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PREFÁCIO
Tenho tido muitas vitórias em Cristo Jesus e
este meu sexto livro é prova de que meu
Deus vive e reina.
A Ele, honra, Glória e poder !
A cada dia compreendo muito mais que só
não caímos até hoje, porque Cristo está em
pé e nos sustenta. Sabemos que quanto mais
aprendemos com Deus, menos erramos.
O diabo nos tenta, mas o nosso Deus
sustenta.
Uma das qualidades do vencedor é não
desistir. Quando resolvi organizar este livro
pensei em assuntos que não são tratados no
púlpito. Na verdade costumamos maquiar
certos problemas e fazemos de conta que
tudo está bem, quando na verdade não está.
Tive o carinho de pesquisar sobre os
importantes assuntos que trataremos neste
livro. Infelizmente o povo fala muito mais
do que vive. O evangélico gosta de falar,
profetizar, evangelizar, mas viver o que
prega, em geral, nem pensar. Nunca
escrevemos com a intenção de atacar
nenhuma religião, pessoas e nem tão pouco
denominações.
Deus nos orienta que é Ele quem tem que
crescer e a nós, nos cabe humilhar-mo-nos,
diminuir-mo-nos. (João 3:30)
Vamos aprender juntos ?
Missionário Ripari
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UM
Tenho ministrado a Palavra de Deus 5 vezes
por semana, 20 ao mês e 240 vezes ao ano.
Sempre achei que estava fazendo uma
grande obra, colaborando para o crescimento
do reino de Deus. Foi então que descobri
que John Wesley viajou em lombo de cavalo
o equivalente a 10 vezes a volta ao mundo,
seguindo a linha do Equador. Ele ministrava
a Palavra de Deus 15 vezes por semana e
isso ele fez durante 50 anos. Eu levo um ano
para ministrar a palavra 240 vezes. Ele fazia
isso em 4 meses. John Wesley também
disse: “Dá-me 100 homens que não amem
ninguém mais do que a Deus e que não
temam nada senão o PECADO, e com eles
eu abalarei o mundo”. Vejo o povo de Deus
hoje, no ano de 2.003, falando muito e
fazendo muito pouco.
Homens e mulheres que ficam pendurados
na igreja dia e noite, mas não tomam um
tempo para educar seus próprios filhos.
Pessoas que tem como prioridade de vida a
igreja, mesmo tendo seus lares
desestruturados.
Pessoas que servem a ceia do senhor na
igreja, mas não dizimam.
Membros que dizem ser cheios de unção
mas que, durante a semana, faltam na
reunião de oração para assistir televisão.
Pessoas que dão aula na escola dominical, e
até pregam sobre educação familiar, mas
tem seus filhos envolvidos nas drogas e na

prostituição. Homens e mulheres falando
muito no púlpito e/ou dentro da igreja, mas
vivendo muito pouco o que pregam dentro
de suas casas.
Meu irmão e minha irmã: você tem que falar
menos e fazer mais.
Meu primeiro assunto contigo é delicado e
pouco tratado no púlpito: “ FICAR ”.
O termo ficar, muito usado em nossos dias,
originário dos meios de comunicação em
massa, principalmente a televisão(novelas),
nos tem mostrado que satanás não precisa se
esforçar para fazer com que o povo de Deus
volte a pecar.
Satanás, sendo criativo e estrategista, mudou
apenas o nome “pecar”, para “ficar”.
E o povo de Deus achando que sabe tudo,
(tolo) entra neste barco furado.
Ficar é não ter delicadeza com a vida.
Muitos trazem costumes mundanos para
dentro da igreja, achando que Deus não irá
puní-los. Quem pode, manda. Conceito
totalmente mundano.
Ao término de uma de minhas pregações,
um jovem casado, filho de um pastor numa
cidade bem distante de Campinas-SP (onde
moro), disse-me:
_ Missionário, ore por mim, pois sou casado
conforme o senhor já conheceu minha
esposa e meus filhos. Ore porque estou em
adultério, estou ficando com uma mulher
que conheci.
Está sendo difícil para mim, largar dela,
porque ela é um mulherão.

Não quero que meu pai saiba, pois sendo ele
pastor, vai ferí-lo muito, e magoar minha
mãe!
Amado e amigo leitor, se você acha que é só
membro de igreja que tem problemas nesta
área, está muito enganado.
Quando o inimigo resolve escolher alguém,
e fazer de tudo para tirá-lo da comunhão
com o Criador do Universo, ele não ficará
pensando se você é membro da igreja, filho
de pastor, ou de diácono. Você pode ser um
bom dizimista, filho de pastor, tesoureiro da
igreja, a irmã que limpa o vidro da igreja ou
até mesmo o próprio pastor. Para o diabo, se
você tem curso superior, ou não sabe ler e
nem escrever, tanto faz. Ele ‘não dá a
mínima’, se você fala dois idiomas ou está
cursando teologia. O que ele quer é tirar
você da comunhão com Deus, o mais rápido
possível. O diabo tem pressa.
Se satanás resolver colocar um outro homem
na sua vida, este homem será feio, burro e
com mal hálito?
Se satanás resolver colocar uma outra
mulher na sua vida, você acredita que ela
será feia, com um corpo horroroso e fora de
forma?
Se alguém lhe disse que o diabo é burro, está
enganado, e o tolo é você de ter acreditado.
Satanás sempre colocará na sua frente o que
seus olhos gostam de ver, e de preferência o
impossível de se ter.
Não quero simplesmente eu, afirmar que
Ficar não é correto, você precisa saber o que

diz a Palavra de Deus a respeito deste
comportamento.
Ficar pelo simples fato de estar transando
com alguém, para passar tempo, ou para
mostrar às pessoas que você está na moda, é
ser tolo.
Você gostaria que todos os meninos do
colégio e da igreja ficassem com sua irmã ou
alguém de sua família? Então porque você
quer ficar com alguém de outra família?
Pimenta no olho do outro não arde, não é ?
Precisamos ter compaixão pelas almas.
A pessoa com quem você quer ficar não faz
parte de sua família, mas é uma pessoa
querida e amada na casa dela, como sua irmã
e sua mãe é na sua. Quando falamos de ficar,
prostituir-se com esta ou aquela pessoa,
gostaria que você lesse com muita atenção
uma importante matéria que li escrita por
Ricardo Paixão e publicada na Revista
Evangélica ‘Linha Aberta’.
“Namorar ou Ficar? Eis a questão”
de Ricardo Paixão

A sociedade atual está em estado de
mutação constante. Termos novos são
criados, termos antigos são reinterpretados.
Não há verdades absolutas e sim opiniões e
verdades particulares. "Cada ser é um
universo", dizem, e todos devem criar para
si os seus próprios padrões e verdades.
Jovens e adolescentes estão sendo formados
nesta sociedade mutante. Os conceitos
aprendidos em família, por serem frágeis e

apenas nominais, não sobrevivem à
avalanche de deseducação encabeçada pela
mídia e pelos formadores de opinião. Isto é
igualmente válido para o lado afetivo do
jovem.
Um pouco de história
O dicionário Aurélio define NAMORAR
como: 1) Procurar inspirar amor; 2) Andar
de namoro com; 3) Enamorar-se (que por
sua vez significa deixar-se possuir de amor,
apaixonar-se). FLERTAR significa namoro
rápido, namorico. Até bem pouco tempo o
namoro era algo pré-nupcial, com regras
bem definidas e padrão comumente aceito.
Alguém, ao sentir-se atraído pelo sexo
oposto, procurava-o, propondo-lhe namoro.
Este consistia de encontros constantes, com
diálogos sobre os dois, momentos de
romance, abraços e beijos limitados, com
considerável reserva e planos para o futuro.
Os encontros eram feitos na casa da moça,
com a presença de familiares, na sala, ou no
portão, até às 22h, no máximo. Também
constavam passeios, atividades mútuas e
correspondência.
Com o advento da era pós Beatles (conjunto
de rock-and-roll inglês, que revolucionou a
cultura ocidental após a década de 60) e o
desenrolar do movimento Hippie (jovens
americanos que lutavam pela liberação das
drogas, extinção da família e amor livre), o
namoro sofreu grandes mutações. Seus
limites foram ampliados. Os encontros

