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PREFÁCIO
A bíblia nos fala de capa a capa sobre obediência. Se consultarmos
o dicionário vamos encontrar a explicação que obediência é o ato de
obedecer. Sabemos que assim como o soldado deve obediência ao
comandante, nós cristãos devemos obediência ao nosso único Deus
criador do seu e da terra.
O apóstolo Paulo, em Coríntios 2:9 nos orienta que devemos ser
obedientes em tudo. O Senhor e Salvador Jesus Cristo é um grande
exemplo, pois foi obediente até à morte e morte de cruz
( Filipenses 2:8).
Nós cristãos sabemos que devemos ser obedientes às autoridades.
Sabemos também da obediência que as esposas tem que ter aos
maridos, ou dos filhos aos pais. E minha preocupação ao escrever este
meu sétimo livro foi de tentar alertá-lo que muitas vezes perdemos as
mais ricas bênçãos por sermos desobedientes a Deus.
Missionário Ripari
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UM
OBEDIÊNCIA= Submissão à autoridade, fazer o que é ordenado,
cumprir o que se exige ou abster-se do que é proibido. Nas Escrituras
Hebraicas, a idéia de obediência é expressa por sha-má, que significa,
basicamente, ‘’ouvir ou escutar’’. Assim, sha-má, às vezes refere-se ao
simples ouvir, a ficar cônscio de algo por meio da audição. Mas, quando
aquilo que é falado expressa vontade, desejo, instrução, ou ordem, então o
sentido do termo hebraico é acatar ou obedecer àquele que fala. Adão
‘escutou’ a voz de sua esposa, isto é, acedeu ao desejo dela de que ele se
juntasse a ela em comer o fruto proibido. José recusou-se a ‘escutar’ aos
assédios da esposa de Potifar.
O rei Saul temia o povo e, assim, obedeceu ‘escutou’ à sua voz,
pondo de lado a ordem de Deus ao assim agir. A promessa de Deus a
Abraão a respeito dum descendente foi-lhe concedida porque Abraão
‘escutou’, ou obedeceu, à voz do nosso Deus, guardando os Seus
mandamentos. A obediência a Deus é essencial á vida. Deus tem
primazia na obediência de todas as suas criaturas. Elas de direito,
devem-lhe obediência implícita como seu Criador, a fonte da qual a
vida se deriva e de quem depende a vida.
Sal 95:6-8 ‘’ Ó,vinde, adoremos e prostremo-nos! Ajoelhemos
diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo
do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não
endureçais, o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no
deserto.’’
Não existe substituto para a obediência nem é possível
granjear o favor de Deus sem ela. Como Samuel disse ao Rei Saul em
1Sa 15:22 ‘’ Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e
sacrifícios como em que se obedeça [forma de sha-má] à palavra do
Senhor? Eis que o obedecer [literalmente:escutar] é melhor do que o
sacrificar; e o atender[prestar atenção] melhor é do que a gordura de
carneiro.’’
A palavra obediência é simples de ser entendida, porém difícil de
ser cumprida. Muitas vezes perdemos as mais ricas bênçãos por
sermos desobedientes a Deus.
Hoje em dia não é difícil encontrarmos alguém que esteja passando
por um problema.Talvez você esteja nesta situação agora, quer seja na
área financeira, sentimental, saúde ou espiritual. É comum falarmos: __
estou passando por um deserto ou estou no fundo do poço. Interessante é
que pessoas que não professam a mesma fé nossa, que não são crentes no
Senhor Jesus, também passam pelo mesmo deserto e muitos estão no
fundo do poço.
A Diferença?
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Podemos dizer que são os resultados. Quando uma pessoa não anda
com Deus e sua vida não está estruturada na Palavra Escrita de Deus, ao
passar pelo deserto ela perde muitas coisas. Família, dinheiro, carro,
emprego, amigos, propriedades, fama...
Já quando um servo de Deus passa pelo deserto ele torna-se mais e
mais vitorioso. Ele conquista tudo em dobro. Esta é a prova que o ímpio
ao buscar socorro nos seus deuses, são abandonados nas horas mais
difíceis e ninguém faz nada por ele.
Muitos chegam até cometer suicídio. Já aquele que deposita toda
sua confiança no Deus vivo e que nunca sai dos seus caminhos,
principalmente na hora das dificuldades, Deus restitui tudo aquilo que ele
perdeu. A Palavra Escrita de Deus nos diz em Provérbios 28:20 que o
homem fiel será cumulado de bênçãos.
E o nosso Deus, também é fiel?
Independente de qualquer coisa que venha acontecer conosco, que
façamos ou deixamos de fazer, Deus sempre será fiel. Fidelidade é uma
natureza santa de Deus. Em 2 Timóteo 2:13 a Palavra nos afirma que
mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Então porque Deus
restitui tudo de volta e muitas das vezes em dobro? Porque Deus ama
aquele que é obediente.
‘’Deixar de obedecer é rejeitar a Palavra Escrita de Deus, é
demonstrar que a pessoa realmente não crê, não confia, nem tem fé
nessa palavra e em sua fonte.’’
Se observarmos o que aconteceu com os grandes homens de Deus
quando estiveram no fundo do poço, não é diferente daquilo que estamos
vivendo hoje. Na verdade o fato destes homens passarem por um poço só
serviu-lhes para terem mais experiências com Deus e tornarem-se mais
prósperos.
Porque poço é um lugar de grandes experiências com Deus.
Daniel, por exemplo, embora tenha sido jogado em uma cova cheia
de leões, ele não morreu. Ao contrário o rei Dario o tornou mais
próspero.E qual foi a atitude de Daniel quando o jogaram aos leões?
Ele acendeu uma vela?
Procurou um pai de santo ou uma vidente? Ele entregou-se ao
fracasso ou aos prazeres do mundo?
___Não, ele apenas orou.
Porque aquele que acredita em milagres, ora todos os dias. O
crente que não ora é incrédulo. E Daniel em nenhum momento
perdeu a confiança em Deus e nem duvidou de Deus. Ele era uma
pessoa que orava 3 vezes ao dia, 21 vezes por semana, 90 vezes no mês e
1095 ao ano. E se Daniel viveu 88 anos, ele fez 96.360 pedidos de oração
a Deus.
Me diga uma coisa, que leão pode comer uma pessoa que ora desta
maneira? Talvez este seja seu problema, os leões estão te atacando no
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emprego, na saúde no seu relacionamento e você não está fazendo nada.
A partir do momento que você tiver mais respeito e reverência a Deus,
ELE o livrará das garras dos leões. Copie o exemplo de Daniel, ore todos
os dias.
Noé, passou por um poço difícil também. Você sabe lá o que é
construir uma arca e dizer ao povo daquela época que iria chover e cair
muita água sobre a terra? Tem pessoas que acham que Noé ficou 40 dias e
40 noites na arca e tudo terminou. Não meu amado, os 40 dias foram só o
inicio. Na verdade para encher a terra de água demorou 150 dias( Gênesis
7:24 ) e para a terra sugar toda esta água demorou quase que um ano.
Então Noé ficou na arca no meio de urina e excrementos mais de um ano.
( Gênesis 7:10-12 e 8:13 ) Na arca não tinha TV a cabo, sofá
confortável, geladeira, banheiro com papel higiênico, banho quente,
sauna, micro ondas e nem ar condicionado. Deus não poderia construir a
arca e dá-la a Noé já pronta e com todos os animais dentro? Lógico,
