
FAMÍLIAS SÁBIAS APREN-
DEM COM AS COBRAS 

As cobras têm péssima fa-
ma. Na vida é assim e na Bí-
blia também. 

Jesus comete uma exce-
ção quando recomenda que 
sejamos prudentes como as 
cobras (Mt. 10:16), texto cuja 
interpretação nos incomoda. 
Certamente, Jesus elogia 
uma virtude das serpentes: a 
de não se arriscar. Elas se 
preservam e se protegem. A 
este cuidado devem a sua so-
brevivência. De igual modo, 
as famílias sábias precisam 
aprender a virtude do au-
tocuidado. Os mais jovens 
precisam aprender a não se 
arriscar. Muitas vezes, seus 
pais os advertem para os pe-
rigos, mas muitos simples-
mente acham que os perigos 
não existem. As cobras sa-
bem que existem e os evi-
tam. Por isto, sobrevivem. Al-
gumas chegam a 40 anos, o 
que é muito. Devem esta lon-
gevidade ao fato de serem 
prudentes. Fora disso, nada 
de bom podemos aprender 
com elas. Desde o Éden, sua 
imagem é a pior. Mesmo no 
deserto, quando a escultura 
de uma delas é exposta no 
alto, como forma de salvação 
nacional, sua referência aca-

ba sendo ruim. Chamada de 
Neustã (2Rs. 18:4), acabou 
adorada pelos israelitas, em 
grande desobediência aos 
mandamentos de Deus. 

No livro de Provérbios, ela 
é mencionada sempre de 
modo negativo. Leiamos:  

“Há três coisas que são 
maravilhosas demais para 
mim, sim, há quatro que não 
entendo: o caminho da águia 
no céu, o caminho da cobra 
na penha, o caminho do na-
vio no meio do mar e o cami-
nho do homem com uma 
donzela. Tal é o caminho da 
mulher adúltera: come, e lim-
pa a boca, e diz: Não cometi 
maldade”. (Pv. 30:18-20 – 
ARA) 

“Não olhes para o vinho, 
quando se mostra vermelho, 
quando resplandece no copo 
e se escoa suavemente. Pois 
ao cabo morderá como a co-
bra e picará como o basilis-
co”.     (Pv. 23:31,32 – ARA)  

O sábio bíblico usa as co-
bras para nos advertir quanto 
a dois perigos destruidores 
de família: a infidelidade con-
jugal e o vício do álcool. To-
dos sabemos o quanto o 
adultério e o álcool mata, co-
mo cobras. Quando uma co-
bra anda sobre as rochas 
(penhas), elas aparecem e 
desaparecem. Assim são os 

adúlteros, que aparecem e 
seduzem, como se tudo fosse 
perigoso, até que o veneno 
seja desferido. Nossa família 
deve cuidar no seu caminho, 
para que as serpentes, saídas 
das trevas, não a ataquem. A 
destruição pode ser irreversí-
vel. Nossa família têm flerta-
do com o álcool, presença ca-
da vez mais marcantes nos 
casamentos e até nos aniver-
sários de crianças, como se 
as pessoas não fossem se di-
vertir se não houvesse bebi-
da alcoólica na festa. O dis-
curso comum é que uma coi-
sa é beber e outra é se embe-
bedar. O importante é beber 
com moderação, diz a peda-
gogia governamental. Todos 
os flagrados dirigindo impru-
dentemente pelas avenidas e 
rodovias estavam certos que 
tinham bebido moderada-
mente antes de pegarem no 
volante para dirigir, morrer e 
matar. Nossa família não po-
de brincar com isto. O álcool 
é uma cobra venenosa. 

 
Israel Belo de Azevedo   
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Agenda Semanal  

  Terça 08h - Consagração 
 Quarta 20h - Culto de Unção e Restauração  
 Quinta 15h - Reunião de Oração e Milagres  
 Domingo 09h - Escola Bíblica Dominical 
 Domingo 19h - Culto de Celebração  

Programação de  

Fevereiro 
03/02 - Bazar Ceilândia 
04/02 - Santa Ceia 
11/02 - Família 
18/02 - Celebração 
25/02 - Palestra para Casais 
25/02 - Evangelismo 

Aniversariantes  de  

Fevereiro 

Inscreva-se em  
nosso canal! 

Assista cultos Ao Vivo em 

qualidade HD pelo nosso canal no 

Youtube. Domingo 19h! 

Você quer assistir 

novamente uma 

mensagem acesse 

pelo nosso canal. 

www.igrejasemear.com 

Avisos 
Dentro do templo não é per-
mitido: 

 Gravar os cultos; 

 Mascar chiclete; 

 Uso do celular; 

 Consumir alimentos e  
bebidas. 

Biblioteca Semear  

Sugestão:  A fé real 

Autor:  Kenneth E. Hagin 

Procure a Irmã  Alessandra 

Atendimento Pastoral  

Se você deseja um atendimen-

to marque seu horário com a 

secretária da Igreja, 3397.2035 

(14h às 19h e sáb. de 9h às 

13h)  

Para Tornar-se Membro 

Os irmãos que desejarem ligar-

se à Igreja,  procurem um dos 

pastores da igreja. 

Classe Novos Decididos 

Estão abertas as inscrições 

para a Classe de Novos Decidi-

dos. Interessados, procurar o 

Pr. Edilson. 

Atualização de Dados  

Membros que mudarem de 

telefone ou endereço,  favor 

atualizar cadastro:  

semearigrejacrista@gmail.com 

FIQUE LIGADO 

Vem aí... 

7 Quartas Proféticas 

FEVEREIRO E MARÇO 

Culto da Unção e 
Restauração com           
Pr. Rennê Santos 

01/02 LUDMILLA CARNEIRO 14/02 JANAÍNA ALVES  

04/02 DINORÁ DE SOUSA 18/02 LENITA DA SILVA BARROS  

06/02 RAIMUNDO VIEIRA LINS 18/02 SUELI OLIVEIRA DOMIENSE 

08/02 AMANDA LEMOS  20/02 BEATRIZ MARIA SILVA  

08/02 MATEUS ALBERTO 24/02 CLAYTON DA SILVA LOBATO  

13/02 RAIMUNDO BORGES 28/02 PEDRO ÍGOR OLIVEIRA  
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REAVIVADOS PELA PALAVRA 
50 DIAS NA ESPÍSTOLA DE JOÃO 

 

05/FEVEREIRO A 26/MARÇO 
 

Crescendo nas doutrinas do cristianismo e deveres dos cristãos 
Participe dessa jornada! 
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