passaram a ser em cinemas, pizzarias,
clubes, etc, sem a presença de familiares.
No seu bojo as carícias íntimas e os atos présexuais encontraram espaço livre.
Como conseqüência, o número de jovens
que se casaram grávidas ou ficaram sós
aumentou vertiginosamente. Namoro passou
a ser a sala vip do casamento, faltando
apenas o chamado papel passado. Por serem
mal formadas, muitas famílias tornaram-se
desestruturadas, terminando em divórcios.
Filhos cresceram deficientes
psicologicamente, sem modelos paternos e
maternos consistentes.
Na década de 80 a chamada amizade
colorida entrou em ação. Tratava-se de algo
diferente do namoro. Rapazes e moças
mantinham encontros libidinosos, com o
compromisso de não terem quaisquer
compromissos!
Com o passar dos anos o namoro continuou
em processo de mutação. O império da
AIDS trouxe uma transformação na
aceleração da libertinagem juvenil. Os
preservativos entraram na lista de materiais
comuns da lista de compras dos
adolescentes, como a pílula na década de 70.
Parte desta população resolveu dar um
tempo, se cuidar. Nos Estados Unidos da
América, uma igreja Batista iniciou, junto
aos seus adolescentes, uma campanha
intitulada "QUEM AMA, ESPERA". Grande
parte daquela região aderiu.
Porém, uma nova modalidade de namoro

surgiu. Como a adolescência é uma idade
instável, o desejo de independência
provocou um novo tipo de relação: FICAR.
Pesquisando entre adolescentes, chegamos a
seis conclusões sobre o que significa para
eles o FICAR: é namorar de brincadeira, é
praticar para ver se vai dar certo, é suprir
provisoriamente a carência afetiva e sexual,
é curtir todo mundo numa boa, sem
compromisso, é namoro avançado, onde vale
tudo e por último, é moda entre os jovens e
adolescentes
Gostariamos de discutir estes conceitos com
vocês, apontando o que a bíblia diz sobre os
princípios envolvidos no assunto. Espero
que com isto, possa haver um
esclarecimento considerável e um sólido
desejo de praticar o ensino das Escrituras
Sagradas.
Ficar é namorar de brincadeira
Brincar com os sentimentos dos outros, ou
mesmo arriscar os seus, é errado. A Bíblia
diz: "Enganoso é o coração, mais do que
todas as coisas, e desesperadamente
corrupto; quem o conhecerá?" (Jr 17.9).
Sentimentos são preciosidades. Não se gosta
ou se deixa de gostar de brincadeira.
Ademais, sempre se sai ferido de uma
relação fingida.
Tudo quanto o cristão faz, pensa ou
intenciona é para a glória do Senhor,
devendo ser feito com responsabilidade e
dedicação. Diz a Bíblia: "Portanto, vede

prudentemente como andais, não como
néscios e sim como sábios"(Ef 5.15). "Tudo
quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração,
como para o Senhor e não para homens."
(Cl 3.23).
Ficar é praticar para ver se dá certo
Deus não criou a família pelo sistema
empírico (experimental). Pelo contrário, o
Seu desejo sempre foi agir em prol do
homem, dando-lhe uma pessoa adequada
para sua felicidade. Veja o exemplo de Adão
(Gn 2:22) ou de Isaque (Gn 24:51). Deus
tem um plano para a união de dois corações,
e pode conceder bênçãos maravilhosas!
Cabe ao adolescente e ao jovem estar atento
às pessoas ao seu redor, consultando o seu
coração e a Palavra de Deus. "Esperei
confiantemente pelo Senhor; Ele se inclinou
para mim."(Sl 40.1a).
O jovem cristão deve escolher alguém
debaixo da orientação de Deus e que seja
também uma pessoa cristã. Do contrário,
está pecando: "Não vos ponhais em jugo
desigual com os incrédulos; porquanto que
sociedade pode haver entre a justiça e a
iniqüidade? Ou que comunhão, da luz com
as trevas? Que harmonia, entre Cristo e o
Maligno? Ou que união, do crente com o
incrédulo? (II Co 6:14-16).
Namorar é conhecer alguém no sentido
básico da palavra: gostos, temperamento,
procedimentos, personalidade, reações, etc.
O restante está reservado para o casamento.

Como escolher uma namorada?
Procure com sabedoria, lembrando que o
que a garota é hoje com os pais dela ou em
relação a Deus, ela o será amanhã com você
também. Leia Provérbios 31.10-31 e repare
nos sábios conselhos de uma mãe ao seu
filho solteiro, para que se casasse com
alguém digna. Procure uma moça cujos
princípios sejam semelhantes a estes.
Como escolher um rapaz?
O Salmo 1:1-3 aponta o comportamento do
homem bem-aventurado. As bemaventuranças trazem um perfil ideal para o
esposo preparado por Deus: humilde de
espírito, manso, parecido com Jesus, limpo
de coração, pacificador (Mt 5:3-9). Peça ao
Senhor, abra seus olhos e esteja atenta. Deus
lhe mostrará e dará uma rica oportunidade
de encontro. "Ora, àquele que é poderoso
para fazer infinitamente mais do que tudo
quanto pedimos ou pensamos, conforme o
seu poder que opera em nós, a Ele seja a
glória" (Ef 3:20,21a)
Ficar é suprir provisoriamente a carência
afetiva e sexual
Este argumento é falho. O ser humano
sempre foi carente de afeto, seja pela falta
sentida na infância, seja pela solidão
circunstancial, e nunca houve necessidade
de existir um relacionamento do tipo
FICAR. Há um amor maior que nos conforta
e supre a carência: O AMOR DE DEUS. Diz

a Bíblia: Nós amamos porque Ele nos amou
primeiro"(I Jo 4:19). Nosso amor por Deus
deve ser maior que qualquer outro amor
humano, mesmo por alguém que é objeto de
nossos sentimentos: "Quem ama seu pai ou
sua mãe mais do que a mim, não é digno de
mim; quem ama seu filho ou sua filha mais
do que a mim não é digno de mim."
(Mt 10:37). Muito cuidado! Abraços e beijos
podem se tornar uma armadilha do inimigo.
Cumprimentar outros com um beijo na face,
é uma coisa. Exceder-se na saudação, dando
lugar à licenciosidade e sensualidade, é
outra. Cuidado! Fuja do pecado e da
aparência do mal: "Afaste-se de toda forma
do mal" (I Ts 5.22)
Ficar é curtir todo mundo numa boa, sem
compromisso
Este pensamento é anti-cristão. É uma
afirmação, no mínimo, irresponsável. É fruto
da carência de normas no ambiente familiar.
A palavra CURTIR tem diversos
significados, mas aqui é utilizada no sentido
de namorar, "transar". Sinceramente, você se
casaria com alguém que já FICOU com todo
mundo e que, na realidade, nunca "ficou"
comprometido com ninguém? Você aceitaria
que sua irmã ou sua mãe se comportassem
deste jeito? Ora, se isto é escabroso quando
imaginado em alguém que nos é precioso,
que nos é querido, por que faz e acha
interessante com as pessoas de outras
famílias? Lembre-se do sábio Salomão, que,