Deus é criador e pode todas as coisas. Só que aqui Deus nos mostra a
importância de sermos obedientes. Noé não terceirizou o serviço, ele
mesmo construí a arca. E Deus o escolheu porque ele era justo.
Porque aquele que acredita em milagres, se esforça para ser
justo. Noé em nenhum momento perdeu a confiança em Deus e nem
duvidou de Deus.
Então Deus fez uma aliança com Noé e salvou toda sua família.
Talvez este seja seu problema hoje, a família. Quem é que não tem
problemas com a família ? Mas Deus nos ensina através de Noé que se
formos justos, ELE alcançará também os nossos.
Em Atos 16:31 a Palavra Escrita de Deus nos diz: ‘’ Crê no Senhor
Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa.’’ Verdadeiramente o Senhor era
o Deus da vida de Noé.
E Ele é o Deus da sua vida?
Abraão, pai de uma multidão, dele descendem o povo Judeu e por
Ismael os Árabes. Abraão é conhecido como amigo de Deus. E ele passou
por um poço? E como passou meu irmão. Você sabe o que é ter de tudo,
ouro, prata, empregados, propriedades e mesmo assim passar por um
poço? Pois é, um belo dia quando Abraão estava com tudo pago, um bom
emprego, dinheiro na caderneta de poupança, muita comida na dispensa,
Deus pede a ele um grande sacrifício. Não estamos falando de matar uma
pombinha ou uma ovelha. Deus queria provar sua obediência e pediu que
ele matasse seu filho Isaque.
Abraão não pensou duas vezes e partiu para matar seu filho. É
lógico que Deus não vai pedir nem para você e nem para mim que
matemos nossos filhos. Porque se pedisse nós não mataríamos. Na
verdade Deus nunca nos provará acima daquilo que podemos suportar.
Ele sabe que se pedir para nós este sacrifício nós não vamos cumpri-lo,
mesmo com todo o esforço que fazemos para sermos amigos de Deus.
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Então Deus nos pede outro tipo de sacrifício. Quem está no poço tem que
fazer algum sacrifício para sair dele. Então Deus nos pede para
sacrificarmos as novelas e o tempo excessivo que ficamos assistindo
televisão e deixando de estudar a Palavra escrita Dele. Pede para orarmos
e jejuarmos mais, fazermos visitas nos hospitais, presídios, ajudar aos
pobres e as viúvas. __Ah! Não... se for para sacrificar estas coisas eu
prefiro matar meu filho! Tem gente que não abre mão dos seus prazeres e
nem do seu conforto para ter que adorar a Deus. E se realmente tiver que
optar, ele prefere matar o filho. Porque aquele que acredita em
milagres, faz sacrifícios. E quem faz sacrifícios prova ser realmente
amigo de Deus. Abraão em nenhum momento perdeu a confiança em
Deus e nem duvidou de Deus.
José, filho de Jacó e Raquel passou também por um poço muito
difícil. Mas José perseguia os sonhos de Deus mesmo seus irmãos
odiando-o. Sua vitória foi muito grande pois ele se tornou governador do
Egito. Para as pessoas comerem, tinham que comer primeiro na mão dele.
De um poço onde foi jogado pelos próprios irmãos, simulando sua morte
ao sujar suas roupas de sangue, ele tornou-se muito próspero.
Talvez você esteja sendo perseguido por pessoas que querem que
você morra. E realmente não entendemos porque que determinadas
pessoas passam a nos odiar. José poderia vingar-se contra seus irmãos ao
tornar-se governador do Egito, mas preferiu fazer a vontade de Deus e
perdoá-los. Porque aquele que acredita em milagres, persegue os
sonhos de Deus. E quem persegue os sonhos de Deus sabe perdoar.
José em nenhum momento perdeu a confiança em Deus e nem
duvidou de Deus.
Jó, filho de Issacar passou por um poço difícil, mesmo perdendo
tudo manteve-se íntegro durante as provações.
E Deus devolveu a Jó tudo em dobro.
Ló, sobrinho de Abraão perdeu tudo também, pois Deus tacou fogo
na cidade que ele morava, Sodoma e Gomorra. Mas Ló não olhou para
trás obedeceu a Deus e marchou para frente. Porque aquele que acredita
em milagres dá testemunho de integridade e paciência. Você não foi
ungido por Deus para virar estátua de sal como a esposa de Ló. Em
nenhum momento Jó e Ló perderam a confiança em Deus e nem
duvidaram de Deus.
Jonas, não queira passar o poço que este homem passou. Ficar
dentro de uma baleia 3 dias e 3 noites não é fácil. Tudo porque ele era
desobediente. Muitas vezes Deus nos pede para ir ao culto de semana, nós
só vamos de domingo. Deus nos pede para dizimarmos e nós roubamos o
dízimo.
Deus nos pede para irmos à escola dominical e nós ficamos
dormindo.
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Deus disse para Jonas ir à cidade de Nínive para falar do seu amor
ao povo. Você acha que Jonas obedeceu? Ele fugiu de Deus e foi para
Társis em um barco. Como Deus nunca apoiou e nem gostou de pessoas
desobedientes, Ele mandou uma tempestade e Jonas caiu fora do barco.
Na mesma hora uma baleia o engoliu e o manteve vivo em sua barriga.
Meu amado que poço difícil este, estar dentro de uma baleia no escuro
sem liberdade alguma. Talvez você esteja agindo como Jonas e fugindo
das verdades de Deus. Faltando nos cultos para não ouvir o que Deus tem
para falar. Deus pede uma coisa e você faz outra. Jonas foi muito
inteligente meu amado irmão. Ele reconheceu o seu erro e pediu perdão a
Deus. Jonas foi lançado fora da baleia em direção a praia próximo de sua
benção, porque Deus aceitou seu perdão e ouviu seu pedido.
Porque aquele que acredita em milagres, arrepende-se dos seus
pecados e pede perdão a Deus. E Deus se agrada do homem que se
dispõe a obedecer-lhe. Jonas tentou fugir de Deus, mas em nenhum
momento perdeu a confiança em Deus e nem duvidou de Deus.
Muitos reclamam; a minha benção não chegou; eu estou no fundo
do poço; não consigo casar, não consigo pagar minhas dividas, estou a
muitos meses sem emprego, não consigo me relacionar bem com meus
filhos e minha esposa. As reclamações com Deus são muitas. Conheci
uma pessoa que só comparecia nos cultos aos domingos. Escola
dominical, reunião de oração, cultos na semana nem pensar. Mesmo
assim chegava atrasada nos cultos de domingo. Esta pessoa na verdade
perdeu a confiança em Deus, ela estava duvidando do caráter de Deus.
Então ela começou a dizer para todo mundo na igreja:
__ Eu estou esperando minha benção a mais de cinco anos ela não
vem.
___ Você viu fulano de tal, está a três meses aqui na igreja e já
recebeu sua benção.
___ E fulano que já arrumou emprego!
___ Deus não quer me abençoar mesmo.
Um belo dia um pregador convidado para ministrar em um final de
semana estava nesta igreja. Ele não conhecia ninguém, pois era de uma
cidade muito distante. Bem no meio da pregação Deus o usou de uma
forma sobrenatural.
___ Deus manda um recado para uma pessoa nesta igreja que está
sempre reclamando que Ele a esqueceu.
___ Irmã, Deus manda dizer-lhe que não esqueceu de você, é que
sempre que Ele passa com sua benção durante a semana Ele não te
encontra na igreja.
Amado irmão, aquele que não perde a confiança em Deus e nem
duvida de Deus, com certeza vence.
A obediência a Deus, leva o homem ao sucesso.

