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Prefácio 
O tema da segunda vinda de Cristo, que é mencionado centenas de vezes na Bíblia, 

tem sido a bendita esperança da igreja em todas as épocas. É a nota tônica da última 

mensagem — a verdade presente — a ser dada ao mundo. 

“A compreensão da esperança da segunda vinda de Cristo é a chave que descerra 

toda a história que se segue e explica todas as lições futuras.” — Evangelismo, p. 

220. 

Como um povo que professa aguardar ansiosamente a vinda de Cristo, devemos 

prestar atenção a cada sinal que aponte para esse evento, o maior da história do 

mundo. Embora não devamos tentar estabelecer uma data para o retorno de nosso 

Senhor, é-nos dito que, observando os sinais dados pelos profetas, pelos apóstolos e 

pelo próprio Cristo (especialmente em Mateus 24), saberemos que a segunda vinda 

de Cristo está muito próxima — mesmo às portas. 

De acordo com o apóstolo Pedro, não devemos apenas aguardar, mas também 

“apressar” a vinda do Senhor (2 Pedro 3:12). Podemos realmente “apressar” Sua 

vinda estando preparados para encontrá-lO (Lucas 12:36-38, Atos 3:19 e 20, 2 Pedro 

3:14) e fazendo a obra que Ele nos confiou (Lucas 19:12, 13 e 15; 14:23; Mateus 

24:14). Se negligenciarmos isso, seremos considerados responsáveis por “atrasar” a 

vinda do Senhor. Enquanto estivermos aplicados no estudo destas lições, todos os 

alunos da Escola Sabatina terão uma boa oportunidade para examinarem-se 

individualmente à luz destas perguntas:  

Por minha vida, tenho estado “acelerando” ou “atrasando” a vinda do Senhor? Se 

tenho boas razões para acreditar que estou “atrasando” Sua volta, como posso mudar 

drasticamente minha vida e começar a fazer, de todo o coração, o que o Senhor quer 

que eu faça?  

Respostas claras a essas perguntas serão encontradas nas lições que iremos estudar 

neste trimestre. 

Não basta crermos [intelectualmente] na breve vinda de Cristo, [ou] que saibamos 

tudo o que está escrito a respeito e [ainda] que divulguemos [nossos conhecimentos] 

a outros. Há muitos crentes professos na tríplice mensagem que estão “no caminho 

largo” enquanto professam estar “viajando pelo caminho estreito”. Eles estão 

enganando a si mesmos e a outros. Sua inconsistência leva os pecadores a 

endurecerem seus corações com a desculpa: “Não há distinção entre nós. Somos 

parecidos; vestimo-nos, conversamos e agimos da mesma forma.” — Testemunhos 

para a igreja, vol. 1, p.128.  

Alguém assim será “pesado na balança e achado em falta.” — Primeiros escritos, p. 

37. O estudo deste trimestre nos mostra como podemos evitar esse tipo de naufrágio 

espiritual. 

Que essas lições levem cada um de nós a uma consagração mais profunda, à medida 

que nos aproximamos de Cristo e uns dos outros. Unamo-nos em intercessão pela 

revelação do Espírito Santo, pela conclusão da obra, para que possamos estar 

preparados, em desejosa expectativa, como aconteceu em 1844 com o verdadeiro 

povo de Deus. 

Departamento da Escola Sabatina da Conferência Geral  



3 

 

www.crescermais.org 

www.conectadoscomdeus.net  |  www.conectadoscomdeus.tv 

Oferta de primeiro sábado (1º de julho de 2017) 

Para uma igreja em Washington (DC), EUA 
 

Queridos irmãos, irmãs e amigos ao redor do mundo: 

Como um povo que está em preparo para a segunda vinda de Jesus, temos uma 

dívida de gratidão para com nossos antepassados, que, sob a providência de Deus, 

fundaram um país que concede liberdade religiosa a todos. Os Estados Unidos da 

América são o terceiro país mais populoso do mundo com 324.227.000 habitantes. A 

capital da nação está localizada em Washington, no Distrito de Columbia, e está 

ligada aos Estados de Virgínia e Maryland por um anel viário de 64 milhas (103 

quilômetros). Sendo o lar de cerca de 650.000 habitantes, incluindo as autoridades 

governamentais, diplomatas estrangeiros e suas famílias, e uma população semanal 

de mais de um milhão de pessoas provenientes dos subúrbios de Virgínia e Maryland, 

Washington (DC) é a 24.ª cidade mais populosa dos Estados Unidos e a 7.ª maior em 

área metropolitana. Essa grande cidade, com seu intercâmbio econômico, político e 

cultural, é terreno fértil para a difusão do evangelho. 

A obra da Reforma começou em Washington (DC) no final dos anos 1970, com 

apenas um punhado de membros. Em 1980, uma pequena casa foi comprada em 

Temple Hills, Maryland (um subúrbio do Distrito) e adaptada como igreja. Essa 

pequena igreja tem atuado como farol nessa grande área. A partir de Temple Hills, 

muitos irmãos ajudaram a promover o ministério aqui. Essa igreja há tantos anos em 

funcionamento e que acomoda aproximadamente 30 pessoas, tornou-se muito 

pequena para nós. Com o crescimento do número de membros e visitantes regulares, 

veio a necessidade de um edifício maior. Depois de muita oração e jejum, tomou-se a 

decisão de adquirir uma instalação maior, estrategicamente localizada na área 

metropolitana, permitindo-nos cumprir melhor a comissão de nosso Senhor: “Ide, 

pois, ensinai a TODAS as nações” (Mateus 28:19 [grifo nosso]). A proclamação do 

evangelho deve-se estender a todas as nações, tribos, línguas e povos, ganhando 

almas para o Senhor. 

Apelamos a todos os alunos da Escola Sabatina para que nos ajudem nesse projeto 

de estabelecer um novo farol de luz na capital dos Estados Unidos. Que Deus o 

recompense ricamente ao doar com liberalidade para Sua causa. Agradecemos 

antecipadamente por sua generosa contribuição com esse digno plano. 

 

Seus irmãos e irmãs de Temple Hills  
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Lição 1 | Sábado, 1o de julho de 2017 

ALEGRE E GLORIOSA ESPERANÇA 
Eis que veio o Senhor com os Seus milhares de santos [anjos] (Judas, vers. 