em sua velhice, exclamou com veemência:
"Lembra-te do teu Criador nos dias da tua
mocidade, antes que venham os maus dias, e
cheguem os anos dos quais dirás: Não tenho
neles prazer."(Ec 12.1). Igualmente o
apóstolo Paulo lembra algo muito
importante a Timóteo, seu filho na fé:
"Ninguém despreze a tua mocidade; pelo
contrário, torna-te padrão dos fiéis, na
palavra, no procedimento, no amor, na fé, na
pureza."(I Tm 4.12)
O cristão é um ser comprometido com Deus
e com o ser humano. É alguém que "veste a
camisa", que "lança mão do arado e não olha
para trás". Não ter compromisso efetivo com
a pessoa querida é pecado, falta de caráter,
fruto de uma educação distorcida e de um
coração sem sentimentos. O que deve unir
alguém à outro é o amor, e este é poderoso e
permanente: "O amor tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. O amor jamais
acaba". (I Co 13:8).
Ficar é namoro avançado, onde vale tudo
Sendo um relacionamento mundano, fruto
de uma sociedade sem Deus, FICAR não
serve para nós. Simular um comportamento
afetivo com quem não se ama? Ter
comportamento de pessoas casadas estando
solteiro? Fazê-lo com pessoas estranhas?
Isto é perversão, hipocrisia e mentira.
Tolo é aquele que crê nas mentiras, crê no
carinho do estranho, no amor de quem não
está nem aí com os sentimentos alheios. Tal

pessoa está caindo na armadilha de Dalila,
que trocou afetos, carinhos e atos conjugais
pela destruição do infeliz Sansão (veja
Juízes, capítulo 16). Quem age assim não
merece você. Deus tem alguém especial,
alguém que não lhe tenha como "estepe",
como "quebra-galho", mas sim como alguém
de fundamental importância. Por isso,
devemos estar sempre atentos aos nosso
atos, porque somos responsáveis por eles.
É importante lembrar que somos passíveis
de errar. Se você já se comportou mal com
alguém, Deus tem um remédio para seu erro:
arrependimento! "Se confessarmos os nossos
pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça".
(I Jo 1:9). Ficar é fria. Ficar é coisa
passageira, busque a orientação de Deus em
suas relações para que sejam retas,
adequadas, puras e duradouras.
_____________________

DOIS
‘’Casado com a Igreja, separado da
família.”
Como missionário itinerante, viajo com
frequência, e observo muito como o povo de
Deus age no dia a dia.
Certa ocasião, uma dessas observações
despertou minha atenção. Notei uma mulher
que dizia ser evangélica, e sua prioridade
não era cuidar de sua casa e nem de sua
família. A casa estava sempre suja, e quando
lhe cobravam, ela dizia que ela trabalhava
fora então não dava para ela cuidar da casa.
No banheiro nunca tinha uma toalha limpa.
Seu guarda roupa era uma bagunça. Havia
apenas um monte de roupa, uma em cima da
outra, sem nenhuma organização.
O banheiro estava cheirando a urina, não
porque ela não dava descarga ao terminar de
usar o banheiro, mas sim porque nunca tinha
disponível um desinfetante.
Uma ou duas vezes no mês costumava
também faltar papel higiênico.
Comida nem pensar! Ela não fazia, só
quando lhe dava fome. Sempre alegando que
tinha que trabalhar fora. Não se preocupava
com a roupa dos seus filhos. As crianças
nunca achavam, para ocasiões especiais,
uma roupa limpa.
Esta mulher não lavava e nem passava, pois
alegava que não tinha feito curso superior
para ser empregada doméstica.

Então cheguei a conclusão que o seu
trabalho secular era uma fuga.
O marido para usar uma roupa limpa tinha
que lavar e passar. Um dia presenciei o
marido fazendo uma sopa rápida para jantar,
pois no almoço já haviam comprado um
marmitex. Fiquei curioso e perguntei:
_ Sua mulher não faz a janta?
_ Não... ela, assim que chega do trabalho
tem compromisso na igreja.
_ Como assim, ela vai direto para a igreja ?
_ Não, ela passa em casa dorme um pouco e
depois vai para igreja.
_ E ela não passa um pano na casa, não
pergunta se os filhos já se alimentaram, não
providencia um lanche ou uma fruta para as
crianças?
_ Não.
A principio fiquei preocupado em perguntarlhe sobre a vida intima dos dois, pois estava
numa casa estranha e ali eu era um hóspede.
Mas não resisti, e para minha tristeza aquele
homem disse-me:
_ Sexo eu tenho quando ela resolve atenderme, geralmente ela marca hora.
_ Como assim “marca a hora” ?
_ Se eu procuro ela à tarde, ela diz para
procurá-la de manhã alegando que aquela
não é uma hora para fazer sexo.
Sabe amigo leitor, tudo isso notei em pouco
tempo que fiquei naquele local.
Fico pensando como deve ser a semana toda,
mês, ano ou uma vida. Então, olhei para a
pia da cozinha, toda suja e com uma pilha de

pratos e panelas de semanas sem lavar, o
fogão não tinha cor de tanta gordura, a
máquina de lavar cheia de roupa suja, com
água parada e com mal cheiro, pois ela
colocava as roupas e ali deixava três a
quatro dias. Pensei: O que ela deve fazer na
igreja? Se o que ela estava ‘aprendendo’ na
Igreja estava colocando em prática, afinal,
não devemos ser meros ouvintes, mas
praticante da Palavra de Deus.
Observei que ela, ao entrar em sua casa, e
passando sem falar uma palavra de amor, a
não ser para dizer que estava cansada, ia
direto para o quarto dormir.
Quando acordava abria a Bíblia, na cama
mesmo, onde estava, e preparava estudos
para dar aula em sua igreja local.
Inacreditável, uma mulher respeitada e
amada na igreja, dizimista, ofertante, porém
odiada em sua própria casa.
E assim, vemos em muitos lugares diferentes
por onde passamos, pessoas que se casam
com a igreja e se separam da família.
Sua prioridade é sempre a igreja.
Sua prioridade nunca é a família.
A casa pode estar ‘de pernas para o ar’, o
casamento pode estar desmoronando, isso
não importa, o que importa é falar em
línguas, ‘ser ungida’ e ‘cheia de unção’.
Quantas mulheres relaxadas vi na minha
vida de cristão. Ou dormem o dia todo, ou
trabalham fora para não terem
responsabilidades dentro de suas casas.

Então por que casaram-se? A Bíblia nos
orienta: se alguém não sabe governar a sua
própria casa, terá cuidado da igreja de Deus?
1 Timóteo 3:5
Quando falo desta mulher que tem as
qualidades de satanás, não falo tudo!
Ela além de preguiçosa é briguenta.
Gosta de arrumar encrenca em sua casa e
além disto usa o telefone para fofocar com
as amigas de casos ocorridos na igreja.
Mas na igreja ela é uma santa, sabe orar, se
necessário prega muito bem, tem uma boa
voz para louvar. Uma mulher que, para anjo
só falta asas. Olhar as roupas que ela veste
para ir à igreja e olhar para a limpeza de sua
casa ou de seus filhos é comparar o banheiro
de uma rodoviária com o de uma clínica
médica.
Na igreja fica acordada, pulando e gritando
o nome do Deus vivo, mas em casa, dorme,
reclama, briga e não consegue ser nem mãe,
nem esposa, e nem mulher.
A Bíblia nos ensina que, uma pessoa
delicada e amável no falar, ajuda os outros a
viver; quem é grosseiro e implicante
desanima qualquer pessoa. (Pv 15:4)
“Brigas e discussões são provocadas pelo
orgulho; as pessoas humildes aceitam
conselhos e se tornam mais sábias.”
(Pv 13:10) “É melhor morar sozinho num
barraco, do que com uma mulher briguenta e
implicante numa bela casa.” (Pv 21:9)