10

OBEDIÊNCIA – ANTONIO RIPARI

Uma vez no necrotério estava um grupo de crentes velando o corpo
de um homem de mais ou menos 18 anos. De repente no meio do velório
uma menina de 6 anos foi tomada pelo Espírito de Deus e disse a todos os
presentes: ___ Deus manda dizer que este homem não está com Ele.
___ Deus não o recebeu em sua Glória.
___ E a prova está debaixo da cama dele.
Terminado o enterro, foram duas pessoas na casa do homem e
levantaram o colchão da cama dele.
E para surpresa de muitos tinha muitas revistas pornográficas.
Sabe meu amado, seus pensamentos têm que estar em Deus. Às
vezes a pessoa está no culto só de corpo presente, mas sua mente está no
seu time de futebol, nas novelas, no almoço, no jantar. Muitos cultos com
certeza Deus nem recebe.
Não é a quantidade que Deus quer mas a qualidade.
‘’ Quem tem a correta atitude de coração obedece por amor. A
desobediência deliberada ou o desrespeito pela Palavra Escrita de
Deus resulta em maldição. ‘’
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DOIS
Para sair do poço [dificuldades do dia a dia] só existem três
caminhos a seguir.Ler & estudar a Bíblia; ser ouvinte & praticante da
Palavra Escrita de Deus e orar & jejuar. Assim como Deus deu vitória
para Daniel, Noé, Abraão, José, Jó, Ló, Jonas e outros, poderá dar a você
também, só depende de você.
Temos o livre arbítrio, podemos sair do poço ou permanecer nele o
tempo que desejarmos. Se o obedecer nos leva ao sucesso, porque não
praticar?
’’ Os que se contentam apenas em ouvir e aceitar mentalmente
a verdade de Deus, mas que não praticam o que ela exige, estão
enganando a si mesmos com falsos raciocínios e não recebem bênção
alguma( Tiago 1:22-25). ‘’
Andar encima das águas é só para vencedor. E Deus vai acalmar as
águas para você passar. Afinal você é mais que vencedor em Cristo Jesus,
você pode todas as coisas naquele que te fortalece, maior é aquele que
está em você do que aquele que está no mundo, e todas suas necessidades
são supridas em Cristo Jesus.Mas Missionário Ripari eu não sou salvo?Eu
não tenho meu nome no livro da vida?
Deus não tem preparado para mim uma moradia?
___ Sim, ninguém está duvidando da sua pessoa ou da sua
salvação.
___ Então Missionário deixa eu quieto aqui no meu poço, não me
incomoda.
__Eu gosto de ficar no poço, já me acostumei.
Amado, estar em um poço impede-o de fazer muitas coisas.Você
até pode ficar nele por um tempo e ali ganhar experiências com Deus e
tornar-se vitorioso do dia para noite.
Mas é necessário sair e aproveitar o tempo precioso de sua
vida.Tem pessoas que diz estar só e não consegue uma companhia
[ namorado(a) ], mas também não sai de casa, fica o dia todo
assistindo televisão ou pendurado na internet em salas de bate papo
perdendo tempo com conversas infrutíferas.Tem crentes no Senhor Jesus,
servos do Deus vivo, que não vão ao teatro, cinema, praia, shopping,
clube, restaurante. Pregam um Deus que é dono do ouro e da prata e nem
tem dinheiro para comer um pastel na feira. Não viajam, não andam de
bicicleta, não fazem nenhum curso (música, pintura, ginástica), não
estudam e nem chegam a fazer uma faculdade. Mas encontram tempo
para fazer fofoca, para dar trote por telefone, para dormir de madrugada e
para assistirem seus desenhos animados na TV. Quando Deus diz que os
céus são os céus DELE e que a terra Ele deu aos filhos dos homens, é
para aproveitarmos enquanto estivermos vivos. Nós não precisamos ver a
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Glória de Deus depois que morrermos. Podemos vê-la fazendo uma
caminhada, nadando em uma piscina, comendo um lanche e até fazendo
uma visita a um leprosário. Se você se acostumar a ficar no poço, você
não vai viver e nem ver o tempo passar.
Existem muitos crentes no Senhor Jesus que come muito mal, na
verdade só comem ovo.
Até sua cor já é amarelada. Amado é preciso freqüentar um
restaurante, lanchonete, comer um bom bife, um peixe assado, comer
uma gostosa lasanha ou pizza .
É teu direito, até quando você vai ficar neste poço comendo pão
com mortadela?
Tão simples, leia e estude a Bíblia, seja praticante desta
palavra, ore e jejue e você sairá deste poço hoje.
Mas Missionário Ripari, se eu sair do poço, não posso a qualquer
momento voltar novamente? __ Sim pode.
__ Como vou fazer para não ficar entrando e saindo do poço?
Para não entrar novamente neste poço você tem que ser obediente.
‘’Deus não quer a espécie de obediência que se consegue dum
animal, com freio na boca. O que se exige não é obediência mecânica
ou de má vontade, como até os demônios mostraram a Cristo e a seus
discípulos, mas obediência motivada por um coração apreciativo.
Deus, portanto, associa as expressões de sua vontade e propósito a
informações úteis que apelam ao senso de justiça e retidão, ao amor e
à bondade, a inteligência, à razão e à sabedoria da pessoa.’’ Existem
três judeus que nos ensina sobre obediência e está no livro de Daniel
capítulo 3.
Veja como foi verdadeiro na vida de Sadraque, Mesaque e AbedeNego o Salmo 116:12 ‘’ Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios
que me tem feito?’’ Deus sempre nos dá saúde, benção e livramento e nos
pergunta através deste versículo, que daremos nós a Ele por estes
benefícios recebidos. Estes três homens deram a Deus o que Ele mais
zela, obediência.
Só existe um caminho que nos leva a não mais voltar para o poço, e
este caminho é a obediência. ‘’Deus, misericordiosamente, tem
fornecido os meios para se combater o pecado na carne e para se
obter o perdão de transgressões que resultam da imperfeição e não
da desobediência deliberada. Por meio do Espírito Santo, Deus supre
a força para a justiça, que habita homens imperfeitos a produzir
bons frutos.’’ E o segredo para você sair deste poço vitorioso é descer
um pouco mais.‘’ Porque todo aquele que procura ser importante, será
humilhado; e aquele que se humilha, será engrandecido
( Lucas 14:11).’’
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‘’ A Palavra Escrita de Deus nos dá muitos exemplos
encorajadores de obediência fiel em toda espécie de circunstância e
situação e em todo tipo de oposição. Dentre esses, O exemplo supremo é
o de Jesus Cristo, que ‘’humilhou-se e tornou-se obediente até á morte,
sim, morte de cruz. Por seu proceder obediente, ele foi justificado,
provou-se justo por seu próprio mérito e, assim, pôde fornecer um
sacrifício perfeito que redimiria a humanidade do pecado e da morte. ‘’
( Assista ‘’ A Paixão de Cristo’’ – O filme retrata as últimas 12
horas na vida de Jesus Cristo. Escrito e dirigido por Mel Gibson, é falado
inteiramente em aramaico e latim.)
Mas talvez você não tenha entendido o texto de Daniel 3. E é
desejo do seu coração ser feliz e ter sucesso. Você quer um renovo em
sua vida e que a unção de Deus permaneça em você? Então preste
atenção.Assim como Gade era o intermediário entre Davi e Deus, eu
quero ser seu intermediário entre você e Deus através deste livro.
O rei [homem] fez uma estátua[TV] de ouro e pediu para todo o
povo se curvar até o chão e adorá-la. Mas três servos obedientes a Palavra
Escrita de Deus, não se curvou e nem adorou, pois eles só adoravam a
Deus.
Então o rei Nabucodonosor mandou chamá-los e disse: __ Todo
mundo está assistindo filmes de vampiro, pornográficos e até novelas. Por
que vocês não estão fazendo o mesmo? Eu não mandei faltar ao culto
para assistir novelas? Eu não mandei roubar o dízimo e parar de dar
ofertas na igreja? Eu não mandei fazer fofoca do seu irmão na igreja e do
seu pastor?
Por que vocês não estão me obedecendo? Qual é o Deus que vai
poder livrar vocês das minhas mãos?
Se vocês não faltarem aos cultos para adorarem as imagens da sua
televisão eu vou esquentar a fornalha de fogo e cozinhá-los vivos. Vou
tirar seu emprego, acabar com a alegria em sua casa, fechar sua conta no
banco e colocar muitos contra você. Eu sou rei [homem] e controlo e
mando na mídia, determino o que você deve comer e vestir. Digo a hora
que você deve sorrir ou chorar. Se eu não gostar da sua roupa, digo que
modelo você deverá usar e se não gostar do seu cabelo, falarei que cor
você deverá pintá-lo. E aí vai ou não faltar aos cultos de semana para
assistir novelas?
Vai ou não parar de adorar a Deus?
Qual é o Deus que vai poder livrar vocês três das minhas mãos,
quando eu fizer vocês passarem por um deserto[poço, fornalha]?
Daniel 3:17-18 ‘’ Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é
que nos pode livrar; ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão,
ó rei.’’
Amado leitor, O crente que não ora e nem lê bíblia é incrédulo.
O crente que falta com a confiança em Deus é desobediente. O crente
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que falta nos cultos para assistirem suas novelinhas[ nó na vela]
duvida de Deus. Duvida que Deus possa fazer uma grande obra em
sua vida e lhe dar uma grande vitória.
E quem duvida de Deus, chama Deus de mentiroso.Sejamos
inteiramente submissos a Deus e zeloso no nosso proceder. E o Senhor
nos abençoará muito, porque Ele conhece a pureza do nosso coração. O
nosso Deus é misericordioso com os misericordiosos; e a Sua perfeição
atinge aqueles que são perfeitos. Deus revela a sua pureza aos que são
puros; mas a sua destruição cai sobre o que pratica o mal. Deus salva e
ampara os humildes sofredores, mas derruba os altivos.Deus conhece
todos os nossos movimentos. Ele é a nossa luz! Deus ilumina a escuridão
da nossa vida. Pelo seu poder podemos vencer exércitos; e pela Sua força
transportar muralhas.
O caminho de Deus é perfeito; a Palavra do Senhor, verdadeira.
Ele protege a todos que a Ele obedecem. Somente nosso Senhor é Deus;
não há outro salvador.( 2 Samuel 22 )
Antes de o rei Davi morrer ele pediu para seu filho Salomão ser
obediente a Deus.1 Reis 2:2 ‘’Quando Davi sentiu que a morte se
aproximava, ele deu esta responsabilidade a seu filho Salomão: Eu vou
para onde devem ir algum dia todos os homens que estão na terra. Espero
que você seja um sucessor forte e merecedor de toda a confiança.
Obedeça às leis de Deus, e siga todos os caminhos que Ele manda
seguir; guarde todos os mandamentos divinos escritos nas leis de Moisés,
de modo que você seja bem sucedido em tudo quanto fizer, e por onde
quer que vá.’’