14, última parte). 

Ao povo de Deus, por tanto tempo a peregrinar em sua jornada na “região e sombra 

da morte”, é dada uma esperança preciosa e inspiradora de alegria na promessa do 

aparecimento dAquele que é “a ressurreição e a vida”, a fim de levar de novo ao lar 

Seus filhos exilados. — O grande conflito, p. 299. 

Estudo adicional: O grande conflito, pp. 299-303 (cap. 17: “A esperança que 

infunde alegria”). 

 

Domingo, 25 de junho 

1. PROMESSAS ANIMADORAS DE DEUS 

A. Ainda no princípio da história humana, o que foi revelado em visão a 

Enoque (o sétimo depois de Adão), e como ele foi poderosamente motivado 

por isso? Judas, vers. 14 e 15. 

Jd 14 e 15 — E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, 

dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de Seus santos [anjos], 15 para 

fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas 

obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que 

ímpios pecadores disseram contra Ele. 

Pelo Espírito de Profecia, [Deus] levou-o [Enoque] através das gerações que viveriam 

após o dilúvio, e mostrou-lhe os grandes acontecimentos ligados à segunda vinda de 

Cristo e ao fim do mundo. [...] 

Em visão profética foi instruído com relação à morte de Cristo, e foi-lhe mostrada a 

Sua vinda em glória, acompanhado por todos os santos anjos, para, da sepultura, 

resgatar o Seu povo. Viu também o estado corrupto do mundo no tempo em que 

Cristo aparecesse pela segunda vez, ou seja, que haveria uma geração jactanciosa, 

presumida, voluntariosa, negando o único Deus e o Senhor Jesus Cristo, pisando a Lei 

e desprezando a obra expiatória. Viu os justos coroados de glória e honra, e os ímpios 

banidos da presença do Senhor, e destruídos pelo fogo. 

Enoque se tornou um pregador da justiça, tornando conhecido do povo o que Deus 

lhe revelara. — Patriarcas e profetas, pp. 85 e 86. 

 

Segunda-feira, 26 de junho 

2. ALEGRE CONFIANÇA 

A. Descreva como o povo de Deus no Antigo Testamento expressou sua 

esperança na segunda vinda de Cristo. Salmos 50:1-4; 96:11-13.  

Sl 50:1-4 — O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a Terra desde o nascimento 

do Sol até ao seu ocaso. 2 Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. 

3 Virá o nosso Deus e não Se calará; adiante dEle um fogo irá consumindo, e haverá 
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grande tormenta ao redor dEle. 4 Do alto chamará os céus e a Terra, para julgar o 

Seu povo. 

Sl 96:11-13 — Alegrem-se os céus, e regozije-se a Terra: brame o mar e a sua 

plenitude. 12 Alegre-se o campo com tudo o que há nele; então, se regozijarão todas 

as árvores do bosque, 13 ante a face do Senhor, porque vem, porque vem a julgar a 

Terra; julgará o mundo com justiça, e os povos com a Sua verdade. 

A vinda de Cristo para inaugurar o Reino de justiça tem inspirado as mais sublimes e 

exaltadas declarações dos escritores sagrados. Os poetas e profetas da Bíblia dela 

trataram com palavras cheias de fogo celestial. — O grande conflito, p. 300. 

B. Com que elevada linguagem o profeta Habacuque descreveu o retorno de 

Jesus? Habacuque 3:3-6. 

Hb 3:3-6 — Deus veio de Temã, e o Santo, do monte de Parã. A Sua glória cobriu os 

céus, e a Terra encheu-se do Seu louvor. 4 E o Seu resplendor era como a luz, raios 

brilhantes saíam da Sua mão, e ali estava o esconderijo da Sua força. 5 Adiante dEle 

ia a peste, e raios de fogo sob os Seus pés. 6 Parou e mediu a Terra; olhou e separou 

as nações; e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se 

encurvaram; o andar eterno é Seu. 

C. Que reconfortante e encorajadora promessa é repetida aos crentes do 

Novo Testamento, e como isso deve nos influenciar poderosamente? Atos 

1:10 e 11. 

At 1:10 e 11 — E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto Ele subia, eis que 

junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, 11 os quais lhes disseram: 

Varões galileus, por que estais olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi 

recebido em cima no Céu, há de vir assim como para o Céu O vistes ir. 

A última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, de que Ele viria outra vez, 

iluminou o futuro a Seus discípulos, encheu-lhes o coração de alegria e esperança que 

as tristezas não poderiam apagar nem as provações empanar1. — Ibidem, p. 302. 

[Cita-se Atos 1:11] Realmente preciosa era essa promessa aos aflitos discípulos, de 

que veriam outra vez Jesus, tão amado por todos eles. Preciosa também é essa 

promessa [feita] a cada verdadeiro seguidor de Cristo. Ninguém que realmente ame a 

Jesus lamentará o fato de que Ele está voltando. E à medida que se aproximam da 

vinda do Filho do homem, os que verdadeiramente amam a Jesus olharão para a 

frente com alegria e esperança, procurando preparar-se para contemplar Aquele a 

quem suas almas amam; Aquele que morreu para resgatá-los.  

Jesus está vindo! Mas não para ouvir as aflições da humanidade ou o pecador culpado 

confessar seus pecados e conceder perdão, pois o caso de todos estará então 

decidido para a vida ou para a morte. Os que viveram no pecado permanecerão 

pecadores para sempre. Os que confessaram seus pecados a Jesus no santuário, 

tendo feito dEle seu amigo, amando a Sua vinda, terão o perdão escrito em todos os 

seus pecados. Tendo purificado suas almas “pela obediência à verdade”, 

permanecerão puros e santos para sempre. — The Youth’s Instructor, 1º de abril de 

1854.  

 

                                           
1
 Empanar: Tirar ou perder o brilho; conspurcar(-se), deslustrar(-se), macular(-se). 
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Terça-feira, 27 de junho 

3. UM EVENTO DIGNO DE NOSSA CUIDADOSA PREPARAÇÃO 

A. Como podemos ser encorajados pela esperança expressa por Paulo? Tito 

2:11-13.  

Tt 2:11-13 — Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos 

os homens, 12 ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências 

mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, 13 aguardando a 

bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso 

Senhor Jesus Cristo. 