“É melhor morar numa terra seca e deserta,
do que numa boa casa com uma mulher
briguenta e implicante.” (Pv 21:19)
“É melhor morar sozinho num quarto de
pensão, do que numa bela casa com uma
mulher briguenta e implicante.” (Pv 25:24)
“Aquele pinga-pinga constante que acontece
quando chove, e a mulher briguenta e
implicante, são muito parecidos. Tentar
impedir que ela reclame e resmungue é
como tentar segurar o vento ou uma gota de
óleo na mão.” (Pv 27:15-16) “Para o
preguiçoso, a vida é sempre cheia de
problemas mas o homem justo tem sempre
caminho livre à sua frente.” (Pv 15:19)
“Os preguiçosos chegam ao extremo de
perder a vontade de comer para não terem o
trabalho de mexer os braços.” (Pv 19:24 )
“Não seja preguiçoso e dorminhoco senão
acabará ficando pobre; acorde, trabalhe, e
sempre terá o necessário para viver.” (Pv
20:13) “Para quem sempre dorme um pouco
mais, para quem sempre quer tirar uma
soneca, para quem só pensa em descansar e
ficar à toa a pobreza chegará de repente,
como um ladrão, e a fome atacará de
surpresa, como um bandido.” (Pv 24:33-34)
“O preguiçoso inventa as desculpas mais
idiotas para não ir trabalhar; pode haver um
leão faminto nas ruas, diz ele. Por isso, ele
fica virando de um lado para o outro na
cama, como uma porta que abre e fecha sem
parar. Ele está sempre tão cansado que tem
até preguiça de comer. Apesar de todos

esses defeitos, ele se considera o homem
mais sábio e inteligente deste mundo.”
(Pv 26:13-16).
_Missionário Ripari você só falou das
mulheres, então os homens são perfeitos ?
Perfeito só Deus.
Tem muitos homens folgados, sem
responsabilidade e sem caráter também.
Na verdade eu contei um caso isolado que vi
em uma pequena cidade do Estado do
Paraná, mas já vi muitos homens de Deus
em situações piores do que a desta mulher.
Um dia hospedei-me na casa de um homem
que além de ser respeitado em seu
movimento evangélico, era um pregador que
comovia a muitos com suas mensagens.
Homem que falava de família, falava do
amor, mas na sua casa era um fracasso.
Três dias apenas fiquei em sua casa, mas
notei que ele não dava atenção nem para os
filhos e muito menos para a esposa.
Quando resolvia viajar para fazer suas
campanhas missionárias, largava toda a
família por períodos de até uma semana.
Isso não é ser hipócrita e tolo?
Uma vez falando com um pregador de um
país distante do Brasil, ele afirmou-me que
chega a ficar seis meses fora de casa.
Perguntei a ele se ele fazia sexo por telefone.
Rindo ele disse-me que esta parte ele já
tinha superado, que o triste era que toda vez
que ele chegava em sua terra natal, seu filho
estava de um tamanho diferente.

Será que este pastor não é um forte
candidato a perder sua família?
Tem homens que batem no peito quando
dizem que tem um cargo na igreja.
Falam grosso ao lerem um salmo na igreja,
andam na igreja com seus ternos, todo
engomados, parecendo senadores da
república.
Mas, não brincam com seus filhos, nem
levam sua esposa sequer para comer uma
pizza no bar da esquina. Desde quando Deus
quer trabalhando em sua obra, um homem
que em casa maltrata a esposa?
Na verdade Deus nem ouve suas orações.
“Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com
suas esposas, estando atento às necessidades
delas e respeitando-as como o sexo mais
frágil, lembre-se que vocês e suas esposas
são companheiros em receber as bênçãos de
Deus, e se não tratarem como devem, as
orações de vocês não terão uma resposta
pronta.” (1 Pedro 3:7)
Você já pensou, se toda igreja existente na
face da terra desse um cargo para a pessoa,
mediante seu testemunho de vida?
Eu explico: um homem para ser diácono ou
presbítero ou ter qualquer tipo de cargo teria
que trazer sua esposa na igreja para uma
entrevista...
( _Mas missionário não deveriam entrevistar
ele, o candidato?
_ Não! Chamariam a esposa dele no
gabinete do pastor e entrevistariam ela: )

_ Senhora, seu marido, como a senhora sabe,
é candidato a ocupar um cargo aqui em
nossa igreja.
_ Sim, eu sei.
_ A senhora poderia nos dizer, ele é um bom
marido e um bom pai ?
Amado leitor, eu garanto que muitos
‘homens’ não estariam ‘cantando de galo’
nas igrejas.
_Mas missionário, isso é um absurdo!
Absurdo maior é colocar pessoas
desqualificadas e sem condições mínimas
(que seriam: serem dizimistas e ofertantes),
para trabalharem na obra de Deus.
Recolhem dizimo, mas não dizimam.
Recolhem a oferta da igreja, mas não dão
oferta nenhuma. Aos domingos ficam
sentados no púlpito em cadeiras de veludo,
mas faltam no culto de oração durante a
semana para assistir televisão.
Cantam no coral da igreja, mas em seus
carros ouvem músicas do mundo que falam
o nome de Deus em vão (e às vezes até
blasfêmias). Ocupam cargos que até mesmo
lhes permitem que preguem na ausência do
pastor, mas não frequentam a escola
dominical. Isso sim é absurdo.
‘Homens de Deus’ sem nenhum
compromisso com Deus. Homens que
‘servem a Deus’, durante dez, quinze, vinte
anos, e nunca leram a Bíblia inteira uma só
vez. Isso sim é absurdo.
_Para trabalhar em uma empresa, você não
tem que dar referências?

_Para comprar a prazo em uma loja você
não tem que estar com seu nome limpo?
_Para entrar na faculdade você não tem que
provar com um certificado que concluiu o
ensino médio?
Por quê, que para trabalhar na obra de Deus,
a pessoa pode ser desqualificada?
Por ventura você consegue uma vaga em
uma empresa multinacional sem ao menos
saber operar um computador?
Por que na igreja do Senhor Jesus pode
tudo? A pessoa compra um terno e uma
gravata e já acha-se dono da verdade.
Será que a unção está na gravata?
Homens que se relacionam mal com suas
esposas e filhos não deveriam ocupar
cargo nenhum na igreja.
Primeiro tem que concertar o que está errado
em casa. Homens que são casados com a
Igreja e separados da família não
deveriam ter privilégios.
Tem muitos homens que não se realizam no
seu emprego secular, não se realizam como
pai e como marido, vão para a igreja e
descarregam sua insatisfação em cima de um
povo humilde que quer a Deus. Tem gente
com muito método e pouca unção.
Homens sem Deus e sem sucesso.
Temos que falar menos e fazer mais.
“A estrada para o sucesso não é uma reta.
Há uma curva chamada fracasso, um trevo
chamado confusão, um quebra-molas
chamado amigos, faróis de advertência

chamados família, e pneus furados
chamados empregos.
Mas...se você tiver um estepe chamado
determinação, um motor chamado
perseverança, um seguro chamado fé e um
motorista chamado Jesus, você chegará a
um lugar chamado sucesso.”
Há três textos que li e me abençoaram
grandemente, eles foram escritos por Nélson
R. Gouvêa, Lídia Fernandes e Gilson
Bifano.