‘’Navegar na Internet é preciso, ler a Bíblia é essencial.’’
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1 Crônicas 10:13 - Saul morreu por ter desobedecido ao Senhor, e
porque tinha consultado uma médium, em vez de pedir a orientação de
Deus. Assim o Senhor matou Saul e deu o reino a Davi, filho de Jessé.
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TRÊS
Tenho viajado por muitos lugares, e em mais de 185 denominações
diferentes falei sobre os programas de televisão que não estão em conformidade
com a Palavra Escrita de Deus. Viajamos para 112 cidades diferentes e
conseguimos alertar 149.718 pessoas sobre os perigos contidos nos programas
de televisão até Abril/2004. No Brasil, país da televisão, é difícil educar ou
mudar o costume de um povo que falta em um culto a Deus para assistir
novelas.
Após seis anos de ministério itinerante (2.190 dias) resolvi revisar meu
primeiro livro “Televisão Babá Eletrônica”, para ser traduzido em inglês. Fiquei
preocupado e triste ao mesmo tempo.Notei que, de lá para cá (1999 a 2004),
nada mudou, a não ser para pior. É interessante que, desde o início deste
ministério, alguns pastores sempre me diziam que este assunto – televisão – eu
poderia ministrar a vida toda, pois era um assunto polêmico e sem solução. E
realmente é um assunto do qual devemos estar sempre falando, e alertar a
população sobre os perigos que há, quando não usamos a televisão com
sabedoria.
Uma vez fui ministrar em uma igreja na cidade de Limeira/SP, Brasil.
Durante o culto explicamos ao público que temos que tomar cuidado com os
programas que assistimos, pois muitos deles nos separam do amor de Deus, e
até nos impedem de sermos abençoados. Alertei sobre os perigos de uma pessoa
comprometida com a Palavra de Deus estar assistindo novelas. E também disse
que uma pessoa cristã deve agir diferentemente das do mundo, escolhendo
melhor o que assiste na televisão e, acima de tudo, buscar sua santificação
pessoal.Qual foi o resultado deste trabalho nesta igreja? O respeitado pastor
desta denominação, conhecida no mundo inteiro, me disse:- O que você falou
sobre a televisão não tem nada a ver. Não é por aí! Pude ver, que depois de
muito tempo falando sobre o assunto, nada mudou, aliás, piorou. Não foram
somente as programações de televisão que não mudaram para melhor, os
cristãos também não se esforçaram para obter uma mudança de vida. Ao
contrário, continuaram assistindo aos mesmos programas, e dedicando muito
mais tempo à televisão do que à oração, leitura e ao estudo da Palavra de Deus.
Se a opinião de um líder de Deus é que “assistir novelas não tem nada a
ver”, o que não devem pensar ou fazer as ovelhas deste rebanho?
Já tentei falar com muitas pessoas a respeito da posição deste pastor. E o
que ouvi até hoje?
- É a opinião dele, você tem que respeitar, Missionário Ripari, é a
maneira dele, é assim mesmo. Fazer o quê?! Temos que pensar como Deus
pensa. A Palavra Escrita de Deus no diz “Segui a paz com todos e a
santificação, sem a qual ninguém verá o SENHOR” (Hebreus 12:14). Podemos
ter muitas opiniões sobre muitos assuntos, mas quando se trata de pecar contra
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Deus, prevalecem os desejos de Deus e a vontade Dele para nossas vidas.
“Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do SENHOR
permanecerá” (Provérbios 19:21). A Palavra de Deus nos orienta: "E não vos
conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus" (Romanos 12.2). E devemos anunciar as Boas Novas de
salvação, pois o Senhor Jesus Cristo deseja e tem poder para libertar todas as
pessoas, e conduzí-las à vida eterna: "Na verdade, na verdade vos digo que
quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não
entrará em condenação, mas passou da morte para a vida"; "e conhecereis a
verdade, e a verdade vos libertará"; "Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres" (João 5.24; 8.32 e 36). Prezado leitor, que você
possa ter domínio sobre o uso correto da programação da televisão, juntamente
com toda a sua família, para que este instrumento de comunicação seja algo
edificante e benéfico em seu lar, e que se cumpram em sua vida as palavras
escritas por Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo: "Todas as coisas me são
lícitas, mas nem todas as coisas convêm” ; “Todas as coisas me são lícitas, mas
eu não me deixarei dominar por nenhuma”; “Todas as coisas me são lícitas, mas
nem todas as coisas edificam”
(I Coríntios 6.12; 10.23).
Em minhas viagens pelo Brasil tenho visitado muitas e muitas igrejas.
Tenho presenciado muitas maneiras diferentes do povo manifestar sua alegria
com Deus:- Tá amarrado em nome de Jesus.
- O diabo não tem autoridade sobre mim.
- Maior é o que vive em mim.
- Fui liberto pelo sangue de Jesus.
- Sou vencedor, me chamo vitorioso.
Como manifestar-se desta forma, se o falar não é o viver na vida de
alguns crentes?
Como dizer: “tá amarrado”, se o diabo pinta e borda na vida de alguns
crentes?
Como dizer: “o diabo não tem autoridade sobre mim”, se alguns faltam
no culto para assistirem televisão? Como dizer: “maior é o que vive em mim”,
