção e nos ajuda quando pedimos. Hoje é dia de agradecer a Jesus por sempre 
nos ouvir quando precisamos de ajuda. Mesmo que não faça a nossa vontade sempre, Ele fica 
com a gente e cuida de nós como um pai cuida do seu filho.  
 

  
  



 

Dia 9 
Temos a quem clamar 
 

“Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher 
cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, Filho de 
Davi, tem compaixão de mim! Minha filha está horrivelmente 
endemoninhada.” Mateus 15.21-22 

 
Deixando a Galileia, Jesus percorreu uns 60 km a noroeste até chegar à região de Tiro e 

Sidom. Não se sabe muito bem o motivo dessa viagem, mas provavelmente tenha sido para 
afastar-se um pouco da oposição religiosa, ou simplesmente para ter um período de descanso 
e privacidade com seus discípulos. Em Marcos 7.24-25 lemos que Jesus hospedou-se em uma 
casa e não queria que ninguém soubesse de sua presença. Era para ser uma espécie de 
“pausa” na missão. Mas Jesus nunca está em “pausa”. 

Uma mulher não israelita descobriu que Jesus estava lá e foi ao seu encontro. 
Geralmente nos referimos a essa mulher como siro-fenícia, dada a sua origem da Fenícia, 
região que fazia parte da Síria.  

Seu país tinha seus próprios deuses e sua religião. Era uma nação pagã, de onde viera a 
rainha Jezabel, a maquiavélica esposa de Acabe, que levou o povo de Israel à idolatria. É 
justamente isso que torna a história mais impressionante. Ela sabia que nada daquilo que os 
religiosos de seu próprio país ensinavam iria dar solução ao seu problema. Ela queria ver Jesus, 
falar com Ele, clamar por socorro diretamente a Ele. Imagino-a pensando: “Se Jesus está ao 
meu alcance, por que eu recorreria a outra pessoa?”. 

Então ela consegue estar com Jesus. Não deve ter sido fácil. O texto diz que ela precisou 
gritar para chamar a atenção de Jesus. Ela apenas clamou por ajuda. Mas não foi um grito de 
socorro ao vento, para quem estivesse passando. Ela sabia a quem recorrer. “Filho de Davi”, foi 
como ela chamou Jesus: “Tem compaixão de mim. Minha filha está sofrendo na mão do diabo”. 
E Jesus a atendeu. 

Querido pai, querida mãe, nós temos a quem clamar. Se Jesus atendeu a um grito 
distante de uma mulher estrangeira, num tempo “de folga”, com certeza Ele vai atender ao 
seu clamor hoje mesmo. Pare um tempo, respire fundo, e ore mais uma vez pelo seu filho, pela 
sua filha: “Jesus, tem compaixão de mim”. 

 
Vamos orar para que Deus cuide de nossos filhos, tenha compaixão deles e os guarde 

do mal. 
 

   
  

 
 
 
 
Jesus saiu da Galileia e foi para uma região chamada de Tiro e Sidom. Ele viajou bastante 

tempo, hospedou-se em uma casa e não queria que ninguém soubesse que Ele estava lá. 
Talvez quisesse descansar um pouco. Mas havia uma mulher, naquela região, que precisava 
de ajuda. Sua filha não estava bem. Aquela mulher era de um povo que tinha outros costumes. 
Na verdade, seu povo nem acreditava em Deus. A mulher sabia que os deuses do seu povo não 
podiam ajudar sua filha e foi para o caminho onde Jesus passaria para pedir a sua ajuda. 

Você já teve dificuldade em uma tarefa da escola e ficou na dúvida sobre qual pessoa 
poderia ajudá-lo com a tarefa? A mãe da história de hoje sabia que se ela fosse falar com Jesus 
Ele poderia ajudar. 

Ore pela sua mamãe. Ela se preocupa com você e quer sempre fazer o melhor por você. 
Aproveite esse tempo e ore pelas mamães em todos os lugares do mundo. 
 

    

  



 

Dia 10 
Não desista de clamar 
 

“Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele 
e rogaram-lhe: Manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. 
Ele lhes respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da 
casa de Israel.” Mateus 15.23-24 

 
Uma das circunstâncias mais difíceis na vida é passar pelo “silêncio de Deus”, que é 

quando Ele parece não ouvir o nosso clamor. No texto de hoje vemos uma mulher sofrendo 
terrivelmente por ver sua filha nas mãos do diabo e Jesus parece nem se importar com seus 
gritos de socorro. Que situação desesperadora! O único que podia socorrê-la, Jesus, não lhe 
dava ouvidos! Imagine o sentimento de desalento e frustração daquela mãe. Era para cair no 
chão chorando e entregar os pontos, não é mesmo? 

Mas o texto diz que a mulher insistiu até conseguir sua resposta. Veremos os detalhes 
amanhã e depois. O que quero chamar sua atenção, hoje, é para a postura da mãe, enquanto 
não recebia resposta alguma da parte do Senhor. 

Pense na cena, por um instante. Jesus rodeado pelos discípulos, afastando-se. De longe, 
talvez com pouco ou nenhum contato visual, a mulher grita: “Jesus, tem compaixão de mim!”. 
Ele cochicha algo aos discípulos, algo que ela possivelmente não conseguiu entender. Era Ele 
lhes falando que não havia sido enviado aos pagãos que moravam naquela região. Em seguida, 
sem olhar para trás, segue sua caminhada para longe, sem lhe dar a mínima atenção. 

O que você faria no lugar daquela mãe? Desistiria? Jogaria a toalha? 
Olha, meu querido irmão ou irmã, pai ou mãe, avô ou avó, não sei qual é a sua situação 

hoje, mas creio que essa história foi registrada na Bíblia com um objetivo: que você saiba que, 
por mais que tudo indique que Jesus não está se importando com a sua dor por ver seu filho 
ou filha sofrendo, uma hora Ele vai se virar para você a atender ao que você necessita.  

Amanhã vamos dar sequência à história, e nos próximos dias vamos descobrir o que 
aconteceu. Mas já posso adiantar que Jesus curou a filha daquela mulher. Não desista. O 
silêncio de Deus não durará para sempre. Uma hora Ele ouvirá você e atenderá ao seu clamor. 

 
Vamos orar para que Deus renove nossa confiança em seu agir, ainda que Ele 

pareça demorar. 
  

   
  

 
 
 

 
Quando Jesus passava por uma rua daquela cidade, a mulher siro-fenícia, que era como 

se chamavam as pessoas que nasciam na Fenícia, uma região da Síria, gritou bem alto: 
“Senhor, tem pena de mim! minha filha precisa de ajuda!”. Mas Jesus não respondeu nada. 
Imagine só como aquela mulher ficou desesperada. O que você acha que ela fez? Será que ela 
desistiu? Não. Ela continuou andando atrás de Jesus e falava várias vezes a mesma coisa para 
que Jesus lhe desse atenção. 

Às vezes a gente pede ajuda de Deus, mas parece que nada acontece. O que você faz 
quando isso acontece? Você para de orar? Desiste? Fica bravo? Que tal seguir o exemplo da 
mulher da nossa história e não desistir de pedir ajuda? 

Algumas famílias estão passando por problemas há muito tempo. Ore por elas, para que 
não parem de pedir e tenham certeza de que Jesus está ouvindo. 
 

  
  

  



 

Dia 11 
Quando tudo parece nos desanimar 
 

“Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: Manda-a 
embora, porque vem gritando atrás de nós.” Mateus 15.23b 

 
Uma das grandes confusões teológicas, quando o assunto é a oração, diz respeito à 

diferença que existe entre as vãs repetições de que Jesus fala no Sermão do Monte e a 
constância na oração. Em Mateus 6.7-15, Jesus está criticando, não a oração perseverante, mas 
a mera reprodução mecânica de palavras praticada pelos povos pagãos, como se essas 
palavras fossem mágicas e, por si só, pudessem fazer algo acontecer. Se Jesus tivesse, ali, 
censurado a oração constante, Ele jamais poderia ter emendado essas palavras 
imediatamente com a oração do “Pai nosso”, que pede pelo pão de cada dia e, portanto, serve 
de modelo para um pedido que deveria se repetir diariamente. 

Voltando à passagem da mulher siro-fenícia, quem pediu que ela parasse de clamar 
foram os discípulos. Eles que estavam incomodados, não Jesus. Não conseguindo “enxotá-la”, 
eles se dirigiram ao Mestre como que dizendo: “Faça-a parar. Dê-lhe logo um ‘não’ bem 
grande, senão ela vai continuar nos seguindo e nos perturbando’”.  

Mas Jesus não os atendeu. Como interromper o clamor de uma mãe desesperada?  
Mais à frente, em nossas meditações, veremos que Jesus acabou atendendo àquela 

mulher. Por ora, o que vamos destacar é a pressão das circunstâncias para que ela desistisse. 
Talvez esse seja o seu caso, hoje. Você já intercedeu tanto pelos filhos que tem dúvidas se deve 
continuar fazendo isso. Quem sabe você já estará com medo de repetir a mesma oração, 
sempre, e achar que esteja cansando Jesus com suas palavras?  

Não, meu irmão. Não, minha irmã. Suas orações não são “vãs repetições”. Jesus mesmo 
nos encoraja a orar sempre. Em Lucas 18 Ele até contou uma parábola para nos ensinar a não 
desanimar de orar. Você se lembra? Havia uma viúva com uma causa na Justiça que estava 
demorando a ser julgada. O juiz, um homem mau, procrastinava sua sentença, apesar dos 
clamores constantes daquela mulher, que precisava muito da decisão dele. De tanto ela 
importuná-lo, ele a acabou atendendo. A lição aqui é: se até um juiz mau atende a quem não 
para de pedir, quanto mais um Deus bom responderá ao pedido insistente de seus filhos. 
Persevere em oração. Você nunca incomoda Deus com seu clamor. 
 