Somos peregrinos e estrangeiros que aguardamos, ansiamos e oramos pela bem-

aventurada esperança, o glorioso aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus 

Cristo. Se cremos nisso e o introduzimos em nossa vida prática, que ação vigorosa 

não inspirará essa fé e esperança; que fervente amor mútuo; que vida esmerada e 

santa para a glória de Deus; e no respeito que manifestarmos pela recompensa do 

galardão, que fronteiras nítidas de demarcação serão comprovadas entre nós e o 

mundo! —Evangelismo, p. 220.  

Deus deseja que Seu povo mantenha os olhos fixos no Céu, aguardando “o 

aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo” (Tito 2:13). 

Enquanto a atenção dos mundanos se volta para seus vários empreendimentos, a 

nossa deve ser posta no Céu; nossa fé deve atingir mais e mais longe os gloriosos 

mistérios do tesouro celestial, extraindo os preciosos e divinos raios de luz do 

santuário celeste para brilharem em nosso coração, como brilham na face de Jesus. 

[...] 

O desejo de nosso Senhor é que estejamos vigilantes, para que, quando Ele vier e 

bater, possamos abrir imediatamente a porta. — Testemunhos para a igreja, vol. 2, 

pp. 194 e 195.  

B. Como Jesus aparecerá àqueles que aguardam ansiosamente Seu retorno? 

Hebreus 9:28 (última parte).  

Hb 9:28 (ú. p.) — [...] aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que O esperam 

para a salvação [grifo nosso]. 

Assim Cristo, no final de Sua obra mediadora, aparecerá “sem pecado, [...] para 

salvação” (Hebreus 9:28), a fim de abençoar com a vida eterna Seu povo que O 

espera. — O grande conflito, p. 485. 

Jesus virá como subiu ao Céu, mas com esplendor adicional. Ele vem com a glória de 

Seu Pai, e todos os santos anjos com Ele, escoltando-O em Seu caminho. Em vez da 

cruel coroa de espinhos a perfurar Suas santas têmporas, uma coroa de glória 

deslumbrante cobrirá Sua fronte sagrada. Não aparecerá como homem de dores, 

experimentado nos sofrimentos; mas Seu semblante brilhará mais do que o Sol ao 

meio-dia. Não usará trajes simples, sem costura, mas vestimentas mais brancas do 

que a neve, de deslumbrante esplendor. — The Youth’s Instructor, 1o de abril de 

1854. 

 

Quarta-feira, 28 de junho 

4. EU QUERO QUE ELE VOLTE  
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A. Que mensagem nos sermões de Lutero ecoava o ensinamento de Paulo a 

respeito da época do juízo final? Hebreus 9:27.  

Hb 9:27 — E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois 

disso, o juízo, [...] 

Lutero declarou: “Convenço-me, em verdade, de que o dia do juízo não está para 

além de trezentos anos. Deus não quer, não pode suportar por muito tempo mais 

este ímpio mundo”. “Aproxima-se o grande dia em que se subverterá o rei da 

abominação”. — O grande conflito, p. 303. 

B. Que convicção outros reformadores também tiveram, e qual deve ser 

nossa principal prioridade hoje? Apocalipse 16:15. 

Ap 16:15 — Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda 

as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. 

“Este velho mundo não está longe de seu fim”, disse Melâncton. Calvino manda aos 

cristãos “não hesitarem, desejando ardentemente o dia da vinda de Cristo como o 

mais auspicioso de todos os acontecimentos”; e declara que “a família inteira dos fiéis 

conservará em vista aquele dia”. “Devemos ter fome de Cristo, devemos buscá-lO, 

contemplá-lO”, diz ele “até à aurora daquele grande dia, em que o nosso Senhor 

amplamente manifestará a glória do Seu Reino”. 

“Não levou nosso Senhor Jesus nossa carne para o Céu?” disse Knox, o reformador 

escocês, “e não voltará Ele? Sabemos que voltará, e isso dentro em breve”. Ridley e 

Latimer, que depuseram a vida pela verdade, esperaram pela fé a vinda do Senhor. 

Ridley escreveu: “O mundo, creio-o eu e, portanto o digo, chegará sem dúvida ao 

fim. De coração clamemos com João, o servo de Deus, a Cristo nosso Salvador: Vem, 

Senhor Jesus, vem”. — Idem. 

A volta de Cristo ao nosso mundo não demorará muito. Seja essa a ênfase de cada 

mensagem. 

A bem-aventurada esperança do segundo advento de Cristo, com suas solenes 

realidades, precisa ser repetidamente apresentada ao povo. A espera do breve 

aparecimento de nosso Senhor nos levará a considerar as coisas da Terra como nulas 

e sem importância. [...] 

Não poderá ser dito agora pelos servos do Senhor, como o foi pelo profeta Daniel: 

“Uma guerra prolongada” (Daniel 10:1). Falta pouco tempo para que as testemunhas 

de Deus façam o seu trabalho de preparação do caminho para o Senhor. — 

Testemunhos para a igreja, vol. 6, p. 406.  

 

Quinta-feira, 29 de junho 

5. AGUARDANDO ATIVAMENTE O DIA PROMETIDO  

A. Explique a responsabilidade de todos os que seriamente desejam 

encontrar o Mestre em paz, quando Ele voltar. Amós 4:12 (última parte); 

Sofonias 2:3. 

Am 4:12 (ú. p.) — [...] E, porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te 

encontrares com o teu Deus. 



8 

 

www.crescermais.org 

www.conectadoscomdeus.net  |  www.conectadoscomdeus.tv 

Sf 2:3 — Buscai o Senhor, vós, todos os mansos da Terra, que pondes por obra o 

Seu juízo; buscai a justiça, buscai a mansidão; porventura sereis escondidos no dia 

da ira do Senhor. 

Cristo diz: “Conheço as tuas obras” (Apocalipse 2:2). Ele sabe se você está vivendo 

uma vida de perfeição2, se gosta de falar e pensar nEle, e se é sua alegria louvá-lO. 

Esperamos finalmente chegar ao Céu para unir-nos ao coro celestial? Ressurgiremos 

com o caráter que tivermos formado ao descermos à sepultura. [...] Agora é a hora 

de preparar nossas vestes. É o tempo de lavar nossas vestiduras e branqueá-las no 

sangue do Cordeiro. 