Creio que juntos podemos aprender um
pouco mais com estas inspirações
divina.
“Qual a sua prioridade, Igreja ou a sua
família?” Pr. Nélson R. Gouvêa
"Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e
principalmente dos da sua família, negou a fé, e é
pior do que o infiel." (ITm. 5:8). O que vem em
primeiro lugar: A Igreja, a denominação ou a
família? Hoje gostaríamos de abordar este assunto
esclarecendo o seguinte:
§
A Igreja é importante, pois o Senhor a
instituiu, porém a mesma é composta de
famílias.
§
A Igreja é importante, pois é através da
mesma que os princípios de vida cristã são
ensinados através da doutrina da Palavra de
Deus, a Bíblia; Porém é na família que o
alicerce deve ser lançado.
§
Na Igreja é onde devem estar os verdadeiros
homens e mulheres de Deus chamados para o

ministério pastoral, porém na família cristã é
que eles nasceram seguindo o exemplo de seus
pais na vida de fé.
§
A Igreja é o lugar da união de pessoas que se
dizem cristãs, ou seja, seguidoras de Jesus
Cristo, porém é na família que esta unidade
deve ser ensinada e vivida.
§
A Igreja (templo) é o local onde as famílias
vão adorar o Senhor entregando as suas vidas
no altar em completo arrependimento de seus
pecados, porém é na família que o altar de Deus
encontra as vidas.
É bom lembrar que a Igreja como nós a
conhecemos, um templo de quatro paredes não era
a prioridade na Igreja primitiva. As Igrejas se
reuniam nos lares. O lar era um permanente
seminário de instruções cristãs, onde os preceitos,
onde os mandamentos, os ensinos do Senhor eram
aprendidos para serem praticados.
Infelizmente hoje a realidade é bem diferente.
Os lares não estão cumprindo o seu papel na
instrução dos verdadeiros valores de Deus. De fato
alguns colocam a Igreja (a denominação) como
prioridade, talvez por não sentirem a presença de
Deus em suas próprias casas. Os homens como
sacerdotes, não estão cumprido o seu papel de
pastoreio de suas famílias. Eles precisam levá-las
ao templo para que outros ministrem a elas. Os
filhos não estão recebendo orientação bíblica em
suas casas. Pela misericórdia de Deus quando
alguns se convertem necessitam de famílias
espirituais diferentes da sua de origem para
receberem delas cuidado. Não deveria ser
assim, pois é a partir da família que o alicerce deve

ser lançado, fundamentado. A família em torno da
Palavra, dos cânticos, do testemunho, da
comunhão e oração. É com pesar que informamos
que muitas Igrejas estão doentes e estão na UTI
(Unidade de Tratamento Intensivo) Doentes por
que? Porque suas famílias não recebem alimento
diário. Este alimento só é dado nos finais de
semana por outras pessoas, e diga-se de passagem,
por alguns que nem são credenciados para
isto. Durante a semana ficam famintas porque a
leitura da Palavra e a oração estão sendo
negligenciadas em seus próprios lares.
Outro dado também alarmante é o que diz respeito
à família pastoral. Pastores espalhados neste
mundo que têm um enorme zelo em alimentar as
famílias de sua Igreja, mas que deixam a sua
própria, faminta. Nos cultos, nas classes de escola
bíblica, transformam-se em homens santos,
poderosos na oração. São mestres na hora de
expulsar os demônios, porém em casa não são
sacerdotes. Maltratam suas esposas, espancam os
seus filhos e se transformam totalmente. Estes
homens em nome de sua denominação e até em
nome de Deus abrem os seus pulmões e dizem: “A
Igreja vêm em primeiro lugar, depois a família e
ponto final”.
Amados do Senhor, a instrução que você está
recebendo neste momento tem o respaldo bíblico.
A Palavra de Deus nos diz: “mas se alguém não
cuida dos seus e principalmente dos de sua família
negou a fé e é pior que o incrédulo” Depois de
Deus, a família deve vir em primeiro lugar e a
seguir a Igreja. A família em relação aos dogmas
precisa estar na frente. Que adianta, por exemplo,

eu como pastor, ganhar inúmeras famílias para
Cristo, e perder a minha para o diabo. A Igreja
nada mais é, do que a extensão do meu lar. Se
canto na Igreja devo cantar em meu lar, se prego
na Igreja devo pregar em meu lar, se mantenho
comunhão com outras famílias na Igreja, eu devo
também ter comunhão com os da minha casa. Por
não observar estas verdades em que vemos tantos
relacionamentos frustrados, tantas famílias
desunidas, longe de Deus, angustiadas, tristes e
sem vida espiritual.
Eu tenho o pensamento que um trabalho de
evangelismo deve ter o seu ponto de partida a
nossa casa. Precisamos levar os de nossa casa a
Cristo urgentemente. Alguns se justificam citando
a passagem bíblica em que Jesus disse: “Quem não
deixar pai e mãe, irmãos, casa, campos por amor
de mim, não verá o Reino de Deus”. Se expressam
assim para poder continuar agindo em duplicidade
em suas vidas. Amados, devemos ser um cristão,
uma mesma pessoa na Igreja e dentro de casa. Não
devemos
usar
máscaras.
Devemos
ser
transparentes, devemos ser nós mesmos.
A Igreja somos nós. A Igreja não é quatro
paredes, são pessoas lavadas e remidas pelo sangue
do cordeiro. A verdadeira Igreja é composta de
santos, Isto é de santificados pela Palavra do
Senhor. Não são poucos os obreiros por aí, que
gastam noites de oração em vigília, buscando ao
Senhor, são bons pregadores, expositores da
Palavra, mas em seus lares parecem que são outras
pessoas, se parecem com incrédulos. Eu tenho as
minhas dúvidas se o Senhor os atendem.

Que Deus nos ilumine debaixo de sua Graça, de
sua unção para reconhecermos que a nossa família
tem prioridade em relação ao cuidado que
julgamos ter com a nossa Igreja. Deus tenha
misericórdia do seu povo chamado de cristão, ou
seja, seguidor de Jesus Cristo.
Quero orar por você, de repente o seu lar está
vivendo exatamente esta realidade. Como se dizem
por aí: “É pastor, o senhor mexeu na ferida”. De
repente, o seu cônjuge é uma pessoa dentro de sua
casa, e outra pessoa quando está em comunhão
com outras pessoas. No lar, ele deixa a desejar,
parece que é um incrédulo, mas na igreja ele ora,
ele lê a bíblia e até sai com o grupo para
evangelizar. Não pode ser assim. Temos que ser a
mesma pessoa em todos os lugares que estivermos,
porque Deus habita em nosso coração. Isto quer
dizer que por onde andarmos levaremos a presença
de Deus conosco. Não faz sentido vivermos em
duplicidade. Por isso eu quero orar para quebrar
toda esta situação no seu lar. Para isso você precisa
exercer fé neste momento, porque sem fé é
impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e
ouvir a Palavra Deus.
“Característica de uma família unida.”
De Gilson Bifano

O diálogo é mais importante quando um
casamento passa por problemas. "Viver em uma
família unida e saudável", este foi o desejo de
muitas pessoas entrevistadas por uma agência de
pesquisa de opinião, da cidade de S. Paulo. Numa
outra pesquisa, esta feita nos EUA, com três mil
famílias estáveis e unidas, os pesquisadores

descobriram sete características comuns presentes
nessas famílias. Apreciação mútua: Famílias
unidas e saudáveis cultivam a apreciação entre os
seus membros. Então, o segredo para cultivar uma
saúde familiar é elogiar sempre. Nunca perder uma
oportunidade para elogiar e enaltecer o cônjuge, os
filhos, irmãos e pais. "O princípio mais profundo
da natureza humana é o anelo de ser apreciado",
escreveu William James. Capacidade para
resolverem juntos os conflitos: Os conflitos, em
qualquer relação humana, são inevitáveis. A
grande questão é saber identificar e resolvê-los de
uma maneira em que todos saiam vencedores.
Muitas vezes, famílias se tornam frágeis e
problemáticas porque na resolução de um conflito,
há perdedores e vencedores. Comunicação aberta:
Numa família unida, a comunicação é valorizada.
Os assuntos são conversados sem tabus, os
sentimentos são externados sem rancor. Não há
acusações ou críticas. Os cônjuges sentem
liberdade para exporem suas idéias e sentimentos.
Pais conversam com os filhos livremente.
Compromisso mútuo: Numa família saudável, há
um forte sentimento de compromisso entre os seus
membros. Os cônjuges sentem-se compromissados
pelo bem-estar e crescimento um do outro. Os pais
sentem-se compromissados com o crescimento
integral dos filhos e assim por diante. Dedicação
de tempo: Famílias unidas e competentes investem
tempo e energia na construção e manutenção de
um relacionamento construtivo. Os cônjuges
conversam mais entre si, os pais brincam mais com
os filhos, há mais caminhadas de mãos dadas. Há
quantidade e qualidade de dedicação de tempo.