Vamos orar para que Deus salve os nossos filhos, ainda que já tenhamos pedido 
isso mil vezes. 

 
   
  

 
 

 
 
A mulher da história insistia seguindo Jesus pelo caminho por onde Ele passava e 

pedindo sua ajuda. Ela estava resolvida. Não deixaria Jesus ir embora sem que Ele atendesse 
ao seu pedido. Sua filha estava sofrendo, e só Ele tinha a solução. Mas os seguidores de Jesus 
ficaram incomodados e até falaram para que Jesus mandasse aquela mulher voltar para a 
casa, mas não foi isso que Jesus fez.  

Algum amigo seu já ficou chamando seu nome tantas vezes que você ficou irritado? Pois 
é. Às vezes a gente até acha desagradável quando isso acontece, mas, quando precisamos da 
ajuda de Jesus e pedimos mais de uma vez, Ele não fica bravo e nem se aborrece. Por isso, não 
precisamos ter vergonha de pedir. 

Ore contando para Deus sobre o seu dia, as coisas boas e as ruins. Diga a Ele como você 
está se sentindo e peça a ajuda dele para resolver as coisas que você não consegue resolver. 
 

  
  



 

Dia 12 
Adoração em meio à dor 
 

“Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me!”  
Mateus 15.25 

 
Enquanto escrevo esta meditação, meu coração ainda dói pelo falecimento do irmão 

Lázaro, cantor evangélico vitimado pela Covid-19, em 19 de março. Antes de sua conversão à fé 
em Jesus, Lázaro integrou a famosa banda musical “Olodum”. Você deve conhecê-lo.  

Ainda me lembro de ter assistido ao seu DVD, quando cantou “Vou passando pela prova 
dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus”. Foi uma grata surpresa. No meio de um 
evangelicalismo “gospel” triunfalista, em que crente não sofre, foi muito bom ouvi-lo cantar 
esse diálogo que ele musicalizou com seu jeitão baiano de enfrentar a dor sorrindo: “Se tu és 
crente, então, por que toda esta dor? Eu disse: você sabe por que toda essa dor, meu querido? 
Porque o deserto é a escola do Senhor”. Que lição preciosa o irmão Lázaro nos deixou, com a 
música, com o sorriso, com a vida.  

No texto bíblico de hoje vemos uma mãe desesperada clamando que Jesus ajudasse sua 
filha. Mas ela não lhe cobra nada, não o culpa, não lhe determina, nem obriga. Ela 
simplesmente se prostra, se lança aos pés e o adora. “Senhor”, é como ela o chama, o que é 
muito mais do que um pronome de tratamento. Ela se rende a Jesus, desguarnecida, 
vulnerável. Se me pisotearem, não importa. Se me ridicularizarem, não faz mal. O que importa 
é que Ele está aqui, e é o único que pode me socorrer. 

Aquela mulher adorou Jesus, humildemente, sem exigências. Ah, se Deus nos desse um 
coração como o dessa mãe! Ah, se orássemos como se tudo dependesse realmente de Deus, 
e nada de nós mesmos – porque essa é, de fato, nossa condição! Ah, se nossas orações fossem 
feitas em um momento da mais pura e sincera adoração! Ah, se antes de pedirmos qualquer 
coisa nos certifiquemos de estar de joelhos, prostrados em adoração, despidos de qualquer 
glória e entregando tudo, tudo a Ele!  

Então, aprenderíamos a, como na música do irmão Lázaro, passar pela prova dando 
glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 

 
Vamos orar com palavras de louvor e gratidão, apesar dos problemas que temos 

enfrentado. 
  

   
  

 
 
 
 
 
Quando a mulher insistia em que Jesus ouvisse seu pedido, ela o chamava de Senhor. 

Ela não fazia isso porque Ele era mais velho, nem porque era um mestre e tinha discípulos. Ela 
fazia isso como uma forma de mostrar que sabia do poder de Jesus sobre todas as coisas e 
confiava nele. 

Sabe, não é verdade que as pessoas que amam Jesus não têm problemas. Mas é verdade 
que Ele está com seus amigos em qualquer situação, mesmo que nas horas mais difíceis. Você 
conhece alguém que esteja triste? Com a ajuda de um responsável, fale com essa pessoa que 
Jesus pode ajudá-la. Ore com ela e peça que Jesus cuide dela. 
 

  
  

 
  



 

Dia 13 
Uma migalha da mesa do Senhor vale mais do que o 
banquete de um rei 
 

“Ele, porém, respondeu: Não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo 
para os cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os 
cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono.” 
Mateus 15.26-27 

 
Tudo o que Jesus dá é bom, ainda que seja o mínimo. No Salmo 84.10, o salmista faz uma 

comparação inacreditável: prefere um único dia na presença de Deus a mil em outro lugar. 
Imagine mil dias de férias num hotel luxuoso à beira de uma praia particular. Não parece 
atraente? Mas o salmista não trocaria isso pela chance de estar com Deus, mesmo que fosse 
um dia só. A diferença é de um para mil, um exagero poético que explica bem o princípio que 
vamos comentar hoje.  

Na história que estamos comentando esta semana, uma mulher cananeia vai até Jesus 
para lhe pedir socorro. Sua filha estava sofrendo nas mãos do diabo. Ela sabia que o problema 
era de ordem espiritual. Só Ele poderia ajudá-la. Mas a resposta não veio a contento. “Eu não 
vou deixar de, nesse primeiro momento, atender ao meu povo, Israel, para atender a 
estrangeiros”, foi o que Ele quis dizer ao usar a analogia dos cachorrinhos de uma família. 

Jesus não estava sendo rude ou insensível. Ele apenas queria extrair daquela mulher a 
declaração de fé que veio em seguida: “Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem 
da mesa do dono”. É como se ela dissesse: “Eu não estou pedindo para sentar-me à mesa. Só 
alguns farelos da tua bênção já me bastarão”. Que declaração linda! Que pensamento rápido 
e sagaz, e, ao mesmo tempo, humilde e cheio de fé! 

Vamos ver nos próximos dias que Jesus lhe deu muito mais do que farelos. Ele curou a 
filha daquela mulher. Porque o farelo da mesa de Jesus vale muito mais do que mil banquetes 
de rei em qualquer outro lugar. No dia de hoje, por que você não clama a Deus para que o 
abençoe, abençoe sua família, seus filhos, ainda que seja uma mínima coisa? Por que você não 
declara para Ele que o pouco que vem dele já fará uma grande diferença? Que tal pedir-lhe 
para que coloque em seu coração uma fé igual à daquela mulher?  

 
Vamos orar para que Deus nos faça enxergar as mínimas coisas com que Ele tem 

nos abençoado. 
  

   
  

 
 
 
 
Quando Jesus finalmente parou para falar com a mulher da nossa história, Ele mostrou 

que estava primeiramente preocupado com seu próprio povo e que ainda não era a hora de 
ajudar pessoas de outras nações, como era o caso daquela mulher. Mas por que Jesus falou 
desse jeito? Será que ele não estava vendo que ela estava desesperada? Na verdade, Ele só 
estava fazendo um teste com ela. Queria ver o quanto ela confiava nele.  

A mulher não virou as costas e saiu brava batendo os pés. Ela mostrou que sabia que 
Jesus era maior que seu problema e que qualquer coisa que Ele fizesse seria suficiente para 
ajudar sua filha. 

Peça a Deus que ajude você a confiar mais nele e entender que Ele é maior do que 
qualquer problema que você, sua família ou seus amigos passem. 
 

  
  

  



 

Dia 14 
Uma fé que comoveu Jesus 
 

“Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé! Seja feito a ti como 
queres.” Mateus 15.28a 

 
O grande pregador inglês Charles Spurgeon dizia que “uma pequena fé levará sua alma 

ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma”. Essa é uma grande verdade. A fé não é algo 
que exercemos apenas para confiar em Jesus para a nossa salvação, mas uma atitude que 
deve nos acompanhar durante toda a vida. 

Um dos detalhes que torna a história da mulher siro-fenícia tão interessante é que ela 
teve uma fé que impressionou Jesus. Quem me dera ter uma fé que o levasse a se maravilhar! 
Sinceramente, acho que estou mais para aquele pai que suplicou a Jesus: “Ajuda-me na minha 
incredulidade”. Enquanto a pandemia não termina nunca, parece que nossa fé tem sido 
testada dia a dia; há momentos que nem sabemos mais o que esperar, não é mesmo? 

Por isso a narrativa da mulher siro-fenícia é tão encorajadora para mim e para você, hoje. 
Com toda certeza precisamos nos espelhar nela para fazer brotar em nosso coração uma fé 
vitoriosa como a dessa mulher. Mas o que essa fé teve de tão especial, a ponto de ser enaltecida 
por Jesus? De que forma podemos imitá-la hoje? 

Quero destacar dois aspectos da fé dessa mãe. Veja sua resposta: “Sim, Senhor, mas até 
os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono”. Os dois aspectos são 
humildade e ousadia. Como combinar os dois? Não parecem contraditórios? Bem, foi o que a 
mulher fez. 

Em primeiro lugar, ela aceitou a condição com a qual Jesus a comparou – como alguém 
indigna de receber o melhor, um animal de estimação. Longe de sentir-se ofendida, a mulher 
reconheceu que aquela era mesmo sua realidade. Ela era indigna de estar na presença de 
Jesus. Assim também nós devemos estar cheios de humildade para nos colocarmos na 
presença de Deus com coração contrito e quebrantado, sabendo que não merecemos nem 
que Deus nos ouça. Tudo é graça. 