Quando o doutor da lei veio a Cristo e perguntou: “O que devo fazer para herdar a 

vida eterna?”, a resposta foi: “Guarda os mandamentos”. Aqui uma pergunta direta é 

feita pelo doutor da lei, e ele recebe uma resposta igualmente direta. — Manuscript 

Releases, vol. 9, p. 262. 

B. Qual será o profundo sentimento de todos os que abraçam de coração a 

promessa de Cristo, de que voltará em breve? Apocalipse 22:20.  

Ap 22:20 — Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém! 

Ora, vem, Senhor Jesus! 

Quero honrar Aquele que está assentado no trono. Quero que minha voz ecoe e 

ressoe pelas cortes celestiais. Estará você lá? Então você deve educar sua voz a 

louvá-lO na Terra, para que possa participar do coro celestial, cantando o cântico de 

Moisés e do Cordeiro. Deus nos ajude e nos encha de toda a plenitude e poder, e 

então poderemos provar as alegrias do mundo por vir. — The Ellen G. White 1888 

Materials, p. 128. 

 

Sexta-feira, 30 de junho 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. O que devo considerar sobre a profundidade do meu anseio pelo retorno 

de Jesus? 

2. Por que as promessas referentes ao retorno de Jesus nos fortalecem? 

3. Por que é importante cultivar um desejo real de compartilhar esta verdade 

com outros? 

4. Como os Reformadores do século dezesseis inspiram fé no retorno de 

Cristo? 

5. Somos salvos pela fé. Então, o que demonstra o genuíno compromisso de 

nossa fé? 

 

                                           
2
 “Ele sabe se você está vivendo uma vida de perfeição”: Este trecho deve ser considerado em seu devido contexto. Deus exige 

perfeição de Suas criaturas, mas essa perfeição é sujeita às contingências e às particularidades da natureza humana. Em outra 

passagem que trata do mesmo assunto, Ellen White escreveu:  

“Jesus está em pé no Santo dos Santos, para comparecer agora na presença de Deus por nós. Ali Ele não cessa de apresentar Seu 

povo, momento após momento, perfeito nEle. No entanto, por sermos assim representados perante o Pai, não devemos imaginar 

que podemos abusar de Sua misericórdia, tornando-nos descuidados, indiferentes e comodistas. Cristo não é o ministro do pecado. 

Somos perfeitos nEle, aceitos no Amado, unicamente se permanecemos nEle pela fé”. — Fé e obras, p. 97 (capítulo 16: 

“Aceitos em Cristo” [grifo nosso]). 
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Lição 2 | Sábado, 8 de julho de 2017 

SINAIS DA VOLTA DE JESUS 
Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que o 

Reino de Deus está próximo (Lucas 21:31). 

Cristo ordenara a Seu povo que atendesse aos sinais de Seu advento e se regozijasse 

ao contemplar os indícios de seu vindouro Rei. — O grande conflito, p. 308. 

Estudo adicional: O grande conflito, pp. 31-38 (cap. 1: “Predito o destino do 

mundo”); pp. 304-316 (cap. 17: “A esperança que infunde alegria”); 333 e 334 (cap. 

18: “Uma profecia muito significativa”). 

 

Domingo, 2 de julho 

1. PREVISÃO DE EVENTOS FUTUROS 

A. Que previsão fez o Filho do homem sobre o maravilhoso templo existente 

em Seus dias — um acontecimento que os discípulos não conseguiam 

entender? Mateus 24:1 e 2. 

Mt 24:1 e 2 — E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dEle os Seus 

discípulos para Lhe mostrarem a estrutura do templo. 2 Jesus, porém, lhes disse: Não 

vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não 

seja derribada. 

Ao ser a atenção de Cristo chamada para a magnificência do templo, quais não terão 

sido os pensamentos não expressos daquele Rejeitado?! A visão que tinha perante Si 

era na verdade bela, mas Ele disse com tristeza: Eu vejo tudo isso. Os edifícios são 

realmente maravilhosos. Vocês apontam essas paredes como sendo aparentemente 

indestrutíveis; ouçam, porém, as Minhas palavras: Dia virá em que “não ficará aqui 

pedra sobre pedra que não seja derribada”. — O Desejado de Todas as Nações, p. 

627. 

B. Que questões intrigaram os discípulos, e como foram relacionadas às 

profecias de Cristo a respeito do fim do mundo? Mateus 24:3. 

Mt 24:3 — E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-Se a Ele os Seus 

discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal 

haverá da Tua vinda e do fim do mundo? 

Com a subversão de Jerusalém os discípulos associaram os fatos da vinda pessoal de 

Cristo em glória temporal a fim de assumir o trono do império do Universo, castigar 

os judeus impenitentes e libertar a nação do jugo romano. O Senhor lhes dissera que 

viria a segunda vez. Daí, com a menção dos juízos sobre Jerusalém, volveram o 

pensamento para aquela vinda. — O grande conflito, p. 25.  

 

Segunda-feira, 3 de julho 

2. A PROFECIA QUE SE CUMPRIU APÓS A ASCENSÃO DE CRISTO 

A. Que advertência devemos atender quanto ao destino do templo, no ano 70 

d.C., exatamente como Jesus havia profetizado? Isaías 30:12 e 13. 
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Is 30:12 e 13 — Pelo que assim diz o Santo de Israel: Visto que rejeitais esta 

palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, 13 por 

isso, esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o 

mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente, em um momento. 

A cega obstinação dos chefes dos judeus e os abomináveis crimes perpetrados dentro 

da cidade sitiada excitaram o horror e a indignação dos romanos. [...] Em sua fúria, 

os soldados lançaram tochas ardentes nas salas contíguas1 ao templo, e com a 

espada assassinavam em grande número os que ali tinham procurado refúgio. O 

sangue corria como água pelas escadas do templo abaixo. Milhares e milhares de 

judeus pereceram. Acima do ruído da batalha, ouviam-se vozes bradando: “Icabode!” 

— foi-se a glória. — O grande conflito, p. 33. 

Tanto a cidade como o templo foram arrasados até os seus alicerces, e o solo sobre o 

qual se encontrava a santa casa foi “arado como um campo” (Jeremias 26:18). — 

Ibidem, p. 35.  