se alguns crentes nem lêem a Bíblia?
Como dizer: “fui liberto pelo sangue de Jesus”, se alguns crentes não
oram e nem jejuam?
Como dizer: “sou vencedor, me chamo vitorioso”, se alguns crentes tem
seu nome sujo na praça e até dão cheque sem fundo? Não podem comprar a
prazo, nem abrir conta em banco.
A Palavra Escrita de Deus é clara quando nos diz: “Maldito aquele que
fizer a obra do SENHOR fraudulentamente”! (Jeremias 48:10)
Você acredita que até hoje eu recebo cheque sem fundo de pastores?
- Missionário Ripari este é um cheque que estamos lhe dando, uma
oferta para cobrir suas despesas.
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E ainda me pedem para assinar um recibo e colocar meu CPF e o meu
RG!? Muitos líderes neste país fazem a obra de Deus da mesma forma com que
faziam em seus empregos seculares: sem qualidade. Ainda que na empresa eles
caprichavam um pouco mais, para não receberem uma carta de advertência, ou
perderem o emprego. Mas não é porque uma pessoa não foi bem sucedida na
vida, que ela pode bagunçar e fazer de qualquer forma a obra de Deus, não é?
Se o líder é assim, como não será a vida dos seus seguidores?
Nós líderes temos que ser exemplo! Se um pastor tem a coragem de me
dizer diante de Deus que “assistir novelas não tem nada a ver”, estamos com
muitos problemas, a começar pelos líderes. Lembro-me dos filhos de Arão,
Nadabe e Abiu, ao fazerem uma oferta de incenso ao nosso Deus de qualquer
maneira... foram destruídos na hora.
(Levítico 10:01-11).Quando um pastor me disse que eu poderia falar de
televisão a vida toda, pois, além de se tratar de um assunto polêmico, também
não tinha solução, procurei ver qual era o líder espiritual que me disse esta meia
verdade.
Vi que era o mesmo líder que também havia dito que, se eu pregasse para
crianças, eu morreria de fome, pois crianças não davam dízimo. Então não dei
crédito ao que ele havia dito.Como não tem solução, se a solução está em
cada um de nós?
Fico triste ao ver um crente no Senhor Jesus faltando em um culto para
assistir as novelas. Isto não quer dizer que a televisão não tenha solução. Deixanos tristes ao vermos que, depois de 2.190 dias falando sobre o tema, as
programações televisivas vem piorando. Isto não quer dizer que não tenha
solução. O problema não está na televisão, pois este aparelho pode apresentar
programas muito inteligentes e úteis. A questão não é falar mal neste ou naquele
canal de televisão, nesta ou naquela programação.Com sabedoria podemos
elevar o crente ao padrão de Deus.
Todos têm o livre arbítrio de fazer o que melhor sabem fazer, logo, as
televisões apresentam ao Brasil o seu melhor (aos olhos do mundo,
principalmente). Só podemos mudar as programações de televisão, quando
mudarmos o coração de quem faz televisão. E esta obra não é nossa, e sim do
Espírito Santo de Deus.
ELE poderá fazer a parte DELE, se fizermos a NOSSA. Como é que uma
programação poderá agradar a Deus, se a pessoa que faz televisão não serve ao
mesmo Deus que nós? Ele faz televisão, mas não tem intimidade com Deus. Ele
não aceitou o Senhor Jesus Cristo, ele não nasceu de novo.
Ele está errado em fazer o que faz, ou somos nós que estamos errados em
assistir o que ele faz?
A meu ver ele está fazendo o que ele tem no coração. E quanto a nós,
temos que assistir somente programas em conformidade com a Palavra de Deus.
Logo, a televisão tem solução e ela está em nós. Qual é esta solução? Há dois
caminhos a seguir, o mais fácil e mais difícil.
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O fácil é o de boicotarmos tudo o que não presta aos olhos de Deus, e de
eliminar da casa do crente todo programa de televisão que não está em
conformidade com a Palavra Escrita de Deus.
De permitir que somente entrem em nossa sala programas que agradem
os olhos e o coração de Deus. E o caminho mais difícil seria o de estar
evangelizando todos os donos de televisão para que haja uma mudança radical
em toda a programação televisiva no Brasil. Ou evangelizar alguns donos de
televisão, ou parte deles, ou uns três, ou dois. Digamos que evangelizar apenas
um, já estaria bom. Não basta dizer “tá amarrado”, “o diabo não tem autoridade
sobre mim”, “maior é o que vive em mim”, “fui liberto pelo sangue de Jesus” e
“sou vencedor, me chamo vitorioso”. Muitos crentes no Senhor Jesus estão
amarrados em televisão, não oram, não jejuam, não lêem a Bíblia. Ficam
gritando na igreja, dando “Glória a Deus”, mas não vivem uma vírgula do que
pregam. Na igreja são anjos com a Bíblia debaixo do braço, e em casa são
demônios com o controle remoto na mão.O testemunho fala mais alto que o
sermão. Como pode um líder espiritual dirigir seu povo a atravessar o deserto e
bater com a vara no mar para seu povo passar? Ele mesmo precisa de ajuda,
pois, se ele dá cheque sem fundo, não vivendo o que prega, não poderá conduzir
um povo a lugar algum.Um cego não consegue dirigir outro cego. Como um
líder espiritual poderá orientar seu rebanho, de que determinados programas de
televisão poderão destruir o povo de Deus, e separá-lo do Seu amor, se ele
mesmo fica até de madrugada assistindo filmes satânicos?