Compartilhamento de tradições: Famílias
saudáveis valorizam os almoços à mesa, as férias
são momentos inesquecíveis, os aniversários,
mesmo com simplicidade, são comemorados. Os
dias festivos são lembrados e vividos
intensamente, a participação nos cultos torna-se
importante. "Essas tradições, pequenas e grandes,
são o que estreita os nossos laços, nos renovam e
nos dão uma identidade enquanto família", diz
Stephen R. Covey. Compartilhamento da fé:
Sabemos que, quando todos os membros de uma
família compartilham a fé em Deus, têm a Bíblia
como manual de vida e partilham a fé em Jesus,
como Salvador, esta passa a ter total condição de
ser feliz e saudável. Que cada um de nós seja
responsável pelo cultivo dessas atitudes em nossas
famílias. Fazendo isso, estaremos construindo, no
novo milênio, famílias que sejam esteio e colunas
da sociedade.
_____________________

TRÊS
CRIAR OU EDUCAR FILHOS ?
Hoje temos pessoas que estão à frente de um
ministério, profetizam em nome de Deus,
mas não sabem educar seus próprios filhos.
Eles estão criando e não educando.
E nós sabemos que criar, criamos porco,
cachorro, galinha... Deus nos orienta a
educar uma criança, ensinando-a no
caminho que ela deva andar para que quando
ela crescer e envelhecer não venha a se
desviar deste caminho. (Pv 22:6) E ainda
nos fala que temos que educá-los ensinando
a Palavra 24 horas por dia. “E você deve
meditar sempre nestes mandamentos que
hoje estou ordenando _ os quais você deve
ensinar aos seus filhos. É preciso que você
converse sobre estas leis quando estiver em
casa, quando estiver andando por algum
caminho, na hora de dormir e logo ao
despertar!” (Dt 6:6-7)
_Mas missionário Ripari isto eu aprendi
logo que me converti, já memorizei e ainda
costumo falar este versículo para todo
mundo quando vou evangelizar.
Temos que falar menos e fazer mais.
Aplicar a palavra do Senhor em nossa vida e
na educação cristã dos nossos filhos é mais
importante. Do que adiantará você dizer:
_ Alcancei todas as crianças do bairro para
Jesus!; se perder seu próprio filho para o
diabo?

Vejo que uma pessoa que prega uma coisa e
vive outra é um falso profeta.
Ele consegue esconder isso do seu pastor,
dos irmãos da igreja, mas de Deus não
esconde, pois ELE tudo vê. Quantos jovens
e adolescentes estão afastados da palavra de
Deus hoje por causa dos maus testemunhos
que seus pais deram ao longo do tempo de
suas vidas cristãs. Nasceram em lares
evangélicos mas se desviaram da palavra do
Senhor porque viram seus pais pregando
uma coisa e vivendo outra. Precisamos
educar nossos filhos de uma forma
transparente e de acordo com a vontade
de Deus. Quando o Senhor diz a alguém
para exortar o povo a estar educando seus
filhos, isto só serve para quem está ouvindo,
para quem está falando não? Quantas e
quantas pessoas que dão aula na escola
dominical não sabem criar seus filhos... Na
verdade não deveriam estar naquele local
sagrado, pois são desqualificados. Falam
muito, mas fazem muito pouco. Estas
pessoas nem sabem educar seus próprios
filhos.
O bom exemplo, é o melhor sermão
Vejo muita gente gritando enquanto estou
pregando: _ Queima Senhor! _Fala mesmo
Deus!
Mas nunca vi alguém dizer:
_ Me queima Deus, eu estou em pecado.
_ Fala mesmo comigo, fala mais preciso te
ouvir._ Me ensina Senhor, sou pecador!

Entenda, amigo leitor, que Deus não livrou
você do problema, nem poderia, porque
você já está nele a muito tempo.
Se Ele quisesse livrar você do problema,
você não estaria passando por tudo que está
passando. Deus quer dar livramento a você
no problema. E se você é evangélico, crente
no Senhor Jesus só poderá dizer que Cristo
vive em você e que você é uma nova criatura
se você ler e estudar a Bíblia.
Pois o crente que não lê Bíblia é
incrédulo. Incrédulo é igual a infiel, este
tipo de gente não herdará o reino de Deus.
E se a palavra é a verdade, e você não lê e
nem estuda a palavra, então a verdade não
está em você. Logo o que você prega não
tem valor, porque não funciona nem para
você. Procure falar menos e fazer mais.
Podemos educar nossos filhos para agradar a
Deus? Sim, e se lhe faltar sabedoria peça a
Deus. Tiago 1:5 Não seja falso e nem
hipócrita, seja você mesmo, o que você é na
sua casa seja na sua igreja. Quando alguém
lhe perguntar se você ora seja sincero diante
de Deus.
_ Não irmão eu não oro!
Você lê a Bíblia?
_ Não, não gosto de ler!
Você ouve música evangélica?
_ Não irmão, só música do mundo.
Se Deus pretende castigar os falsos profetas,
o que não fará com os mentirosos?
“Eu não enviei nenhum desses profetas, mas
eles saíram correndo, dizendo que foram

mandados por Mim. Eu não disse uma
palavra, mas eles profetizam em meu nome.
Se eles fossem meus profetas, conheceriam a
minha vontade. Anunciariam as minhas
palavras ao meu povo, tentariam fazer o meu
povo se arrepender dos seus pecados e
deixar seus maus atos. Por acaso eles acham
que não sou capaz de ver o que fazem? Será
que pensam que estou apenas em um lugar?
Haverá alguém que possa se esconder de
Mim? Será que eles não sabem que EU
estou em todos os lugares do universo ao
mesmo tempo? Ouço, cada dia, as mentiras
desses falsos profetas. Eles dizem: ‘Escutem
só o sonho que o Senhor me deu esta
noite...’ e assim mentem em meu nome. Até
quando isso vai continuar?
Esses homens são ‘profetas da mentira’ e as
suas profecias mão passam de ilusões que
eles mesmos inventam. Espalhando esses
sonhos entre seus amigos, eles procuram
afastar o meu povo de Mim, como seus pais
Me esqueceram por causa de Baal. Quem
tiver um sonho, diga que foi apenas um
sonho. Mas quem ouvir a palavra do
Senhor, anuncie a minha palavra mesmo!
Há uma enorme diferença entre a palha e o
trigo! É o Senhor quem está avisando. A
minha palavra queima como fogo. Ela é
como fogo. Ela é como um martelo que
quebra a pedra mais dura, diz o Senhor. Por
isso, vou lutar contra esses ‘profetas’ que
arranjam suas mensagens uns com os outros.
Serei o inimigo dessa gente que espalha por

toda a parte suas próprias palavras e diz:
‘Foi o Senhor quem disse isso!’ Vou castigar
esses homens que fazem profecias baseadas
em sonhos mentirosos, que espalham essas
mentiras e ilusões e fazem o meu povo
cometer pecado. Falam com muito orgulho,
mas nunca mandei esses homens
profetizarem; nunca dei ordem para falarem
em meu nome. Tudo o que eles falaram não
serviu de nada ao meu povo, diz o Senhor.”
(Jeremias 23:21-32).
Aprendi muito com Deus quando li uma
reportagem pela internet intitulada “Tal pai,
Tal filho”.
Tal pai, tal filho.
Quando os filhos aprendem com os pais.
Fonte: Revista Evangélica Linha Aberta.