B. Cite alguns aspectos interessantes que podemos extrair do fato de que 

apenas aqueles que atenderam às palavras de Jesus foram poupados. Lucas 

21:20-22; Salmos 27:5.  

Lc 21:20-22 — Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei, então, 

que é chegada a sua desolação. 21 Então, os que estiverem na Judeia, que fujam 

para os montes; os que estiverem no meio da cidade, que saiam; e, os que estiverem 

nos campos, que não entrem nela. 22 Porque dias de vingança são estes, para que se 

cumpram todas as coisas que estão escritas. 

Sl 27:5 — Porque no dia da adversidade me esconderá no Seu pavilhão; no oculto do 

Seu tabernáculo me esconderá; pôr-me-á sobre uma rocha. 

Durante sete anos um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, 

declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. [...] Este ser estranho foi 

preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus-

tratos respondia somente: “Ai! ai de Jerusalém!” “Ai! ai dos habitantes dela!” Seu 

clamor de aviso não cessou senão quando foi morto no cerco que havia predito. 

Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera a Seus discípulos o 

aviso, e todos os que creram em Suas palavras aguardaram o sinal prometido. [Cita-

se Lucas 21:20-22] — Ibidem, p. 30.  

[Cita-se Lucas 21:20-22] Esta advertência foi dada para ser considerada quarenta 

anos depois, na destruição de Jerusalém. [...]  

“Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no dia de sábado”, disse 

Cristo (Mateus 24:20). [...] Quarenta anos depois de Sua crucificação [o sábado] 

ainda deveria ser considerado sagrado. Durante quarenta anos os discípulos oraram 

para que a sua fuga não acontecesse no dia de sábado. — O Desejado de Todas as 

Nações, p. 630. 

 

Terça-feira, 4 de julho 

3. UM PERÍODO PROFÉTICO — A IDADE DAS TREVAS 

                                           
1
 Contíguas: Adjacentes, imediatas, unidas, próximas, vizinhas. 
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A. O que subitamente ocorreu com os crentes após a destruição da cidade de 

Jerusalém no ano 70 d.C.? Mateus 24:21 e 22.  

Mt 24:21 e 22 — Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o 

princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. 22 E, se aqueles dias 

não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas, por causa dos escolhidos, 

serão abreviados aqueles dias. 

Da destruição de Jerusalém, passou Cristo rapidamente ao maior evento, o último elo 

na cadeia da história terrestre — a vinda do Filho de Deus em majestade e glória. 

Entre esses dois acontecimentos, jaziam abertos aos olhos de Cristo longos séculos 

de trevas, séculos assinalados para Sua igreja por sangue, lágrimas e agonia. — 

Ibidem, pp. 630 e 631.  

B. Como esse mesmo período histórico de tribulação foi descrito pela 

profecia do livro de Apocalipse? Apocalipse 11:2 e 3; 13:5. 

Ap 11:2 e 3 — E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças; porque foi 

dado às nações, e pisarão a Cidade Santa por quarenta e dois meses. 3 E darei poder 

às Minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, 

vestidas de pano de saco. 

Ap 13:5 — E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias; e deu-

se-lhe poder para continuar por quarenta e dois meses. 

C. Que diretriz bíblica sobre o tempo profético nos ajuda a entender como 

calcular matematicamente a verdadeira duração desse período, tendo em 

mente que o cálculo profético se baseia em um mês de 30 dias e em um ano 

com 360 dias? Números 14:34; Ezequiel 4:6. 

Nm 14:34 — Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, quarenta dias, 

cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades quarenta 

anos e conhecereis o Meu afastamento. 

Ez 4:6 — E, quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e 

levarás a maldade da casa de Judá quarenta dias; um dia te dei para cada ano. 

A supressão2 das Escrituras sob o domínio de Roma, os terríveis resultados disso e a 

exaltação final da Palavra de Deus são vividamente retratados pela pena profética. A 

João, no exílio da solitária Patmos, foi dada uma visão dos 1260 anos, durante os 

quais o poder papal foi autorizado a espezinhar3 a palavra de Deus. — The Spirit of 

Prophecy, vol. 4, p. 188. 

Os quarenta e dois meses são o mesmo que “tempo, tempos, e metade de um 

tempo”, três anos e meio, ou 1260 dias de Daniel 7, o período durante o qual o poder 

papal deveria oprimir o povo de Deus. Esse período, conforme se declara nos 

capítulos precedentes4, começou com a supremacia do papado, no ano 538 de nossa 

era, e terminou em 1798. Nesta ocasião o papa foi aprisionado pelo exército francês, 

e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição: “Se alguém leva 

em cativeiro, em cativeiro irá” (Apocalipse 13:10). — O grande conflito, p. 439. 

 

                                           
2
 Supressão: Repressão, proibição; uma ação de suprimir ou reprimir algo, como uma atividade ou publicações. 

3
 Espezinhar: Pisar a pés. 

4
 Precedentes: Anteriores. 
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Quarta-feira, 5 de julho 

4. TRÊS EVENTOS MARCANTES 

A. Pouco antes do final do período de 1260 anos proféticos (considerando 

que a perseguição foi “abreviada”), que sinais na natureza mostraram que o 

retorno de Jesus estava próximo? Mateus 24:29 e 30; Marcos 13:24-26; 

Apocalipse 6:12 e 13. 

Mt 24:29 e 30 — E, logo depois da aflição daqueles dias, o Sol escurecerá, e a Lua 

não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão 

abaladas. 30 Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; e todas as tribos da 

Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com 

poder e grande glória. 

Mc 13:24-26 — Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o Sol se escurecerá, e a 

Lua não dará a sua luz. 25 E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus 

serão abaladas. 26 E, então, verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande 

poder e glória. 

Ap 6:12 e 13 — E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande 

tremor de terra; e o Sol tornou-se negro como saco de cilício, e a Lua tornou-se como 

sangue. 13 E as estrelas do céu caíram sobre a Terra, como quando a figueira lança 

de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. 

B. Examinando essas profecias uma a uma, de acordo com o registro da 

Inspiração e da história, o que aconteceu primeiro? Apocalipse 6:12.  

Ap 6:12 — E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor 

de terra; e o Sol tornou-se negro como saco de cilício, e a Lua tornou-se como 

sangue. 