Em segundo lugar, aquela mãe estava determinada a receber a bênção. Para isso, teve a 
ousadia de correr até Jesus, parar diante dele e interpelá-lo. Hebreus 4.16 também nos encoraja 
a ir com confiança perante o trono da graça a fim de alcançarmos misericórdia.  

Esses são os dois componentes da fé que Jesus admira: humildade e ousadia. Ao 
clamarmos por nossos filhos, precisamos de uma fé assim. 

 
Vamos orar para que Deus nos dê uma fé vitoriosa, que seja, ao mesmo tempo, 

humilde e ousada. 
 

   
  

 
 
 
 
A resposta da mulher para Jesus o deixou impressionado. Ao ouvir Jesus falar que sua 

primeira preocupação era com pessoas se seu próprio povo, ela não se abalou e disse que 
qualquer coisa que Ele fizesse para ela já seria bom, mesmo que parecesse só uma migalhinha, 
como aquelas que caem quando estamos comendo e um cachorrinho fica embaixo da mesa 
esperando cair para lamber. 

Você já fez uma prova na escola e foi tão bem que recebeu um recadinho do professor 
dando parabéns? Se aquele teste que Jesus fez com a mulher fosse escrito, tenho certeza que 
ela receberia uma nova 10 de Jesus com um recadinho carinhoso. Ela não só mostrou 
confiança em Deus, mas também humildade. Mostrou que sabia que sozinha não conseguiria 
nada. 

Ore pedindo a Deus que ajude você a entender como pode confiar mais nele e a 
continuar aprendendo mais com Ele, mesmo quando você for grande. 

   
  



 

 

 
 

CLIQUE NA IMAGEM PARA ACESSAR A SALA DE ORAÇÃO ON-LINE. 
 

 

CLIQUE NA IMAGEM E SAIBA COMO SE TORNAR UM PARCEIRO. 
  

https://missoesnacionais.org.br/saladeoracao/
https://missoesnacionais.org.br/envolva-se-doe/
https://missoesnacionais.org.br/saladeoracao/
https://missoesnacionais.org.br/envolva-se-doe/


 

Dia 15 
Cura em um instante 
 

“E desde aquela hora sua filha ficou boa.” Mateus 15.28b 
 

O clamor de um pai ou de uma mãe por um filho ou filha pode produzir efeitos 
extraordinários. 

Nesta nossa última reflexão sobre a história da mulher siro-fenícia, quero compartilhar 
com você sobre o potencial incrível da oração pelos filhos. 

Se você acompanhou as devocionais anteriores, viu que aquela mãe correu até Jesus e 
se prostrou diante dele para clamar pela sua filha, e Jesus a atendeu. Não é interessante que a 
menina não tenha pedido nada? Sequer uma palavra dela é registrada. Oprimida pelo diabo, 
ela provavelmente nem tinha condições de pedir ajuda. Foi a mãe quem fez tudo. Foi ela que 
buscou Jesus e recebeu a resposta favorável de que tanto precisava. 

Talvez seus filhos estejam hoje numa situação em que nem consigam ou queiram orar, 
e você tenha de fazer isso por eles, como fez Jó, que, imaginando que seus filhos poderiam ter 
cometido algum pecado, fazia sacrifícios no lugar deles. Querido pai, querida mãe, não é 
porque seus filhos não estejam em comunhão com Deus que Ele vai deixar de atender às 
orações que vocês têm feito em favor deles. 

Segundo Mateus 15, a filha daquela mulher foi curada no exato instante em que Jesus 
falava com ela: “Seja feito a ti como queres”. Foi uma libertação, uma cura instantânea, de uma 
vez por todas, sem necessidade de repetição. Que poder Jesus tem! Ele nem precisou ir 
presencialmente até o lugar onde a menina estava. De longe mesmo ele realizou o milagre. 

No dia de hoje, quem sabe seus filhos estejam distantes de você, em outra cidade, outro 
estado, ou até outro país. Isso não importa para Jesus. Para Ele não há distâncias. Jeremias 23 
diz que Deus é Deus tanto de perto quanto de longe. Ele age aqui ou lá, com o mesmo poder 
e graça e, se Ele quiser, tudo pode se transformar em um piscar de olhos. 

 
Vamos orar para que Deus aja poderosamente na vida de nossos filhos onde quer 

que estejam. 
 

   
  

 
 
 
 
A mulher siro-fenícia se esforçou, fazendo tudo o que podia. Ela até deixou Jesus 

admirado com a sua grande fé e humildade. Essa história tem um final mais do que feliz. Na 
mesma hora em que aquela mãe estava falando com Jesus, sua filha ficou boa. 

Que história incrível! Mesmo que a Bíblia não nos conte o nome dessa mulher, ela é um 
exemplo de insistência, confiança em Deus e também humildade. 

Jesus está cuidando de nós. Ele se preocupa com cada coisinha que acontece com a 
gente. Ore com sua família hoje. Peça para cada pessoa da família falar, com as próprias 
palavras, como Jesus é grande e poderoso. Depois, contem para Ele as coisas que estão 
preocupando vocês, mesmo que já tenham falado sobre elas com Ele antes. 
 

  
  

  



 

Dia 16 
Às vezes paramos de orar cedo demais! 
 

“E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, 
e nunca desfalecer”. Lucas 18.1 

 
Ao iniciar mais uma semana de clamor por nossos filhos, quero convidar você a parar por 

um minuto e refletir sobre esta pergunta: quantas vezes começamos a orar por pessoas que 
amamos e, tempos depois, sequer lembramos mais sobre o que estávamos orando? Pense 
rapidamente em três motivos de oração por sua família pelos quais você já orou e que nos 
últimos dias não foram mais lembrados. 

No capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Jesus nos conta uma história muito preciosa: a 
parábola da viúva persistente; e fez isso para nos ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca 
esmorecer. É uma história tão curta, mas tão cheia de significado. Em apenas oito versículos, 
Jesus mostra o quanto é importante sermos perseverantes em oração sobre aquilo que 
necessitamos do Senhor. Ser perseverante em oração não significa ser repetitivo, mas ser 
constante, ou seja, colocar continuamente diante da presença de Deus aquilo que aflige o 
nosso coração.  

Jesus nos chama a uma profunda reflexão: se um juiz iníquo respondeu ao clamor 
daquela viúva, quanto mais o nosso Pai bondoso que está nos céus! O nosso Deus amoroso 
responde ao clamor do seu povo. Se nós pais desejamos coisas boas aos nossos filhos, quanto 
mais o nosso Deus, um Pai bondoso, também ouve e atende aos nossos pedidos!  

Só que, às vezes, pedimos algo a Deus uma vez e nunca mais o mencionamos. Talvez 
essa seja uma demonstração de impaciência nossa. Quando pedimos algo, queremos que 
Deus diga “sim” e que Ele o diga naquele momento mesmo. Jesus disse que devemos orar 
sempre e não desistir. Isso significa que, se continuarmos pedindo algo, repetidamente, Deus 
sempre nos dará? Não, mas Ele nos ama e quer o que é melhor para nós e responderá “sim”, 
caso seja da vontade dele. Mais do que nos dar o que pedimos, Ele quer nos ensinar a sermos 
perseverantes quando orarmos por algo. 

Hoje quero convidar você a iniciar mais uma semana de oração, fazendo o seguinte 
clamor ao nosso Deus: “Senhor Jesus, ensina-me a orar e a ser paciente e perseverante em 
oração. Ensina-me a prosseguir confiante, mesmo quando eu ainda não tiver recebido a 
resposta. Em nome de Jesus, peço-te: ensina-me a não parar de orar cedo demais. Em nome 
dele, amém”. 

 
Vamos orar por aqueles pedidos pelos quais oramos no passado e acabamos 

desistindo de orar. 
 

   
  

 
 

 
 
Quando Jesus estava com seus amigos, Ele quis ensinar sobre a importância de orar 

sempre e nunca desistir. Então, Ele contou a história de uma mulher que precisava da ajuda 
de um juiz para resolver um problema. Juiz é uma pessoa que trabalha ouvindo os problemas 
de pessoas, empresas ou famílias e decide qual é a melhor solução. Essa profissão existe até 
hoje. Na história contada por Jesus, a mulher insistiu tanto que o juiz resolveu atender o seu 
pedido. Jesus queria ensinar que Deus é bom, melhor do que qualquer pessoa que existe. 
Quando precisamos da ajuda dele, não tem problema se orarmos muitas vezes, pedindo a 
mesma coisa. O que não podemos é desistir de orar. 

Você já quis fazer alguma coisa difícil, mas acabou desistindo de tentar? Talvez uma fase 
difícil de um jogo que deixou você tão cansado que nunca mais quis jogá-lo outra vez. 

Faça uma pesquisa em sua casa. Pergunte às pessoas que moram com você se elas já 
desistiram de orar por alguma coisa. Com a ajuda de um adulto, anote esses pedidos de oração 
que foram deixados para trás e ore por eles. Se quiser, coloque a folha de papel com os pedidos 
em um lugar onde as pessoas sempre vejam e se lembrem de orar por eles. 



 

  -   

Dia 17 
Quando os problemas parecem não ter solução 
 

“E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele 
disse-lhe: Desde a infância. – E muitas vezes o tem lançado no fogo, e 
na água, para o destruir; mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem 
compaixão de nós, e ajuda-nos.” Marcos 9.21-22 

 
A Bíblia nos conta histórias de muitos pais, mas a história deste, em especial, me chama 

muito a atenção. Vemos, nessa passagem bíblica, o clamor desesperado de um pai que, depois 
de tanto tempo vendo seu filho em sofrimento, já deveria estar pensando que o seu caso não 
tinha mais solução. 