‘’Muitas pessoas vivem caindo, por não serem obedientes à Palavra
Escrita de Deus.’’

Mateus 15:14b – Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova.
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QUATRO
Fonte: Livro Televisão Babá Eletrônica
Capítulo Seis – página 71

O jornal Folha de São Paulo fez uma importante publicação
em 28/10/1998, quando o ONU veio ao Brasil e detectou a exibição de 20
crimes por hora na televisão brasileira: ‘’ Mapeamento estatístico da
ONU em seis emissoras abertas, concluído, detecta 1.432 crimes em uma
semana de desenhos animados; Band e Record são as que mais mostram
homicídios. A ONU ( Organização das Nações Unidas ) concluiu análise
de todos os desenhos animados em seis emissoras de TV aberta,
transmitidos em agosto passado. As 71 horas de desenhos indicaram que,
em média/dia, a cada 60 minutos, aparecem 20 crimes, a maioria lesão
corporal e homicídio. Esse tipo de iniciativa é disseminada nos EUA, mas
até agora incipiente no Brasil; nos EUA a tendência majoritária é atribuir
à TV responsabilidades por desvios de conduta, num suposto estímulo à
violência, permissividade sexual, discriminações e até drogas. O fato é
que a TV está no foco, e a sociedade brasileira parece disposta a fiscalizar
a programação. Pesquisa realizada pela Universidade Gama Filho, no ano
passado(1997), destinada à revista ‘Claudia’, investigou a erotização e
exploração da figura da mulher na programação infantil.
A exemplo da ONU, eles também fizeram análise minuto a minuto.
Em 151 horas de programação, os pesquisadores detectaram 308 cenas de
erotização, apontando, em primeiro lugar a TV Globo e, em seguida, o
SBT. De acordo com o levantamento, a cada 29 minutos, meninos e
meninas recebem um estímulo erótico e uma imagem preconceituosa ou
deturpada sobre a mulher. Bandeirantes e TV Record lideram os
homicídios em seus desenhos animados; a TV Globo venceu em lesões
corporais. Durante a primeira semana de agosto/1999, pesquisadores
gravaram a programação das TVs Globo, SBT, Bandeirantes, Record,
Manchete, Cultura e Gazeta, que exibiram 912 horas de programação.
Desse total, uma média de 7,79% é dedicada a desenhos animados.
Os desenhos somaram 71 horas naquela semana. Constatou-se que,
em média, aparecem 20 crimes por hora de desenho animado. O número
total de crimes naquela semana foi de 1.432, espalhados em sete
categorias de delitos. A média mais alta (32 crimes por hora) ficou com a
TV Manchete.
Dos crimes cometidos, 38% tinham alguma justificativa (reagir à
violência) e 34% eram inteiramente gratuitos.
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Em geral não há polícia, os crimes não geram conseqüências á
vítima e não existe intermediação (alguém para dirimir conflitos).’’
________________
Na rede mundial de computadores (Internet) sexta, 19 de
março de 1999 às 17:37 hs, foi possível ler em Notícias Internacionais
Especial: ‘’Cigarro e álcool em desenhos infantis. Pelo menos dois terços
dos desenhos animados produzidos para crianças contém um personagem
que fuma ou bebe sem qualquer indicação de que isso possa ser
prejudicial a eles. È o que mostra um estudo recente, que vem à tona num
momento em que fabricantes de cigarro e bebidas alcoólicas começam
cada vez mais a utilizar a internet para atingir jovens vulneráveis. Uma
outra pesquisa mostra que, quanto mais tempo uma criança passa em
frente à TV, mais chances ela tem de ficar obesa. Mas programas
escolares que buscam fazer com que elas troquem o sofá pelo playground
podem livrá-las dos quilos indesejáveis. As conclusões foram
apresentadas nesta semana em um congresso da Associação sobre o
impacto da mídia na saúde. A constatação de que a presença de
personagens que fumam e bebem não diminuiu nos desenhos animados
de longa duração produzidos nos últimos sessenta anos surpreendeu o
mediador do congresso, Drew Pinsky. Pai de trigêmeos de seis anos,
Pinsky diz que já levou dezenas de filmes para casa sem nunca ter se
dado conta de que eles poderiam ser prejudiciais à saúde.
‘Vou conversar sobre isso com meus filhos imediatamente’, disse o
médico, que também é apresentador do programa Loveline, na MTV, e
diretor do serviço de dependência química do Hospital Lãs Encinas, em
Pasadena (Califórnia).
‘Mesmo aos seis anos, as crianças entendem as conseqüências, a
diferença entre o bom e o ruim’. Mas o que deverá tornar a conversa entre
pais e filhos mais difícil é que são os personagens ‘’do bem’’, nos
desenhos animados, que costumam beber e fumar mais, segundo o autor
do estudo, Adam Goldstein, professor de medicina familiar na
Universidade de Carolina do Norte, em Chapel Hill. Entre os filmes com
personagens ‘bons’ fazendo ‘coisas ruins’ estão: Pinóquio (bebe cerveja),
Dumbo (fica bêbado com vinho) e James e o Pêssego Gigante ( a
centopéia fuma e bebe vinho).
Já que não existem provas diretas de que os desenhos conduzam a
problemas de saúde. Goldstein diz que o fato de que milhões de crianças
assistem aos filmes, mais de uma vez até, deveria alertar os pais. O
sucesso de campanhas publicitárias baseadas em desenhos, como as do
Joe Camel – que demonstrou ser eficaz no incentivo ao fumo – aponta o
problema real, diz ele. Sua sugestão é que o cigarro e o álcool sejam
totalmente excluídos dos desenhos animados – assim como acontece em
relação ao sexo – ou que seus efeitos negativos sejam enfatizados. Os
pesquisadores exa-minaram 50 desenhos de longa duração, lançados entre
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1937 e 1997 pelos estúdios MGM, FOX, UNIVERSAL, DISNEY e
WARNER.’’
____________
Lendo o jornal ‘’ Expressão Nacional da cidade de Serra
Negra/SP Brasil – abril 1999, chamou-me a atenção a matéria ali escrita
sobre os efeitos mais preocupantes que afetam o comportamento e as
atitudes das crianças em função da violência na mídia segundo estudo do
Comitê de Estudos da Violência da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Ministério Público e
Associação Brasileira de Psiquiatria:
01)- Imitação de comportamento.
A principal forma de aprendizado das crianças menores é a
observação e imitação. Pesquisas mostram que as crianças imitam o
comportamento que vêem na televisão já aos 14 meses de idade. Embora
imitem os positivos, também imitam os agressivos. Programas como
Power Rangers e Tartarugas Ninja são citados como exemplos que
demonstram esse fenômeno;
02)- Heróis violentos.
As crianças competirão e imitarão os modelos que são
apresentados.
Os modelos dos quais elas gostam e que são considerados atraentes
são ainda mais influentes. Esse é o motivo pelo qual heróis são mais
prejudiciais às crianças do que os vilões violentos: o programa de
televisão Cops e os filmes do Exterminador são exemplo;
03)- Violência recompensada.
A violência, que é glamourizada ou mostrada como eficaz, ensina
às crianças que esta é premiada em nossa sociedade. Isso aumenta a
imitação desse comportamento na vida real;
04)- Violência justificada.
A violência tende a ser mais imitada se ela contiver implícita a
mensagem: ‘’ está correto recorrer à violência, contanto que você acredite
estar no seu direito’’.
Qual criança não acredita estar com a razão em uma situação de
conflito?
05)- Dessensibilização.
A exposição repetida a qualquer estímulo provocador de emoções
sem as subseqüências leva à dessensibilização. A exposição constante à
violência real com o passar do tempo. Não apenas ocorre em decréscimo
na reação à violência, mas também há uma falta de solidariedade para
com as vítimas dos ataques.
06)- Aumento do medo.
Com pesada ênfase da mídia sobre a violência, o mundo parece um
lugar atemorizante para o espectador jovem impressionável. Este é um
problema especialmente para as crianças menores que podem ter
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capacidade limitada para compreender que aquilo que elas estão
observando não é real. Gerbner chamou esse efeito de longo prazo, que
induz ao medo, de
‘’síndrome do mundo cruel’’. Exposição a filme, programa de
televisão ou reportagem pode resultar em depressão emocional, pesadelos
ou outros problemas relativos ao sono em muitas crianças,
particularmente as menores. As crianças amedrontadas podem estar mais
sujeitas a se tornarem vítimas da violência ou até mesmo agressores(veja
o próximo tópico).
07)- Maior apetite pela violência.
O processo de dessensibilização descrito anteriormente aumenta a
tolerância do espectador para mais violência. Quanto mais alguns
espectadores assistem, mais eles querem. As pesquisas mostraram que as
seqüências dos filmes de ação quase sempre contêm mais violência do
que o original.
08)- Violência realista.
As crianças são emocionalmente mais reativas aos programas que
retratam a violência realista do que aqueles de ficção. O crescimento
recente da popularidade deste tipo de programa de televisão é uma fonte
de preocupação. Os retratos nítidos ou sensacionalistas da violência nos
noticiários podem produzir essa reação tanto quanto os programas de
crimes fictícios. As crianças menores, é claro, podem ser incapazes de
fazer essa distinção entre fantasia e realidade.
09)- Cultura do desrespeito.
De acordo com o psicólogo Davi Walsh, talvez o efeito mais
prejudicial da dieta constante de entretenimento violento voltado às
crianças seja a criação e a sustentação de uma cultura do desrespeito.
O comportamento violento em si mesmo é o ato máximo do
desrespeito. Para cada jovem que pega uma arma e atira em alguém, há
muitos outros que não o fazem.
Mas eles estão desrespeitando uns aos outros, empurrando,
puxando, batendo e chutando com freqüência crescente. Isso torna as
linhas que separam aqueles comportamentos mais fáceis de serem
cruzadas. O resultado é que nós redefinimos a forma como devemos tratar
uns aos outros ‘’.
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A TV controla muitos evangélicos.
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CINCO