Em cumprimento desta profecia [de Apocalipse 6:12], ocorreu no ano 1755 o mais 

terrível terremoto que já se registrou. Posto que geralmente conhecido por terremoto 

de Lisboa, estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América do Norte. Foi 

sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega e 

Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma extensão de mais de dez milhões de 

quilômetros quadrados. — O grande conflito, p. 304. 

C. Como se cumpriu a profecia sobre o Sol e a Lua? Marcos 13:24. 

Mc 13:24 — Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o Sol se escurecerá, e a Lua 

não dará a sua luz. 

Os 1260 dias ou anos terminaram em 1798. Um quarto de século [25 anos] antes, a 

perseguição tinha cessado quase inteiramente. Em seguida a esta perseguição, 

segundo as palavras de Cristo, o Sol deveria escurecer-se. — Ibidem, p. 306.  

O dia 19 de maio de 1780 figura na história como “o Dia Escuro”. Desde o tempo de 

Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se 

registrou. A descrição deste acontecimento, como dado por uma testemunha ocular, 

não é senão um eco das palavras do Senhor [...]: “O Sol se converterá em trevas, e a 

Lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor” (Joel 2:31). — 

Ibidem, p. 308. 

D. Como se cumpriu a profecia a respeito das estrelas? Marcos 13:25; 

Apocalipse 6:13.  
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Mc 13:25 — E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão 

abaladas. 

Ap 6:13 — E as estrelas do céu caíram sobre a Terra, como quando a figueira lança 

de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. 

[Cita-se Apocalipse 6:13] Esta profecia teve cumprimento surpreendente e 

impressionante na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Aquela foi a 

mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado. 

— Ibidem, p. 333.  

 

Quinta-feira, 6 de julho 

5. SINAIS IMPACTANTES 

A. Além dos três grandes eventos naturais relatados por Cristo como sinais 

de Seu breve retorno, cite mais alguns e explique como eles estão 

rapidamente se cumprindo, cada vez com mais intensidade. Mateus 24:6-12; 

Marcos 13:7-9; Lucas 21:9-11, 25-27. 

Mt 24:6-12 — E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai, não vos 

assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. 7 

Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e 

pestes, e terremotos, em vários lugares. 8 Mas todas essas coisas são o princípio das 

dores. 9 Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão; e 

sereis odiados de todas as gentes por causa do Meu nome. 10 Nesse tempo, muitos 

serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. 

11 E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 12 E, por se multiplicar a 

iniquidade, o amor de muitos se esfriará. 

Mc 13:7-9 — E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. 

8 E outra caiu em boa terra e deu fruto: um, a cem, outro, a sessenta, e outro, a 

trinta. 9 Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. 

Lc 21:9-11 — E, quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Porque é 

necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. 10 Então, lhes disse: 

Levantar-se-á nação contra nação, e reino, contra reino; 11 e haverá, em vários 

lugares, grandes terremotos, e fomes, e pestilências; haverá também coisas 

espantosas e grandes sinais no céu. 

Lc 21:25-27 — E haverá sinais no Sol, e na Lua, e nas estrelas, e, na Terra, angústia 

das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas; 26 homens 

desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto 

os poderes do Céu serão abalados. 27 E, então, verão vir o Filho do Homem numa 

nuvem, com poder e grande glória. 

B. Do que deveríamos nos lembrar quando vemos esses sinais? Lucas 17:26; 

Jeremias 8:11 e 12. 

Lc 17:26 — E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do 

Filho do Homem. 

Jr 8:11 e 12 — E curam a ferida da filha de Meu povo levianamente, dizendo: Paz, 

paz; quando não há paz. 12 Porventura envergonham-se de cometer abominação? 

Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é 
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envergonhar-se; portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que 

Eu os visitar, diz o Senhor. 

Calamidades, terremotos, inundações, desastres por terra e por mar aumentarão. 

Deus está olhando para o mundo de hoje da mesma forma que olhou para o mundo 

no tempo de Noé. Envia Sua mensagem para as pessoas de hoje como a enviou nos 

dias de Noé. Repete-se hoje no mundo a maldade que havia no mundo antediluviano. 

— The Advocate, 1º de dezembro de 1900. 

C. Por que podemos ser encorajados pelas profecias que se cumprem? 1 

Samuel 12:16; 1 Pedro 2:9. 

1 Sm 12:16 — Ponde-vos também, agora, aqui e vede esta grande coisa que o 

Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. 

1 Pe 2:9 — Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo 

adquirido, para que anuncieis as virtudes dAquele que vos chamou das trevas para a 

Sua maravilhosa luz. 

Os que aceitaram a doutrina do advento aperceberam-se da necessidade de 

arrependimento e humilhação perante Deus. Muitos haviam por longo tempo vacilado 

entre Cristo e o mundo; agora compreendiam que era tempo de assumir atitude 

decisiva. “As coisas da eternidade assumiam para eles uma desusada realidade5. O 

Céu se lhes aproximava, e sentiam-se culpados perante Deus” [Cita-se um escritor 

contemporâneo chamado Bliss]. Os cristãos despertaram para nova vida espiritual. 

Compenetraram-se de que o tempo era breve, de que o que tinham a fazer pelos 

seus semelhantes deveria ser feito rapidamente. — O grande conflito, p. 340.  

 

Sexta-feira, 7 de julho 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Em 70 d.C., por que Deus permitiu que o magnífico templo fosse 

destruído? 

2. Por que o homem solitário que anunciou a desgraça de Jerusalém morreu 

na destruição da cidade? 

3. Como sabemos que um dia em tempo profético equivale a um ano? 

4. Enumere as datas dos três grandes marcos proféticos do breve retorno de 

Cristo. 

5. Ao testemunhar o cumprimento dos sinais, que impacto devo permitir que 

tenham sobre mim?  

 

                                           
5
 Desusada realidade: Uma realidade fora do comum. 
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Lição 3 | Sábado, 15 de julho de 2017 

MENSAGENS DE ADVERTÊNCIA PARA OS NOSSOS 

DIAS 
Se Jeová dos exércitos não nos tivesse deixado alguns de resto, teríamos 

sido como Sodoma, ter-nos-íamos tornado tais como Gomorra (Isaías 1:9).  