Às vezes lidamos com problemas que parecem se arrastar anos, e até nos 
“acostumamos” com eles, achando que não têm solução. No entanto, com a história desse pai, 
do qual nem sabemos o nome, podemos aprender preciosas lições sobre clamor e 
perseverança. 

Esse acontecimento, de tão marcante, foi relatado por Marcos, Mateus e Lucas. Pelo 
contexto, sabemos que o episódio aconteceu quando Jesus e alguns dos seus discípulos 
desciam do monte onde Jesus foi transfigurado na presença deles. Ao voltar de lá, Jesus se 
depara com uma multidão e com esse pai, que pedia ajuda para o filho. Não sabemos quem 
ele era, nem de onde veio, mas uma coisa é certa: ele estava vivenciando um grande problema, 
que, na visão de muitos, era sem solução. Seu filho estava possuído por um demônio. Nas 
palavras do próprio pai, “este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os 
dentes, e vai-se secando; e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam”. 
Que situação esse homem enfrentava! Um filho tomado pelas forças malignas, que ia, pouco 
a pouco, se definhando! E tudo isso desde a infância. Se a história terminasse aqui, pareceria 
uma situação sem solução. Talvez muitas pessoas já teriam dito àquele pai: “não tem mais 
jeito”.  

Contudo, ele ouviu falar de Jesus e buscou nele a solução. Sempre haverá esperança em 
Jesus, por mais desafiador que seja o problema. Hoje quero convidar você a, assim como fez 
aquele homem, levar todas as suas situações a Jesus e saber que nele podemos renovar a 
nossa fé e a nossa esperança, por mais adversas que sejam as realidades que enfrentamos. 
Quero convidar você a fazer o que esse pai fez: levar seu clamor até Jesus. Seu problema tem 
solução, e Jesus é essa solução. 

 
Vamos orar com fé por aquelas situações, em nossa família, que pensamos não ter 

mais solução. 
 

   
  

 
 

A Bíblia nos conta que muitas pessoas iam até Jesus pedindo que Ele as ajudasse com 
problemas difíceis de resolver. Algumas dessas pessoas tinham problemas ao longo de muitos 
anos. É o caso do pai que veremos esta semana. Seu filho, que devia ser um adolescente, tinha 
um problema desde criancinha. Imagine durante quantos anos eles enfrentavam esse 
problema. Talvez aquele pai já pensasse que não tinha jeito. Mas um dia ele ouviu que Jesus 
estava por perto, respirou fundo, se encheu de coragem e foi ao encontro do homem mais 
poderoso de quem ele já tinha ouvido falar. 

“Não tem jeito de resolver isso!” Você já ouviu ou falou assim alguma vez? Pode ser que 
você tenha pensado assim quando o professor da escola mandou uma tarefa difícil para você 
fazer em casa. Mas depois da explicação do professor, ficou mais fácil e você até conseguiu 
fazer outras tarefas parecidas. 

Jesus tem toda paciência para nos ajudar a resolver até os problemas que parecem não 
ter solução. 

Você está preocupado com alguma coisa? Compartilhe com o papai e a mamãe sobre 
isso e peça a eles que orem com você falando para Jesus sobre essa preocupação.  



 

Dia 18 

Quando tudo parece demorado demais  
 

“E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, 
que tem um espírito mudo; E este, onde quer que o apanhe, 
despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando; e eu 
disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam.” Marcos 
9.17-18 

 
Pare um pouco e pense em como estava o coração desse pai. Havia anos que ele recebia 

a mesma notícia sobre o seu filho: “Não podemos fazer nada por ele”. Mais uma vez, todas as 
suas expectativas foram frustradas. Nem mesmo os discípulos de Jesus puderam expulsar 
aquele demônio.  

Não apenas os discípulos não tiveram respostas, mas a própria multidão. Marcos 
descreve aquele pai como “um na multidão”. Normalmente, em uma multidão não há silêncio. 
Imagine as pessoas falando, gritando, apontando o dedo, dando palpites, e aquele homem ali, 
buscando socorro para o seu bem mais precioso – o seu filho. Marcos faz questão de 
acrescentar um detalhe para indicar quão barulhento estava aquele dia: os escribas e os 
discípulos discutiam acaloradamente. Eles gritavam uns com os outros, sem dúvida tentando 
reunir pessoas para o seu lado. No meio de tudo isso, um pai com o coração despedaçado. 

Fico a refletir na grande expectativa desse pai ao ver a chegada de Jesus. Ninguém na 
multidão havia conseguido resolver o seu problema. Os discípulos tentaram, mas nada 
aconteceu; eles colocaram as mãos sobre o menino, mas sem efeito nenhum. Às vezes, em 
nossa caminhada, as situações parecem demorar demais a serem resolvidas. Mas precisamos 
lembrar que nem sempre as coisas acontecem ao nosso tempo e ao nosso modo. Mas Deus 
sempre age na hora certa. 

No caso daquele pai, as coisas acontecerem no tempo certo e da maneira correta. A 
vontade soberana de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Nossa oração hoje será: 
“Senhor Jesus, ensina-me a compreender que as coisas nem sempre acontecem no meu 
tempo, mas confio que a tua vontade sempre será boa, perfeita e agradável. Ensina-me apenas 
a descansar a esperar em ti. Em nome de Jesus, amém”. 

 
Vamos orar para que Deus nos ensine a aguardar com paciência o seu agir no 

momento certo. 
 

   
  

 
 
 

 
Se tem uma coisa difícil, é esperar, você concorda? Pense bem. O aniversário é sempre 

uma data muito especial, mesmo que não tenha festa. A gente fica ansioso para chegar logo, 
não é verdade? A gente só precisa ter paciência e esperar um ano. Imagina só esperar muitos 
anos alguma coisa, deve ser muito difícil. 

Na história desta semana, pai e filho passavam por um problema havia muitos anos. 
Talvez eles já tivessem procurado a ajuda de vários médicos, mas ninguém conseguiu resolver 
o problema. Depois de tantas tentativas, aquele pai deveria estar triste, mas a vontade de ver 
seu filho bem era maior. Então pegou seu filho e foi para o meio daquele grupo de pessoas 
que seguiam Jesus. A espera dele chegou ao fim quando Jesus o ouviu clamar. 

Tem alguma coisa que você está querendo há algum tempo e ainda não ganhou? Peça 
a Deus que o ajude a ter paciência para esperar o tempo certo de receber o que você está 
pedindo. 
 

  
  

 

  



 

Dia 19 
Transformando a dor em clamor 
 

“Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos.” 
Marcos 9.22 

 
A Palavra de Deus motiva todo seguidor de Jesus a continuar insistindo em oração, 

mesmo quando tudo parece perdido. Esta semana temos aprendido com o pai do menino 
lunático que, mesmo quando tudo parece dar errado, devemos continuar clamando. Hoje 
você mais uma vez pode estar pensando como esse pai: “Nada aconteceu ainda. Acho que vou 
desistir”.  

No entanto, é hora de olharmos para o que esse homem fez. Mesmo no meio de todo o 
barulho da multidão, e ainda que sua busca não tenha dado certo na primeira tentativa, ele 
não desistiu de clamar a Jesus: “se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e 
ajuda-nos”, foi o que ele disse. 

A multidão não foi capaz de sufocar o clamor daquele pai. Ele rogou ao Senhor. Suas 
palavras estavam cheias de desespero e dor, mas ele continuou a rogar. Fico a imaginar Jesus 
percebendo aquela voz em meio a tantas outras. – O que ele quer? – pergunta Jesus; e um dos 
discípulos responde: – Ele quer ajuda, ajuda para seu filho. Lucas acrescenta a palavra 
reveladora: “Meu único filho”. – O que há de errado com o menino? – Jesus pergunta. – Os 
sintomas parecem com epilepsia. Ele grita, convulsiona, espuma pela boca e se machuca – 
descreve o pai angustiado.  

Independentemente da causa que havia deixado o menino naquele estado terrível, o 
fato é que ele estava muito mal. E seu pai também estava. Afinal, se o pai perdesse esse 
menino, a família morreria e um nome se perderia em Israel. Para um judeu, essa era uma 
perspectiva avassaladora. 

Mas a dor daquele homem transformou-se em clamor, e Jesus o atendeu. Hoje, este é o 
convite que faço a você: transforme sua dor em clamor a Jesus. O que quer que esteja afligindo 
o seu coração neste dia, faça como esse pai: clame a Jesus. Mesmo que a multidão tente 
sufocar você, mesmo que as tentativas anteriores não tenham dado certo, e ainda que pareça 
demorado demais, simplesmente clame a Jesus. 

 
Vamos orar para que Deus salve, cure e liberte os nossos filhos que estão sofrendo. 

 
   
  

 
 
 
 

Você se lembra de alguma vez que saiu e foi para um lugar onde havia tantas pessoas 
que não dava para contar nem usando as duas mãos? Se você nunca foi a um lugar assim, 
pergunte ao papai ou à mamãe se eles já foram. Quando todo mundo está conversando, o 
lugar fica barulhento, é difícil até de ouvir as pessoas que estão do nosso lado.  

Imagine o pai da nossa história. Ele estava se esforçando muito para que Jesus ouvisse 
seu pedido. Ele não queria mais ver seu filho sofrendo. Então, falou muito alto para chamar a 
atenção de Jesus. Funcionou! Jesus ouviu a voz dele no meio de todo aquele barulho e foi 
saber mais sobre o que pai e filho precisavam. 