Quando o assunto é a educação de filhos, os pais
geralmente suspiram forte e pensam quase que
inconscientemente: não é fácil! Sim, a tarefa é
difícil, principalmente quando se trata de meninos.
A tradição diz que os garotos são mais levados e
dão mais trabalho. O que dizem os psicólogos? Dr.
James Dobson, presidente do projeto Focus on the
Family, afirma que educar os meninos sempre foi
um desafio, mas que na cultura de hoje, está ainda
mais complicado. Milhares de pais não sabem o
que fazer com seus filhos, já tentaram de tudo e
nada funcionou. O que fazer?
Com o objetivo de servir como um guia para os
pais, Dr. James Dobson acaba de lançar um livro
que trata do assunto de forma sistemática:
Bringing up Boys (Criando os Garotos), que tem

como objetivo principal prover conselhos que
ajudam na educação de meninos.
No livro, Dobson fala que os pais são espelhos
para seus filhos e que a imagem refletida será,
sem dúvida, o resultado de amanhã na
formação do caráter do garoto. Ele trata da
questão da identificação, onde a frase "Quando eu
crescer quero ser como meu pai" é o reflexo mais
imediato da identificação entre pais e filhos. Em
várias situações, o menino não gosta do pai e a
última coisa que deseja, é ser igual a ele quando
crescer. Porque isso acontece? Reflexo de uma
educação deficitária. Dobson afirma que muitos
dos problemas dos filhos são, na verdade, dos pais.
"O perfil de pai de família deve ser cultivado no
dia-a-dia e trará resultados positivos na formação
da personalidade do seu garoto", garante. "O pai
funciona como um modelo para seu filho. Se o
que a criança vê dentro de casa são brigas e
discussões, um relacionamento deteriorado
entre o casal, um homem que bebe, fuma, xinga
e prageja, estas características têm grande
probabilidade de fazerem parte do caráter de
seu filho". Dobson disse que, afortunadamente, o
oposto também funciona. "Se você é honesto,
carinhoso, disciplinado, controlado e temente a
Deus, a probabilidade é de que seu filho herde
estas mesmas características de você", explica o
psicólogo. Ele informa que na adolescência as
dificuldades com os rapazes crescem muito. "Nesta
fase, o pai precisa estar presente para educar e
ensinar ao filho sobre os questionamentos que
surgem na cabeça do garoto. Os temas são os mais
variados: sexo, drogas and rock and roll. Converse

sobre estes assuntos com seus filhos, explique
como devem se portar, o que é certo e errado
perante os preceitos bíblicos. E lembre-se sempre
de que o comportamento de seu filho está
diretamente relacionado com o seu próprio
comportamento na família", aconselha.

QUATRO
Quer agradar o coração de Deus ?
1- Leia e estude as Escrituras sagradas
( Bíblia )
2- Seja ouvinte e praticante da Palavra
( Bíblia )
3- Jejue e ore sempre!
Se possível jejue também os ouvidos, os
olhos e a língua.

Pois o crente que não lê Bíblia é
incrédulo. Incrédulo é igual a infiel, este
tipo de gente não herdará o reino de Deus.
E se a palavra é a verdade, e você não lê e
nem estuda a palavra, então a verdade não
está em você. Logo o que você prega não
tem valor, porque não funciona nem para
você. Procure falar menos e fazer mais.

Leitura bíblica.
Na seqüência livro a livro,
em ordem cronológica.

Calendário para leitura da Bíblia em 1 ano.

JANEIRO
FEVEREIRO
01- Gênesis 01 a 03 01- Levítico 04 a 06
02- Gênesis 04 a 06 02- Levítico 07 a 09
03- Gênesis 07 a 09 03- Levítico 10 a 12
04- Gênesis 10 a 12 04- Levítico 13 a 15
05- Gênesis 13 a 15 05- Levítico 16 a 18
06- Gênesis 16 a 18 06- Levítico 19 a 21
07- Gênesis 19 a 21 07- Levítico 22 a 24
08- Gênesis 22 a 24 08- Levítico 25 a 27
09- Gênesis 25 a 27 09- Números 01 a 03
10- Gênesis 28 a 30 10- Números 04 a 06
11- Gênesis 31 a 33 11- Números 07 a 09
12- Gênesis 34 a 36 12- Números 10 a 12
13- Gênesis 37 a 39 13- Números 13 a 15
14- Gênesis 40 a 42 14- Números 16 a 18
15- Gênesis 43 a 45 15- Números 19 a 21

16- Gênesis 46 a 48
17- Gênesis 49 a 50
18- Êxodo 01 a 04
19- Êxodo 05 a 07
20- Êxodo 08 a 10
21- Êxodo 11 a 13
22- Êxodo 14 a 16
23- Êxodo 17 a 19
24- Êxodo 20 a 22
25- Êxodo 23 a 25
26- Êxodo 26 a 28
27- Êxodo 29 a 31
28- Êxodo 32 a 34
29- Êxodo 35 a 37
30- Êxodo 38 a 40
31- Levítico 01 a 03

Março
01- Dt 25 a 27
02- Dt 28 a 30
03- Dt 31 a 34
04- Josué 01 a 03
05- Josué 04 a 06
06- Josué 07 a 09
07- Josué 10 a 12
08- Josué 13 a 15
09- Josué 16 a 18
10- Josué 19 a 21
11- Josué 22 a 24
12- Juízes 01 a 03
13- Juízes 04 a 06
14- Juízes 07 a 09

16- Números 22 a 24
17- Números 25 a 27
18- Números 28 a 30
19- Números 31 a 33
20- Números 34 a 36
21- Dt 01 a 03
22- Dt 04 a 06
23- Dt 07 a 09
24- Dt 10 a 12
25- Dt 13 a 15
26- Dt 16 a 18
27- Dt 19 a 21
28- Dt 22 a 24
29- . . . . . . . . .
............

Abril
01- II Sm 07 a 09
02- II Sm 10 a 12
03- II Sm 13 a 15
04- II Sm 16 a 18
05- II Sm 19 a 21
06- II Sm 22 a 24
07- I Reis 01 a 03
08- I Reis 04 a 06
09- I Reis 07 a 09
10- I Reis 10 a 12
11- I Reis 13 a 15
12- I Reis 16 a 18
13- I Reis 19 a 22
14- II Reis 01 a 04

15- Juízes 10 a 12
16- Juízes 13 a 15
17- Juízes 16 a 18
18- Juízes 19 a 21
19- Rute 01 a 04
20- I Sm 01 a 03
21- I Sm 04 a 06
22- I Sm 07 a 09
23- I Sm 10 a 12
24- I Sm 13 a 15
25- I Sm 16 a 18
26- I Sm 19 a 21
27- I Sm 22 a 24
28- I Sm 25 a 27
29- I Sm 28 a 31
30- II Sm 01 a 03
31- II Sm 04 a 06

15- II Reis 05 a 07
16- II Reis 08 a 10
17- II Reis 11 a 13
18- II Reis 14 a 16
19- II Reis 17 a 19
20- II Reis 20 a 22
21- II Reis 23 a 25
22- I Cr 01 a 04
23- I Cr 05 a 07
24- I Cr 08 a 10
25- I Cr 11 a 13
26- I Cr 14 a 16
27- I Cr 17 a 19
28- I Cr 20 a 22
29- I Cr 23 a 25
30- I Cr 26 a 29

Maio
01- II Cr 01 a 03
02- II Cr 04 a 06
03- II Cr 07 a 09
04- II Cr 10 a 12
05- II Cr 13 a 15
06- II Cr 16 a 18
07- II Cr 19 a 21
08- II Cr 22 a 24
09- II Cr 25 a 27
10- II Cr 28 a 30
11- II Cr 31 a 33
12- II Cr 34 a 36
13- Esdras 01 a 04
14- Esdras 05 a 07
15- Esdras 08 a 10

Junho
01- Jó 28 a 30
02- Jó 31 a 33
03- Jó 34 a 36
04- Jó 37 a 39
05- Jó 40 a 42
06- Salmos 01 a 05
07- Salmos 06 a 10
08- Salmos 11 a 15
09- Salmos 16 a 20
10- Salmos 21 a 25
11- Salmos 26 a 30
12- Salmos 31 a 35
13- Salmos 36 a 40
14- Salmos 41 a 46
15- Salmos 47 a 50