A voz de Deus é ouvida numa mensagem de advertência, ordenando ao Seu povo que 

se separe da iniquidade prevalecente. — Patriarcas e profetas, p. 166. 

Estudo adicional: O grande conflito, p. 270 (cap. 15: “A Escritura Sagrada e a 

Revolução Francesa”); Patriarcas e profetas, pp. 156-170 (cap. 14: “A destruição de 

Sodoma”). 

 

Domingo, 9 de julho 

1. O TEMPO EM QUE VIVEMOS 

A. Com qual momento da história do mundo Jesus comparou nossos dias? 

Mateus 24:37-39; Gênesis 6:5 e 13. 

Mt 24:37-39 — E, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho 

do Homem. 38 Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, 

bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, 

39 e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será 

também na vinda do Filho do Homem. 

Gn 6:5 e 13 — E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a 

Terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má 

continuamente. [...] 13 Então, disse Deus a Noé: O fim de toda carne é vindo perante 

a Minha face; porque a Terra está cheia de violência; e eis que os desfarei com a 

Terra. 

Os mesmos pecados que acarretaram a ira de Deus sobre o mundo nos dias de Noé 

existem em nossos dias. Homens e mulheres hoje levam à glutonaria e bebedeira os 

seus hábitos de comer e beber. Este predominante pecado, a condescendência com o 

apetite pervertido, inflamou as paixões dos homens nos dias de Noé, e conduziu à 

corrupção geral, até que sua violência e crimes chegaram ao Céu, e Deus lavou a 

Terra de sua poluição moral através de um dilúvio. — Testemunhos para a igreja, vol. 

3, p. 163 [grifo nosso].  

B. O que os crentes têm de enfrentar hoje? 2 Pedro 3:3-6.  

2 Pe 3:3-6 — Sabendo primeiro isto: que nos últimos dias virão escarnecedores, 

andando segundo as suas próprias concupiscências 4 e dizendo: Onde está a 

promessa da Sua vinda? Porque desde que os pais dormiram todas as coisas 

permanecem como desde o princípio da criação. 5 Eles voluntariamente ignoram isto: 

que pela Palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a Terra, que foi 

tirada da água e no meio da água subsiste; 6 pelas quais coisas pereceu o mundo de 

então, coberto com as águas do dilúvio. 
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O mundo, cheio de rixas, repleto de ímpios prazeres, acha-se adormecido, 

adormecido em segurança carnal. Os homens estão retardando a vinda do Senhor. 

Riem das advertências. — O Desejado de Todas as Nações, p. 635. 

 

Segunda-feira, 10 de julho 

2. APRENDENDO DE UM ACONTECIMENTO SURPREENDENTE 

A. Além de comparar estes últimos dias à época de Noé, a que outro 

acontecimento histórico o Senhor comparou a hora de Seu retorno? Lucas 

17:28-30 

Lc 17:28-30 — Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: 

comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. 29 Mas, no dia em 

que Ló saiu de Sodoma, choveu do Céu fogo e enxofre, consumindo a todos. 30 

Assim será no dia em que o Filho do Homem Se há de manifestar. 

O estado do mundo agora é semelhante ao que existia nos dias de Ló, quando a 

corrupção de Sodoma fez com que um anjo visitasse aquela cidade perversa para 

constatar a natureza dos clamores que subiam ao Céu, e ver se os habitantes da bela 

Sodoma — cidade que fora tão altamente favorecida por Deus — haviam corrompido 

seus caminhos diante do Senhor a ponto de não mais haver esperança de redenção 

para eles. A ira de Deus se manifestou tão intensamente quanto a enormidade da 

corrupção dos sodomitas. — Southern Union Worker, 16 de outubro de 1913. 

B. Que pecado se destacava nos dias de Ló? Gênesis 19:5-7; Romanos 1:21, 

26 e 27.  

Gn 19:5-7 — E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram 

nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. 6 Então, saiu Ló a eles à 

porta, e fechou a porta atrás de si, 7 e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais 

mal. 

Rm 1:21, 26 e 27 — Porquanto, tendo conhecido a Deus, não O glorificaram como 

Deus, nem Lhe deram graças; antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu 

coração insensato se obscureceu. [...] 26 Pelo que Deus os abandonou às paixões 

infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à 

natureza. 27 E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da 

mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com 

varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao 

seu erro. 

[Os sodomitas] se aglomeraram em torno da casa de Ló; a multidão aumentava e 

proferia coisas vis, revelando o estado de corrupção existente entre o povo, sendo as 

piores sugestões recebidas e postas em ação. A multidão tornou-se mais insistente 

em seus clamores para que Ló lhes entregasse os estrangeiros. Haviam-se rebaixado 

a tal ponto na indulgência com as más paixões que todo bom pensamento fora 

desarraigado, e a razão achava-se tão obscurecida, que violentariam até os anjos do 

Céu. — The Signs of the Times, 9 de outubro de 1893 [grifo nosso]. 

C. Por que o destino de Sodoma é uma advertência para todos? Gênesis 

19:24-26; Lucas 17:32 e 33. 
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Gn 19:24-26 — Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os 

céus, sobre Sodoma e Gomorra. 25 E derribou aquelas cidades, e toda aquela 

campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. 26 E a 

mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. 

Lc 17:32 e 33 — Lembrai-vos da mulher de Ló. 33 Qualquer que procurar salvar a 

sua vida perdê-la-á, e qualquer que a perder salvá-la-á. 

Os anjos tinham descido para ver se havia na cidade alguém que não fora 

corrompido, e pudesse ser convencido a fugir do destino iminente que ameaçava 

Sodoma. Naquela noite os malfeitores acrescentaram a última gota ao seu cálice de 

iniquidade, e a ira de Deus não pôde mais ser adiada. — Idem. 

A advertência dada a Ló chega até nós, que vivemos nesta época degenerada: 

“Escapa-te por tua vida”. A voz do tentador clama “paz e segurança”. O maligno quer 

que você sinta não ter nada a temer, convidando-o a comer, beber e alegrar-se. A 

que voz você atenderá: à do Céu, ou a que o atrai à destruição? — Ibidem, 16 de 

outubro de 1893. 

 

Terça-feira, 11 de julho 

3. ADMINISTRANDO MELHOR NOSSAS VIDAS 

A. Que advertências são dadas sobre o declínio espiritual de Sodoma? 

Ezequiel 16:49. 