Hoje o jeito que temos de falar com Jesus é pela oração, mas não precisamos falar muito 
alto como o homem da história. O importante é saber que Ele nos ouve até quando falamos 
bem baixinho. Agradeça a Deus por sempre nos ouvir quando falamos com Ele. 
 

  
  

  



 

Dia 20 
“Eu creio, Senhor! Ajuda a minha incredulidade.” 
 

“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o 
pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor! Ajuda 
a minha incredulidade.” Marcos 9.23-24 

 
“Eu creio, Senhor! Ajuda a minha incredulidade” – essa foi a declaração daquele pai, e 

Jesus atendeu ao seu clamor. Mas, sejamos bem honestos, quantas vezes nós estamos como 
esse pai, quando passamos por algumas circunstâncias difíceis: “Senhor, me ajuda a crer neste 
dia”. 

Quantos pais não estão hoje como esse homem, em angústia por causa dos filhos! 
Quantas famílias estão sofrendo hoje! Pais chorando noites adentro esperando seus filhos 
chegarem, muitas vezes sequer sabendo onde estão! Assim como nos dias de Jesus, há muitos 
pais, em nossos dias, na mesma situação do pai da história, que chegam a um ponto de não 
terem mais forças para continuar acreditando. Mas Jesus convida cada pai a continuar crendo 
que o milagre é possível: “Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê”. 

Certa vez li uma história que guardei no coração. Uma mãe pediu oração, em sua igreja, 
por um filho que estava se envolvendo com pessoas erradas. Contudo, com o passar do tempo, 
o rapaz não apresentava nenhuma melhora. Então, decidiu pedir oração em todas as igrejas 
que ela conhecia, mas, para sua tristeza, seu filho piorava cada vez mais. Muito cansada de 
sofrer e já sem esperança de alguma mudança, tomou uma decisão radical: não vou orar mais 
pelo meu filho. Ela comunicou a decisão ao pastor: “Pastor, não ore mais pelo meu filho. Eu já 
perdi a esperança. Ele não tem jeito”.  

Certa vez, ela estava chegando da igreja, quando o encontrou na cozinha muito 
assustado: – Mãe, tive um sonho muito estranho. Sonhei que estava em um poço muito fundo, 
quase morrendo e pedindo ajuda desesperado, e ninguém me ajudava. Foi quando a senhora 
apareceu e me jogou uma corda. Eu a segurei e comecei a subir aliviado. Quando estava quase 
saindo do poço, não sei por que a senhora soltou a corda e eu caí novamente no poço. Eu não 
sei o que significa isso. A senhora sabe? – Eu sei meu filho – ela respondeu. – Deus está me 
dizendo que não posso perder a esperança, e que devo continuar orando pela sua libertação 
e salvação. 

Hoje é dia de continuar orando e confiando no Senhor. Se lhe faltam forças, faça como 
aquele pai: “Eu creio, Senhor! Ajuda a minha incredulidade”. 

 
Vamos orar para que Deus nos ajude a sermos perseverantes na oração sem 

desfalecer jamais. 
 

   
  

 
 
 

 
Por mais esperança que o homem da nossa história tivesse, ele e seu filho já tinham 

passado por várias experiências de pedir ajuda e nada aconteceu. Quando Jesus finalmente 
ouviu o problema deles e perguntou o que eles queriam, aquele homem disse: “Se o Senhor 
puder, nos ajude”. Ele conhecia o poder de Jesus, mas estava com medo de que ninguém 
pudesse ajudá-lo. Jesus disse a ele que precisava confiar mais, ter mais fé. E o homem pediu: 
“Eu acredito, me ajude a acreditar mais!”. Jesus não só ajudou o menino a ficar bem; Ele 
também ajudou o pai a acreditar mais em seu poder. 

Pense em Jesus. Você está com alguma dúvida sobre Ele? Compartilhe com o papai ou 
a mamãe sobre isso. Peça a eles que leiam a Bíblia com você e lhe expliquem o que você não 
conseguir entender. Ore por isso e peça a Deus que ajude você a compreender o que a Bíblia 
ensina. 

    



 

Dia 21 
Jesus tem todo o poder 
 

“Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou.” Marcos 
9.27 

 
Por meio dessa história podemos compreender em quem está todo o poder – em Jesus. 

Ele venceu a morte e está vivo. Ele pode nos responder diante das nossas adversidades. 
Quando olhamos para a passagem bíblica sobre a qual temos meditado, notamos que 

Satanás não tem o poder de resistir a Cristo Jesus. Basta apenas uma Palavra de Jesus e tudo 
está resolvido.  

Os discípulos sabiam disso. Afinal, alguns dias antes haviam vivenciado uma experiência 
bem parecida, quando eles mesmos retornaram compartilhando com alegria que, no nome 
de Jesus, demônios foram expulsos e pessoas, libertas. Porém, no caso daquele rapaz, eles 
nada puderam fazer. 

Perceba o que Jesus disse, segundo Marcos: “Ó geração incrédula! Até quando estarei 
convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo!”. Às vezes, em nossa caminhada, nós nos 
arrefecemos em nosso relacionamento com o Senhor. Ficamos dias e dias sem parar e ler a 
Palavra de Deus e, assim, vamos nos tornando fracos na fé. A fé não tem poder em si mesma, 
é claro, mas ela faz apegados ao poder de Cristo. É como os fios elétricos da sua casa. Eles não 
geram eletricidade, mas a transportam até as lâmpadas. Jesus Cristo é a usina de energia e Ele 
tem todo o poder. Precisamos todos os dias buscá-lo, a fim de continuarmos firmes em sua 
presença. 

Jesus tem todo o poder e Marcos fez questão de nos mostrar isso. Diz o texto: “E Jesus, 
vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e 
surdo, eu te ordeno: sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com 
violência, saiu; e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava 
morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou”. Existe uma esperança e 
ela está em Cristo Jesus. Creia e entregue a ele toda a sua dor, neste dia. 

 
Vamos orar louvando Jesus por seu poder e suplicando para que nossa fé nunca 

esmoreça. 
 

   
  

 
 

 
 
Depois que Jesus deu a ordem para que o menino ficasse bom ele caiu no chão, mas 

Jesus segurou-lhe a mão e o ajudou a ficar em pé. Que susto! As pessoas que estavam em volta 
e viram tudo até pensaram que o garoto havia morrido. Não foi o que aconteceu. Ainda bem! 
Jesus já tinha mostrado seu poder em muitas situações diferentes, mas, ainda assim, algumas 
pessoas sentiam dificuldade de acreditar em seu poder, até mesmo seus discípulos, às vezes.  

A Bíblia nos ensina que Jesus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é 
mais poderoso do que qualquer super-herói. Você não precisa ter nenhuma dúvida sobre isso. 

Lembre-se de algumas coisas boas que Jesus já lhe deu, mas não pense só em 
brinquedos. Pense em sua família, seus amigos, a comida e coisas desse tipo. Agradeça a Ele 
por estar cuidando de você e de sua família. 
 

  
  

  



 

Dia 22 
“Tudo é possível a quem crê!” 
 

“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.” Marcos 
9.23 

 
Fechamos a semana trazendo à memória que existe uma esperança em Jesus. Muitas 

vezes o nosso coração enganoso tenta nos levar ao caminho da descrença. Somos tão 
limitados que carecemos do Senhor até mesmo para nos ajudar a crer. Como aquele pai e 
aqueles discípulos de Jesus, precisamos do auxílio do Senhor para enxergar uma alternativa, 
quando não há saída.  

Inevitavelmente, haverá momentos em que cada um de nós poderá causar decepção a 
alguém. Nesse incidente narrado por Marcos, os discípulos de Jesus decepcionaram um pai 
suplicante porque não conseguiram curar seu filho que tanto sofria. Como agir numa 
circunstância dessas? Que tipo de fé o Senhor espera de nós, especialmente quando 
enfrentamos desafios e dificuldades?  

Ao lermos sobre a atitude de Jesus nesse texto, podemos até mesmo achar que a 
resposta dele ao pai e aos discípulos teria sido um pouco dura, mas, na verdade, foi cheia de 
encorajamento e amor. Podemos perceber, naquela resposta, a consternação de Jesus 
causada pela falta de fé dos discípulos e, ao mesmo tempo, a preocupação dele em atender às 
necessidades do menino perturbado e do pai angustiado. Jesus reconheceu a fraqueza da fé 
daquele pai e o desafiou a acreditar ousadamente: “Tudo é possível a quem crê!”. 

Hoje Jesus faz o mesmo conosco. Ele nos motiva a mergulharmos no sobrenatural. O 
escritor ao Hebreus escreveu: “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se 
aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam” (Hebreus 11.6). 
Que vivamos com o firme objetivo de agradar ao Senhor e de confiar nele, pois, afinal, “o que 
é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé” (1João 5.4). 

 
Vamos orar pedindo que Jesus aumente nossa fé, a fim de crermos na restauração 

de nossos filhos. 
 

   
  

 
 

 
 
Chegamos ao final de mais uma semana. Conhecemos outra família que foi até Jesus 

para pedir ajuda. O mais legal da história desta semana é que Jesus ajudou o menino, que 
estava com problema desde criancinha. Ajudou o pai, que precisava acreditar mais em Jesus, 
e também ajudou os discípulos e todas as pessoas que estavam vendo aquela situação a 
acreditarem mais em seu poder. 

Quando nós acreditamos no poder de Jesus e confiamos em seu cuidado, a Bíblia diz 
que alegramos a Deus. Existem muitas crianças ao nosso redor que precisam conhecer Jesus 
e o seu poder. Ore por essas crianças agora. Fale com Deus sobre elas. 
 

