
O ENIGMA DO FATOR MP2F 

 

 Se você estava no primeiro Escolão de Férias da EBD, do meio do ano, dia 31 de 

julho p. passado, deve ter ficado curioso para saber o significado do enigma do Fator 

MP2F. Mas é muito fácil para aqueles que vem acompanhando a leitura da Maratona. O 

que significa? Significa Meditar da Palavra, para Fazer tudo o que nela está escrito e 

depois Falar dela para os outros, sem cessar. 

 Podemos ver esse fator, claramente, nas instruções dadas por Deus a Josué. Ele 

recebeu de Deus a promessa de que seria bem sucedido em tudo (Js 1:8), ou seja, que 

todo o lugar em que pisasse a planta do seu pé, seria dado a ele (Js 1:3); que ninguém 

poderia resistir a ele em todos os dias da sua vida, pois o Senhor seria com ele (Js 1:3); 

que ninguém poderia resistir a ele em todos os dias da sua vida, pois o Senhor seria com 

ele (Js 1:5) e que ele nunca seria deixado ou desamparado pelo Senhor (Js 1:5). Mas 

havia quatro condições: que ele meditasse dia e noite no livro da Lei, isto é, na Palavra de 

Deus; que ele fizesse tudo conforme estava escrito ali, sem se desviar nem para a direita 

nem para a esquerda; e, por fim, que ele falasse dessa Palavra ao povo, sem cessar. É 

claro que para fazer tudo isso, ele precisava se esforçar e ter bom ânimo, do contrário ele 

não conseguiria. E foi exatamente isso o que ele fez, como podemos ver em suas 

palavras: escolhei hoje a quem sirvais; (...) porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor 

(Js 24:15). 

 Ao meu ver, o Fator MP2F foi determinante na vida e ministério de todos os homens 

e mulheres de Deus bem sucedidos, principalmente dos reis de Judá. Assim como Josué, 

todos eles, sem exceção, creram em Deus e praticaram o Fator MP2F. 

 Com certeza o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, praticava o fator 

MP2F. Não é de admirar que ele tenha se tornado a maior referência de um bom rei para 

todos os reis considerados bons, em Judá. Ele disse que, pela Palavra de Deus, a sua 

alma era refrigerada; o seu coração se alegrava e os seus olhos eram iluminados; que por 

ela ele era admoestado e alcançava sabedoria; e que grande era a sua recompensa por 

guardá-la. Não é de admirar que a Palavra era, para ele, mais desejável do que o ouro e 

mais doce do que o mel (Sl 19:7-11). 

 O rei Josias, de Judá, foi outro que se notabilizou pela prática Fator MP2F. Ele “fez 

o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, sem desviar-se nem para a direita 

nem para a esquerda, a tal ponto que dele se disse: “nem antes nem depois houve um rei 

como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as 

suas forças, de acordo com toda a Lei de Moisés.” (2 Reis 22:2, 23:25). Além dele meditar 

e fazer o que a Palavra diz, ele falava dela ao povo e levava todos a se comprometerem 

em seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus 

mandamentos (2 Reis 23.1-3). 

 Mas, e você, crê que de fato Deus é fiel e que cumprirá as suas promessas em sua 

vida, assim como Ele fez na vida e ministérios de Josué, de Davi, de Josias, e de tantos 

outros, caso você pratique o Fator MP2F? 

 Em meu TQSD, tenho meditado nos capítulos da Maratona, tenho sido grandemente 

desafiado por Deus a meditar dia e noite na Sua Palavra, para fazer o que nela está escrito 



e para falar dela aos outros, sem cessar; e por conta disso, tenho visto os resultados se 

multiplicarem a cada dia em minha vida. Portanto, quero desafiá-lo a fazer o mesmo, e que 

o Senhor te abençoe. 
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