Leitura bíblica.
Na seqüência livro a livro,
de Gênesis a Apocalipse.

CALENDÁRIO PARA
LEITURA DA BÍBLIA
EM UM ANO.

Se você está lendo este livro via internet.

E-BooKs
Poderá ler também a Bíblia sem atrapalhar seu trabalho. ‘’ A Bíblia
Falada ‘’
http://www.abibliafalada.hpg.ig.com.br/

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

26

OBEDIÊNCIA – ANTONIO RIPARI

08- Gênesis 22 a 24
09- Gênesis 25 a 27
10- Gênesis 28 a 30
11- Gênesis 31 a 33
12- Gênesis 34 a 36
13- Gênesis 37 a 39
14- Gênesis 40 a 42
15- Gênesis 43 a 45
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
15- Juízes 10 a 12
16- Juízes 13 a 15
17- Juízes 16 a 18

08- Levítico 25 a 27
09- Números 01 a 03
10- Números 04 a 06
11- Números 07 a 09
12- Números 10 a 12
13- Números 13 a 15
14- Números 16 a 18
15- Números 19 a 21
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- II Reis 05 a 07
16- II Reis 08 a 10
17- II Reis 11 a 13
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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

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
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

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- 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
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28- Jó
29- Jó
30- Jó
31- Jó

16 a 18
19 a 21
22 a 24
25 a 27

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
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

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- 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
Outubro
01- Jeremias 51 a 52 01- Ob 01 e Jonas 01 a 04
02- Lm 01 a 05
02- Miquéias 01 a 04
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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
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

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

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- 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

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
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12- Atos 05 a 07
13- Atos 08 a 10
14- Atos 11 a 13
15- Atos 14 a 16
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
25- I Co 01 a 04
26- I Co 05 a 07
27- I Co 08 a 10
28- I Co 11 a 13
29- I Co 14 a 16
30- II Co 01 a 04

12- I Timóteo 01 a 03
13- I Timóteo 04 a 06
14- II Timóteo 01 a 04
15- Tito1 a 3 Filemom 1

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 + Judas
25- Apocalipse 01 a 03
26- Apocalipse 04 a 06
27- Apocalipse 07 a 09
28- Apocalipse 10 a 12
29- Apocalipse 13 a 15
30- Apocalipse 16 a 18
31- Apocalipse 19 a 22
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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.
6. Fale menos. Faça mais.
7. Obediência.
CD’s
1. Televisão Babá Eletrônica.
2. O anjo da igreja.
3. Uma vida de oração.
4. A importante missão de discipular a família.
5. Poço, um lugar de experiência com Deus.
VÍDEOS
1. Televisão Babá Eletrônica.
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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 do Missionário Ripari:
pr.marcoantonio@uol.com.br
SITE:
http://sites.uol.com.br/pr.marcoantonio

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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Letras Santas
Proibido todo e qualquer uso comercial.
Se você pagou por esse livro
VOCÊ FOI ROUBADO!
Você tem este e muitos outros títulos GRÁTIS
direto na fonte:
http://letrassantas.vilabol.uol.com.br/index.htm

O Portal da
Literatura Evangélica
Grátis!
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