  
  

 
 
  



 

Dia 23 
Invisível às multidões 
 

“Pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim; e 
seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou 
perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho 
único de uma viúva; e uma grande multidão da cidade o 
acompanhava.” Lucas 7.11-12 

 
Ao longo desta semana, meditaremos na passagem de Lucas 7.11-17, um texto riquíssimo 

em detalhes e que mostra o cuidado de Jesus com uma mãe sofredora. Hoje observaremos 
algo muito comum em nossos dias: alguém que parece estar sozinho na multidão. 

Jesus era seguido por muitas pessoas, enquanto a mulher também era acompanhada 
por uma grande multidão. Essas duas multidões se encontraram à porta da cidade de Naim, 
porém com uma diferença marcante entre elas: a primeira estava eufórica, caminhando com 
Jesus, ouvindo seus ensinos e testemunhando seus milagres; a outra, triste, em pranto, cena 
típica de um cortejo fúnebre. 

Apesar da disposição espiritual daqueles que alegremente seguiam a Jesus, e também 
da solidariedade fraterna daqueles que acompanhavam a mulher, parece que ninguém 
conseguia compreender a dor que ela sentia, nem confortar o seu coração. Ninguém, exceto 
Jesus! Nos próximos encontros veremos como o Senhor supriu plenamente as necessidades 
dela. 

Mas hoje quero me ater à solidão em que muitos vivem, mesmo cercados de grandes 
multidões. Muitas vezes, por mais solidários e generosos que sejam os familiares, vizinhos e 
amigos, eles não conseguem responder ao anseio do coração sofrido de um pai ou de uma 
mãe. Outras vezes, nem mesmo a igreja consegue entender e trazer o conforto e esperança 
necessários; parece, então, que esse pai ou essa mãe estão sozinhos em sua dor, chorando, 
invisíveis na multidão… Mas Jesus está atento! Ele observa cada um de nós, individualmente. 
Ele vê o coração e responde à petição. 

Você não está sozinho. Jesus está com você, atento à sua dor, sensível à sua situação, 
disponível para socorrer e mudar a realidade de sua família. Você pode falar com Ele agora 
mesmo, pois Ele está sempre pronto a responder. 

 
Vamos orar a Deus por nossos filhos, na certeza de que Ele nos vê mesmo em meio 

à multidão. 
 

  
  

 
 
 
 

Em uma cidade chamada Naim havia uma mulher muito triste. Ela era viúva. Seu esposo 
tinha morrido e seu filho também havia morrido. A Bíblia conta que essa viúva estava 
caminhando pela cidade junto com um grupo de pessoas em direção ao lugar onde enterraria 
seu filho. Naquele mesmo dia, Jesus e seus seguidores estavam chegando na cidade. Os dois 
grupos de pessoas se encontraram e, mesmo com tanta gente a sua volta, aquela viúva se 
sentia sozinha. Ela não tinha mais seu esposo e nem seu filho. O sofrimento daquela mulher 
chamou atenção de Jesus, mesmo ela não falando nada para Ele. 

Nesta época de pandemia, muitas pessoas perderam alguém da família. Talvez isso 
tenha acontecido com você também. Perder uma pessoa da família ou um amigo nos deixa 
tão tristes que nem queremos falar nada com ninguém. Mas, mesmo se não falarmos, Jesus 
vê o nosso coração. Ele sabe como nos sentimos e quer nos ajudar. 

Peça a Jesus que cuide do coração das pessoas que perderam alguém da família nos 
últimos meses. 

    



 

Dia 24 
Um dia triste na vida de uma mãe 
 

“… estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva; e 
uma grande multidão da cidade o acompanhava.” Lc 7.12 

 
Ser mãe é um presente de Deus. Aquela mulher deve ter se alegrado muito quando 

soube que estava grávida, e mais ainda, quando deu à luz um menino. Como toda mãe, ela 
orgulhosamente o via crescer e fazia planos para o seu futuro.  

Imagino que ela achou que seria mãe de vários filhos, mas, infelizmente, seu marido 
falecera, deixando-a só com um menino. A vida de uma viúva não era nada fácil naquela época, 
e o seu filho se tornou tudo que ela tinha. Ela o criava para ser um homem digno, trabalhador, 
provedor de sua casa e, arrisco-me a dizer, um homem de Deus. 

Porém o pior aconteceu: aquele filho único morreu. Que desalento. Faltou-lhe o chão. 
Nenhuma mãe cria filhos para a morte. Aquele era o dia mais triste de sua vida. 

Ainda hoje muitas mães e pais choram a morte de seus filhos, com muita dor no coração. 
E o pior, alguns choram por filhos vivos, mas mortos espiritualmente. Quantos filhos crescem 
e se desviam para o caminho das drogas, do crime e da promiscuidade, trazendo grande 
sofrimento a seus pais. Outros se tornam homens e mulheres de bem, trabalhadores 
respeitados, mas longe de Deus, enganados pela idolatria, pelo secularismo e pelo ateísmo. 
Uma irmã me disse certa vez: “Pastor, estou tão feliz! Meu filho se graduou, fez mestrado e 
agora concluiu o doutorado! E o senhor não vai acreditar: já está dando aula na Universidade!”. 
Eu me alegrei tanto com aquela notícia, dei-lhe parabéns pelo êxito acadêmico e profissional 
de seu filho, e imediatamente fiz-lhe a pergunta: “E como ele está com Jesus?”. Com 
semblante caído, aquela irmã respondeu: “Ah, pastor, ele não quer nem saber de Jesus”. 

Se o seu filho está espiritualmente morto, não desista dele! Deus não nos deu filhos para 
a perdição. Lute por seus filhos em oração, em testemunho, em palavras sábias, 
perseverantemente, até que, se distante do caminho certo, nasçam de novo em Jesus! 

 
Vamos orar para que Deus faça nascer de novo os filhos que se afastaram do 

caminho de Jesus. 
 

  
  

 
 
 
 
 
Todas as mães costumam fazer muitos planos para seus filhos. Elas se esforçam para dar 

o melhor para eles. Acredito que também tenha sido o caso da mulher da história desta 
semana. Mas alguma coisa aconteceu e destruiu os planos que aquela mãe havia feito, como 
uma torre de blocos cai quando esbarramos nela. Andando triste junto com a multidão, aquela 
viúva não poderia imaginar que havia solução para o seu problema, pois Jesus estava indo ao 
seu encontro. 

Sente com a mamãe e o papai e pergunte para eles alguns dos planos que eles fizeram 
para você. Compartilhe com eles o que você quer ser quando crescer. Depois, ore pedindo a 
ajuda de Deus para realizar os planos que vocês fizeram e que Ele aprova. 
 

  
  

  



 

 

Dia 25 
Clamando em lágrimas 
 

“Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: 
Não chores.” Lucas 7.13 

 
A dor do coração daquela mãe que perdera seu filho se expressava em lágrimas. Ela 

clamava em pranto, o que chamou a atenção de Jesus e o encheu de compaixão, logo que a 
viu. 

Uma mãe ou um pai não pode jamais estar indiferente à morte espiritual de seus filhos. 
Não pode se conformar com a situação terrível de ver seus amados vivendo sem Jesus, 
caminhando para o inferno. É preciso chorar por eles todos os dias, clamando em lágrimas. A 
irmã Ester Peixoto, intercessora na Sala de Oração de Missões Nacionais, sempre chora diante 
de Deus em oração, dizendo: “Senhor, não nos destes filhos para irem para o inferno… Não 
queremos vê-los longe de Ti. Salva os nossos filhos, Senhor!”. 

Jesus viu as lágrimas daquela mãe de Naim e foi profundamente tocado por elas. Ele se 
encheu de compaixão, e o milagre veio! Se aquela mãe estivesse indiferente, conformada, 
nada aconteceria. As lágrimas de um pai ou de uma mãe que clamam por um filho perdido 
tocam o coração do Salvador. A oração de um pai ou mãe move as estruturas celestiais e 
desencadeia ordens e ações do trono de Deus. O Senhor se compadece profundamente, se 
importa genuinamente e age certeiramente. 

Se seus filhos, que são herança do Senhor, estão longe de Jesus, não se conforme com 
isso. Não se iluda por serem bem-sucedidos materialmente. Chore por eles diante do Senhor, 
em oração perseverante, crendo no poder do Salvador. Deus há de trazê-los à vida! 

No final do texto bíblico de hoje, versículo 13 de Lucas 7, Jesus disse à mulher: “não 
chores”. Não era uma censura ao choro da mãe que sofria. Ao contrário, era uma palavra de 
grande esperança, como se estivesse dizendo: “eu ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, e 
agora a causa é minha. Deixa tudo comigo. Confie e veja o que eu farei!”. Você crê que Ele faz 
assim na sua vida também? 

 
Vamos orar para que Deus salve nossos filhos. Vamos nos derramar em oração por 

eles. 
 

  
  

 
 
 
 
 
Quando Jesus viu aquela mãe chorando pela morte do seu filho, Ele sentiu a tristeza dela. 

Ele se aproximou e disse: “Não chore”. Ele não disse isso porque estava bravo e queria que ela 
parasse de chorar, mas para consolá-la. Jesus mostrou que se importava com ela. 

A Bíblia nos ensina que devemos nos importar com as pessoas. Se elas estiverem 
chorando, nós devemos consolá-las, mesmo se não soubermos o que dizer. Se elas estiverem 
com problema, devemos ajudá-las como podemos. Se elas estiverem alegres, nós também 
devemos ficar alegres com elas. 

Ore para que Deus ajude você a mostrar que se importa com as pessoas que estão à sua 
volta. Depois, pergunte para alguém da sua casa se precisa de alguma ajuda. Se for alguma 
coisa que você consiga fazer, ajude. Mas, se não for, ore com ela e peça a ajuda de Deus.  