16- Neemias 01 a 04
17- Neemias 05 a 07
18- Neemias 08 a 10
19- Neemias 11 a 13
20- Ester 01 a 04
21- Ester 05 a 07
22- Ester 08 a 10
23- Jó 01 a 03
24- Jó 04 a 06
25- Jó 07 a 09
26- Jó 10 a 12
27- Jó 13 a 15
28- Jó 16 a 18
29- Jó 19 a 21
30- Jó 22 a 24
31- Jó 25 a 27

16- Salmos 51 a 55
17- Salmos 56 a 60
18- Salmos 61 a 65
19- Salmos 66 a 70
20- Salmos 71 a 75
21- Salmos 76 a 80
22- Salmos 81 a 85
23- Salmos 86 a 90
24- Salmos 91 a 95
25- Salmos 96 a 100
26- Salmos 101 a 105
27- Salmos 106 a 110
28- Salmos 111 a 115
29- Salmos 116 a 118
30- Salmos 119

Julho
01- Salmos 120 a 125
02- Salmos 126 a 130
03- Salmos 131 a 135
04- Salmos 136 a 140
05- Salmos 141 a 145
06- Salmos 146 a 150
07- Pv 01 a 04
08- Pv 05 a 07
09- Pv 08 a 10
10- Pv 11 a 13
11- Pv 14 a 16
12- Pv 17 a 19
13- Pv 20 a 22
14- Pv 23 a 25
15- Pv 26 a 28

Agosto
01- Isaías 25 a 27
02- Isaías 28 a 30
03- Isaías 31 a 33
04- Isaías 34 a 36
05- Isaías 37 a 39
06- Isaías 40 a 42
07- Isaías 43 a 45
08- Isaías 46 a 48
09- Isaías 49 a 51
10- Isaías 52 a 54
11- Isaías 55 a 57
12- Isaías 58 a 60
13- Isaías 61 a 63
14- Isaías 64 a 66
15- Jeremias 01 a 03

16- Pv 29 a 31
17- Ec 01 a 03
18- Ec 04 a 06
19- Ec 07 a 09
20- Ec 10 a 12
21- Cantares 01 a 03
22- Cantares 04 a 06
23- Cantares 07 a 08
24- Isaías 01 a 03
25- Isaías 04 a06
26- Isaías 07 a 09
27- Isaías 10 a 12
28- Isaías 13 a 15
29- Isaías 16 a 18
30- Isaías 19 a 21
31- Isaías 22 a 24

16- Jeremias 04 a 06
17- Jeremias 07 a 09
18- Jeremias 10 a 12
19- Jeremias 13 a 15
20- Jeremias 16 a 18
21- Jeremias 19 a 21
22- Jeremias 22 a 24
23- Jeremias 25 a 27
24- Jeremias 28 a 30
25- Jeremias 31 a 33
26- Jeremias 34 a 36
27- Jeremias 37 a 39
28- Jeremias 40 a 42
29- Jeremias 43 a 45
30- Jeremias 46 a 48
31- Jeremias 49 a 50

Setembro
01- Jeremias 51 a 52
02- Lm 01 a 05
03- Ezequiel 01 a 03
04- Ezequiel 04 a 06
05- Ezequiel 07 a 09
06- Ezequiel 10 a 12
07- Ezequiel 13 a 15
08- Ezequiel 16 a 18
09- Ezequiel 19 a 21
10- Ezequiel 22 a 24
11- Ezequiel 25 a 27
12- Ezequiel 28 a 30
13- Ezequiel 31 a 33
14- Ezequiel 34 a 36
15- Ezequiel 37 a 39

Outubro
01- Ob 01 e Jonas 01 a 04
02- Miquéias 01 a 04
03- Miquéias 05 a 07
04- Naum 01 a 03
05- Habacuque 01 a 03
06- Sofonias 01 a 03
07-Ag 1e 2 - Zc 1 e 2
08- Zacarias 03 a 05
09- Zacarias 06 a 08
10- Zacarias 09 a 11
11- Zacarias 12 a 14
12- Malaquias 01 a 04
13- Mateus 01 a 04
14- Mateus 05 a 07
15- Mateus 08 a 10

16- Ezequiel 40 a 42
17- Ezequiel 43 a 45
18- Ezequiel 46 a 48
19- Daniel 01 a 03
20- Daniel 04 a 06
21- Daniel 07 a 09
22- Daniel 10 a 12
23- Oséias 01 a 03
24- Oséias 04 a 06
25- Oséias 07 a 10
26- Oséias 11 a 14
27- Joel 01 a 03
28- Amós 01 a 03
29- Amós 04 a 06
30- Amós 07 a 09

16- Mateus 11 a 13
17- Mateus 14 a 16
18- Mateus 17 a 19
19- Mateus 20 a 22
20- Mateus 23 a 25
21- Mateus 26 a 28
22- Marcos 01 a 04
23- Marcos 05 a 07
24- Marcos 08 a 10
25- Marcos 11 a 13
26- Marcos 14 a 16
27- Lucas 01 a 03
28- Lucas 04 a 06
29- Lucas 07 a 09
30- Lucas 10 a 12
31- Lucas 13 a 15

Novembro
01- Lucas 16 a 18
02- Lucas 19 a 21
03- Lucas 22 a 24
04- João 01 a 03
05- João 04 a 06
06- João 07 a 09
07- João 10 a 12
08- João 13 a 15
09- João 16 a 18
10- João 19 a 21
11- Atos 01 a 04
12- Atos 05 a 07
13- Atos 08 a 10
14- Atos 11 a 13

Dezembro
01- II Co 05 a 07
02- II Co 08 a 10
03- II C0 11 a 13
04- Gálatas 01 a 03
05- Gálatas 04 a 06
06- Efésios 01 a 03
07- Efésios 04 a 06
08- Fp 01 a 04
09- Cl 01 a 04
10- I Ts 01 a 05
11- II Ts 01 a 03
12- I Timóteo 01 a 03
13- I Timóteo 04 a 06
14- II Timóteo 01 a 04

15- Atos 14 a 16
1
16- Atos 17 a 19
17- Atos 20 a 22
18- Atos 23 a 25
19- Atos 26 a 28
20- Romanos 01 a 03
21- Romanos 04 a 07
22- Romanos 08 a 10
23- Romanos 11 a 13
24- Romanos 14 a 16
Judas
25- I Co 01 a 04
03
26- I Co 05 a 07
06
27- I Co 08 a 10
09
28- I Co 11 a 13
12
29- I Co 14 a 16
15
30- II Co 01 a 04
18

15- Tito1 a 3 Filemom
16- Hebreus 01 a 04
17- Hebreus 05 a 07
18- Hebreus 08 a 10
19- Hebreus 11 a 13
20- Tiago 01 a 05
21- I Pedro 01 a 05
22- II Pedro 01 a 03
23- I João 01 a 05
24- II e III João +
25- Apocalipse 01 a
26- Apocalipse 04 a
27- Apocalipse 07 a
28- Apocalipse 10 a
29- Apocalipse 13 a
30- Apocalipse 16 a
31- Apocalipse 19 a

22

http://livrosgospel.net
http://livrosevangelicos.org
Nestes 02 sites, dezenas de livros grátis, vídeos musicais gospel,
filmes evangélicos, vídeos infantis, e vários outros produtos grátis
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Material do Ministério:
LIVROS
1. Televisão Babá Eletrônica.
2. Quem manda em sua casa ?
3. Muito carisma, pouco caráter.
4. Minha família, meus discípulos.
5. O grande desafio.
CD’s
1. Televisão Babá Eletrônica.
2. O anjo da igreja.
3. Uma vida de oração.
VÍDEOS
1. Televisão Babá Eletrônica.
2. Louvor e Adoração ( En Español )
3. Ame seu pastor, o anjo da igreja.
4. Se creres, verás a glória de Deus.
5. Uma vida de oração.
6. O desafio de ser discípulo.
7. Fonte de água viva.

8. A importante missão de discipular a
família.
9. Louvor e Adoração ( Em português )
E-mail:
pr.marcoantonio@uol.com.br
SITE:
http://sites.uol.com.br/pr.marcoantonio