 
  
  

  



 

Dia 26 
O toque maravilhoso de Jesus 
 

“Aproximando-se, Jesus tocou no caixão, quando pararam os que o 
levavam”. Lucas 7.14 

 
Um judeu não poderia tocar em um corpo morto, nem no objeto fúnebre onde o corpo 

estava depositado, pois, assim fazendo, se tornaria imundo. O sacerdote não poderia fazer isso 
nem mesmo por um parente próximo, quanto mais por um estranho. Era natural e 
compreensível manter uma distância de segurança, mais ou menos como estamos fazendo 
agora por conta da pandemia. 

Jesus, porém, quebrou os protocolos religiosos e sanitários de sua época e se aproximou 
do menino morto. Ele estava tão profundamente sensibilizado com o choro daquela mãe, tão 
cheio de compaixão por ela, que se aproximou do cortejo fúnebre, colocando-se ao lado do 
caixão e tocando-o. E não foi Jesus que ficou imundo, mas foi o menino que voltou à vida! 

Quando clamamos, Jesus se aproxima e toca bem no nosso problema. Ele não tem 
medo, pois é maior que tudo. Não há nada difícil demais para Ele, nem situação alguma que 
não possa transformar. Jesus não fica distante, insensível à nossa dor, mas está conosco, bem 
pertinho de nós. 

Acho interessante que Jesus não delegou essa tarefa a nenhum dos discípulos. Ele se 
importou pessoalmente com a causa daquela mãe a ponto de interromper sua agenda, parar 
seu percurso, mudar seu trajeto, embrenhar-se naquela multidão, aproximar-se do menino 
morto e tocar-lhe. 

Jesus está atento à situação de seus filhos. Ele está perto e pessoalmente ocupado em 
tocar seus corações para dar-lhes a vida eterna. Quando você ora pela salvação deles, você está 
em total concordância com a vontade de Deus, que quer a salvação de todos, como vemos em 
1Timóteo 2.4 e 2Pedro 3.9. Então, persevere em clamar pelo divino toque transformador no 
coração de seus filhos. 

 
Vamos orar para que Jesus toque nossos filhos que porventura estejam mortos 

espiritualmente. 
 

  
  

 
 
 
 
 
Jesus não ficou parado vendo a mulher chorar. Ele também não seguiu o seu caminho e 

deixou tudo como já estava. Jesus caminhou em direção ao filho dela, passou por todas 
aquelas pessoas que estavam na rua, colocou a mão no lugar onde o menino morto estava e 
falou com ele. Você já sabe, por todas as histórias que vimos ao longo desse mês, que, quando 
Jesus colocava a mão e falava, alguma coisa especial acontecia. Amanhã vamos descobrir o 
que Jesus falou e o que aconteceu. 

Hoje, não conseguimos ver Jesus nem sentir que Ele está colocando a mão em nós. Isso 
não quer dizer que Ele esteja longe. Pelo contrário, quer dizer que Ele pode estar em todos os 
lugares ao mesmo tempo. Jesus continua se importando e cuidando de nós. 

Agradeça a Jesus pelo seu amor. Fale com Ele como você o ama e é feliz por Ele sempre 
estar por perto cuidando de você e de sua família. 

 
  
  

  



 

 

Dia 27 
Palavra que traz vida 
 

“Moço, eu te digo: levanta-te.” Lucas 7.14 
 
Gosto de imaginar a reação dos dois grupos de pessoas que presenciaram aquela cena. 

Primeiro, o mestre se aproxima de um defunto e o toca. Isso já seria motivo de escândalo para 
os judeus. Imagino que os discípulos já o estavam criticando por Ele se aproximar do problema 
alheio, e ainda mais por aquele toque “desnecessário” (na visão deles) que o tornaria imundo. 
Então, pareceu que Jesus havia extrapolado todos os limites: falar a um defunto? 

Se você acha que estou exagerando, contextualize a cena e imagine se isso acontecesse 
em nossos dias. Em um culto fúnebre, o pastor fala com o defunto e o manda se levantar! Não 
pareceria loucura? 

Mas a grande diferença está no fato de que Jesus não era apenas um mestre. Ele era o 
próprio Deus encarnado, o Senhor que dá a vida, o Soberano no céu e na terra. Bastou uma 
palavra de sua boca para que a vida voltasse ao menino e toda a situação fosse completamente 
transformada. 

A palavra de vida pertence a Jesus. Você crê nisso? Não importava se o menino estivesse 
morto, se as pessoas ao redor não tivessem mais esperança, ou mesmo se alguns duvidassem 
de Jesus e seu poder. Ele tem a palavra final sobre a vida e a morte! 

Clame ao Senhor por seus filhos. Peça que Jesus os chame pelo nome, tocando em seus 
corações, trazendo-os à vida abundante na sua presença! 

O milagre do novo nascimento é inexplicável. O momento em que um pecador é 
regenerado e tem sua mente e coração transformados, passando a ser filho de Deus, salvo por 
Jesus, essa é a maior e melhor experiência que seus filhos podem ter. Por isso, persista em 
oração e busque sabedoria em Deus para levá-los a Jesus, a fim de ouvirem sua palavra de vida 
eterna!  

 
Vamos orar para que Deus conceda aos nossos filhos a vida abundante que só 

Jesus oferece. 
 

  
  

 
 
 
 
 
Imagine a cena. Jesus foi em direção ao menino morto, colocou a mão onde ele estava e 

disse: “Moço, levante-se”. E o menino sentou e começou a falar. Se não estivesse escrito na 
Bíblia, eu não acreditaria que isso aconteceu de verdade.  

Jesus é muito poderoso mesmo! Ele fez cegos enxergarem, pessoas com problemas nas 
pernas andarem e até mortos voltarem a viver, como é o caso da história desta semana. 
Nenhuma dessas coisas tem uma explicação. Foram milagres, coisas que só Jesus pode fazer.  

Existem coisas na sua casa que só Jesus pode fazer? Reúna sua família. Peça que cada 
pessoa compartilhe um motivo de oração, uma coisa que só Jesus pode fazer. Não tem 
problema se algum motivo se repetir. Agora faça uma oração e fale com Jesus sobre essas 
coisas.  

 
  
  

  



 

Dia 28 
A alegria voltou 
 

“O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou 
à sua mãe.” Lucas 7.15 

 
Aquele era, sem dúvida alguma, o dia mais triste na vida daquela mãe. Mas aquela 

caminhada rumo ao cemitério não seria, ainda, a mais triste: a volta do cemitério é sempre 
pior. Na ida, a mãe ainda tinha o corpo do filho, mas na volta o vazio seria mais devastador. 

Contudo, veja o que aconteceu: Jesus interveio e transformou toda a situação. O menino 
foi restituído vivo para sua mãe, que o levou para casa são e salvo. Aquela caminhada de volta 
do cemitério à casa, que deveria ser a mais triste de sua vida, tornou-se a mais feliz, pois ela se 
encontrou com Jesus e toda a alegria voltou! 

Mas observe que há uma sequência na ação de Jesus: Ele vê uma mãe chorando, se 
importa com ela, se compadece daquela situação, se aproxima, toca no “problema” e fala ao 
menino, trazendo-o de volta à vida. Então, o menino se sentou e começou a falar!  

Como igreja de Jesus, devemos imitá-lo sempre. Há muitos que sofrem com filhos em 
situações tão tristes, em tantos sentidos. Não podemos ser indiferentes ao sofrimento, à dor e 
às lágrimas de pais e mães por seus filhos. Precisamos não apenas olhar, mas ver com os olhos 
de Jesus, que se importa, se compadece, se aproxima, toca e fala palavras de vida. 

Quando Jesus intervém, ainda hoje, por meio de sua igreja, seu povo missionário, Ele traz 
vida a tantas pessoas, abençoa tantas famílias, transforma tantas histórias. Ele devolve a 
alegria, a esperança e o sentido da vida. E aqueles dias que eram só tristeza se tornam os mais 
felizes de nossas vidas, na presença de Jesus. Creia nisso! 

 
Vamos orar para que Deus nos dê e a nossos filhos sempre alegria, esperança e 

sentido de vida. 
 

  
  

 
 
 
 
Aquele era um dia triste para a viúva da cidade de Naim, mas Jesus o transformou em 

um dia alegre. Com seu filho de volta, ela poderia fazer planos novamente; não se sentiria mais 
sozinha e sem esperança. Imagine quantas coisas legais aquela mãe pôde fazer com seu filho, 
ao voltar para casa. 

Você já observou a sua mamãe na cozinha? Já viu como algumas coisas que parecem 
não ser gostosas acabam ficando boas, quando combinadas com outras? O limão, por 
exemplo, é azedo. Mas se for combinado com água e açúcar vira uma limonada refrescante. A 
farinha de trigo sozinha não é gostosa para comer. Mas se misturar com leite, açúcar, ovos e 
fermento se transforma em um bolo delicioso. Se com essas combinações simples, 
transformações incríveis e deliciosas acontecem, imagine como deve ter sido a transformação 
que Jesus fez naquele dia. 

Passe um tempo com a sua mamãe, diga a ela que você a ama e pergunte o que você 
pode fazer para deixá-la ainda mais feliz. Ore junto com ela e conte para Deus as coisas legais 
que vocês planejaram fazer durante o dia. 

 
  
  

  



 

Dia 29 
Filhos para a glória de Deus 
 

“Então o temor dominou a todos; e glorificavam a Deus, dizendo: Um 
grande profeta se levantou entre nós; e: Deus visitou o seu povo. E essa 
notícia propagou-se por toda a Judeia e por toda a região ao redor.” 
Lucas 7.16-17 

 
Você crê que isso é possível? Que um filho morto a caminho do cemitério, uma mãe 

desolada em prantos e uma situação tão difícil poderia servir para glorificar a Deus? 
Pois foi exatamente o que aconteceu. Quando Jesus ressuscitou o filho daquela viúva, 

todos temeram a Deus e o glorificaram. E isso não se limitou àquele momento e lugar; a notícia 
se espalhou por toda a Judeia e regiões ao redor. Um filho que estava morto e a tristeza de 
uma mãe foram motivos para que, então, muitas pessoas temessem e glorificassem a Deus, à 
semelhança dos resultados de um trabalho missionário, que espalha boas-novas em toda uma 
região. O testemunho vivo do menino que estivera morto era a prova de que “um grande 
profeta se levantou entre nós” e, muito mais que isso, “Deus visitou o seu povo”! 

Eu também tenho visto, hoje, o testemunho de tantos jovens que estavam perdidos, 
espiritualmente mortos, mas que foram transformados pelo poder de Jesus e são 
testemunhas vivas de seu poder, propagando por todos os cantos as boas novas de salvação 
em Cristo Jesus. Sim, os nossos filhos são herança do Senhor! Sim, os nossos filhos são para a 
glória de Deus! Sim, os nossos filhos são missionários que testemunham o poder de Deus e 
sua salvação. 

Se isso ainda não é realidade na vida de seus filhos, não desista. Persevere em oração. O 
Senhor Jesus pode transformar a situação de tal modo que eles serão usados para que outros 
também temam e glorifiquem a Deus. Jamais nos esqueçamos de que os nossos filhos são 
para a glória de Deus! 

 
Vamos orar para que Deus use a vida de nossos filhos para um testemunho que o 

glorifique. 
 

  
  

 
 
 
 

A Bíblia diz que quando as pessoas viram o que Jesus havia feito na cidade ficaram 
espantadas. Era uma mistura de medo e respeito. Naquela hora, elas entenderam que Jesus 
não era uma pessoa comum; Ele era um enviado de Deus.  

A notícia do milagre de Jesus se espalhou por toda parte. Cada pessoa, por onde passava, 
contava o que tinha visto acontecer naquele dia.  

Ainda há muitas pessoas que não ouviram falar sobre Jesus. Elas não sabem o que Jesus 
pode fazer. Por isso, precisamos contar para elas tudo o que sabemos sobre Ele e como podem 
se tornar amigas dele, do mesmo jeito que nós somos. 

Ore por aquelas pessoas que estão longe de você e ainda não ouviram falar sobre Jesus. 
Agora, ore pelas pessoas que estão perto de você. Peça a Deus que ajude você a falar sobre 
Jesus para elas. 
 

  
  

 
  



 

Dia 30 
Os filhos são herança do Senhor 
 

“Os filhos são herança do SENHOR, e o fruto do ventre é a sua 
recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os 
filhos da mocidade.” Salmo 127.3-4 

 
Desde o princípio, quando Deus criou o ser humano e lhe deu a capacidade de se 

reproduzir, a multiplicação de filhos está relacionada à bênção. Não é interessante? Na 
primeira ocorrência das ideias de “bênção” e “filhos” na Bíblia, ainda no capítulo inicial de 
Gênesis, elas apareceram juntas. 

Contudo, segundo a cultura secularizada em que vivemos, ter filhos se tornou um peso, 
um atraso de vida e até um motivo de chacota. Basta um casal ter mais de dois filhos para 
começarem as risadinhas, inclusive na igreja. Desculpem-me a franqueza, mas essa 
mentalidade não é bíblica! Os filhos são herança e recompensa do Senhor. São bênçãos de 
Deus para nós, para Ele mesmo e para o mundo. 

Infelizmente, os muçulmanos têm sido mais conscientes disso do que nós, cristãos. 
Enquanto o Islamismo cresce e domina boa parte do mundo, nós nos deixamos influenciar 
pela mentalidade de que a geração de filhos é um fardo e a figura da mãe, o estereótipo da 
“opressão”. Precisamos mudar isso. As mulheres mães deveriam ser as mais honradas, e um 
casal com mais de dois filhos, o mais bem-aventurado. Os jovens deveriam ser encorajados a 
se casarem mais cedo e a terem filhos, sem precipitações, é claro. Eles também deveriam 
entender que as perguntas sobre quando vão namorar, noivar, casar e ter filhos não são 
tentativas de se intrometer na vida deles, mas manifestações de uma sabedoria acumulada 
pela experiência e que tem o seu valor. Por outro lado, os mais velhos precisam colocar essas 
perguntas com amor e em um ambiente de discipulado, sem cobranças e comparações.  

É claro que os tempos são difíceis. O mercado de trabalho exige uma formação 
profissional cada vez mais demorada e, na maioria dos casos, as mulheres também precisam 
contribuir para o sustento da casa, mas toda essa realidade não muda o princípio bíblico de 
que os filhos são herança do Senhor. Precisamos encontrar em Deus e em sua Palavra o 
equilíbrio necessário para aplicar esse princípio, hoje.  

 
Vamos orar para que nossa geração se converta ao princípio de que filhos são 

herança de Deus. 
 

   
  

 
 
 
 
No primeiro dia desse mês nós falamos sobre o que a Bíblia ensina sobre filhos. Você se 

lembra? Os filhos são presentes que Deus dá aos pais.  
Quem não gosta de receber presentes? Alguns pais têm um filho só; outros têm dois ao 

até mais filhos. Uma casa onde há crianças, normalmente há brinquedos espalhados e nem 
sempre está muito arrumadinha. Mas isso não é ruim. Não deve ser uma tarefa muito fácil 
cuidar de uma criança. Porém, se você perguntar a qualquer papai ou mamãe se eles ficaram 
mais felizes depois que seu filhinho ou filhinha nasceu, a resposta com certeza vai ser “sim”. 

Mesmo que você já tenha feito alguma coisa que deixou seu papai ou mamãe bravos, 
eles sempre vão continuar amando você e cuidando de você. Não pense nunca que eles não 
são felizes por terem você. 

Ore pedindo a Deus que você seja um filho obediente e que sempre respeite e cuide dos 
seus pais. 
 

     



 

Dia 31 
Nossos filhos: flechas de Deus para o discipulado 
das nações 
 

“Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava; quando 
enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados.” 
Salmo 127.5 

 
Como batistas que somos, não temos a tradição de batizar bebês; e fazemos certo, pois, 

biblicamente falando, o batismo é reservado somente a pessoas que confessem sua fé em 
Jesus, o que um recém-nascido não é capaz de fazer. Por outro lado, é costume, entre nós, 
apresentar os filhos perante o Senhor e a igreja, como Jesus foi também apresentado no 
templo. Esse é um gesto de gratidão a Deus por aquela nova vida com a qual Ele nos 
presenteia. 

Porém, muitos pais o fazem apenas buscando a bênção de Deus ao filho ou filha, para 
que tenha saúde e um futuro abençoado. Mas esse gesto significa muito mais do que obter 
proteção, e os pastores têm feito um bom trabalho para esclarecer os pais sobre o seu real 
sentido. Ali, a criança é consagrada a Deus, o que significa reconhecer que ela não pertence 
aos pais, mas a Deus, e que Ele tem todo o direito de usá-la para sua missão no mundo da 
maneira que lhe convier. 

Ao apresentarem um filho ou filha a Deus, os pais estão, na verdade, assumindo a 
responsabilidade de discipular os filhos. É como se estivessem declarando a Deus e à 
comunidade cristã: “Aqui está o meu filho. Eu o entrego a Deus e me comprometo a educá-lo 
na fé para se torne o melhor discípulo possível a fim de que Jesus o use como quiser para a 
expansão de seu Reino no mundo”. 

Entender que nossos filhos são herança do Senhor é muito mais do que saber que eles 
são presentes de Deus. Essa compreensão, até um não crente pode ter. Nossos filhos são um 
presente de Deus, sim, mas o são para Ele mesmo também. São herança dele e para Ele. Se 
você entregou seus filhos no altar de Deus quando bebês, não queira retê-los perto de você. 
Libere-os para a missão, como flechas afiadas nas mãos de Deus para chegarem onde Ele 
quiser os usar para a sua glória.  

 
Vamos orar para que Deus use nossos filhos poderosamente para a expansão de 

seu Reino. 
 

   
  

 
 
 
 
Quando um bebezinho novo chega, normalmente os pais combinam um dia, com o 

pastor, e o levam lá na frente da igreja e oram por ele. Isso se chama “apresentar um bebê”. 
Você sabe o que isso quer dizer? Que os pais e o pastor estão orando pela criança para que 
Deus a abençoe e cuide dela. Eles também estão pedindo a Deus que ela cresça e se torne 
uma amiga de Jesus, que fale dele em qualquer lugar onde estiver. 

Desde quando nós éramos bebezinhos, nossos pais faziam planos para nós. Talvez 
algumas coisas mudem ao longo dos anos e, ao invés de médico, queremos ser bombeiro. Não 
tem problema se alguma coisa desse tipo mudar. Mas, seja qual for a sua profissão ou a cidade 
em que for morar, você deve se esforçar para ser cada dia mais amigo de Jesus e jamais 
esqueça de falar sobre Ele. 

Ore pelas crianças da sua igreja, para que cresçam sendo amigas de Jesus. Ore também 
por você mesmo. Peça a Deus que você cresça sendo um missionário, falando de Jesus em 
todos os lugares por onde passar. 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIQUE NA IMAGEM E SAIBA COMO SE TORNAR UM PARCEIRO. 
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