Ez 16:49 — Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã: soberba, fartura de pão 

e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas; mas nunca esforçou a mão do 

pobre e do necessitado. 

Muitos daqueles que há tanto tempo têm rejeitado a guia e a proteção estão 

avançando no caminho da frivolidade e prazer egoísta, em atos indecorosos e 

violação do corpo. Em consequência, sua mente fica poluída e a religião se torna 

desagradável. Alguns têm ido tão longe nessa direção descendente e seguido de 

modo tão determinado na vereda dos sodomitas que estão hoje quase sob maldição, 

e a voz de reprovação e advertência não tem valor para eles. — Testemunhos para a 

igreja, vol. 5, p. 39.  

B. Como nós, a quem se confiou grande luz, somos advertidos de 

degradações ainda mais sérias que as de Sodoma? Oséias 4:6; Provérbios 

1:24-30 e 33.  

Os 4:6 — O Meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu 

rejeitaste o conhecimento, também Eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote 

diante de Mim; visto que te esqueceste da Lei do teu Deus, também Eu me 

esquecerei de teus filhos. 

Pv 1:24-30 e 33 — Mas, porque clamei, e vós recusastes; porque estendi a Minha 

mão, e não houve quem desse atenção; 25 antes, rejeitastes todo o Meu conselho e 

não quisestes a Minha repreensão; 26 também Eu Me rirei na vossa perdição e 

zombarei, vindo o vosso temor, 27 vindo como assolação o vosso temor, e vindo a 

vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. 28 Então, a Mim 

clamarão, mas Eu não responderei; de madrugada Me buscarão, mas não Me 

acharão. 29 Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do 
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Senhor; 30 não quiseram o Meu conselho e desprezaram toda a Minha repreensão. 

[...] 33 Mas o que Me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do 

temor do mal. 

O Redentor do mundo, o compassivo Amigo do homem, revela aos nossos olhos o 

fato de que há um pecado maior que o de Sodoma. É o de pecar contra maior luz. Os 

que ouvem e não atendem ao convite do evangelho para se arrependerem e ter fé em 

Cristo, cometem maior pecado que o de Sodoma. Os que professam o nome de Jesus, 

que professam conhecer a Deus e guardar os Seus mandamentos, e representam mal 

a Cristo em seu caráter e vida cotidiana, que foram insistentemente advertidos, e 

ainda desonram seu Redentor através de suas vidas não consagradas, cometem 

pecado maior que o de Sodoma. — The Signs of the Times, 16 de outubro de 1893. 

Muitos que professam crer na verdade não querem Deus em seus pensamentos, 

assim como os antediluvianos e os sodomitas. Um sensato pensamento a respeito de 

Deus, despertado pelo Espírito Santo, estragaria todos os seus esquemas. O eu, o eu, 

o eu, tem sido seu deus, seu alfa e seu ômega. — Conselhos sobre mordomia, p. 141. 

Os pecados de Sodoma são repetidos em nossos dias, e a Terra é destruída e 

corrompida por causa de seus habitantes; mas a pior característica da iniquidade de 

hoje é uma forma de piedade sem o seu poder. Aqueles que professam ter grande luz 

são encontrados entre os descuidosos e indiferentes, e a causa de Cristo é ferida no 

lar de Seus professos amigos. — The Signs of the Times, 16 de outubro de 1893. 

 

Quarta-feira 12 de julho 

4. ESCOLHENDO MELHORES PRIORIDADES 

A. Para evitar o erro de Ló, que levou sua família por um caminho 

descendente, para o que devemos atentar? Gênesis 13:12 e 13; 19:30-38; 1 

Coríntios 15:33. 

Gn 13:12 e 13 — Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da 

campina e armou as suas tendas até Sodoma. 13 Ora, eram maus os varões de 

Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. 

Gn 19:30-38 — E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com 

ele, porque temia habitar em Zoar; e habitou numa caverna, ele e as suas duas 

filhas. 31 Então, a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão 

na Terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. 32 Vem, demos a 

beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos 

semente de nosso pai. 33 E deram a beber vinho a seu pai naquela noite; e veio a 

primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem 

quando se levantou. 34 E sucedeu, no outro dia, que a primogênita disse à menor: 

Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai; demos-lhe a beber vinho 

também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida 

conservemos semente de nosso pai. 35 E deram a beber vinho a seu pai, também 

naquela noite; e levantou-se a menor e deitou-se com ele; e não sentiu ele quando 

ela se deitou, nem quando se levantou. 36 E conceberam as duas filhas de Ló de seu 

pai. 37 E teve a primogênita um filho e chamou o seu nome Moabe; este é o pai dos 

moabitas, até ao dia de hoje. 38 E a menor também teve um filho e chamou o seu 

nome Ben-Ami; este é o pai dos filhos de Amom, até o dia de hoje. 
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1 Co 15:33 — Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons 

costumes. 

A corrupção de Sodoma ao quebrar a Lei de Deus se manifestou especialmente na 

licenciosidade. — O grande conflito, p. 269. 

Quando Ló entrou em Sodoma, estava disposto a conservar-se totalmente livre da 

iniquidade e ordenar a sua casa depois dele. Mas de maneira bem patente fracassou. 

As influências corruptoras em redor dele tiveram efeito sobre sua fé, e a relação de 

seus filhos para com os habitantes de Sodoma ligaram até certo ponto seus 

interesses com os deles. O resultado está diante de nós.  

Muitos ainda estão cometendo erro semelhante. Escolhendo um lar, olham mais para 

as vantagens temporais1 que podem adquirir do que para as influências morais e 

sociais que cercarão a eles e suas famílias. Escolhem um território belo e fértil, ou se 

mudam para alguma cidade próspera na esperança de conseguir maior vantagem 

financeira; mas seus filhos se acham rodeados de tentações, e muitas vezes formam 

laços que são desfavoráveis ao desenvolvimento da piedade e à formação de um 

caráter reto. A atmosfera de moralidade frouxa, de incredulidade, de indiferença às 

coisas religiosas tende a contrariar a influência dos pais. Exemplos de rebelião contra 

a autoridade parental2 e divina estão sempre diante dos jovens; muitos fazem 

amizades com ateus e incrédulos, e lançam sua sorte com os inimigos de Deus.  

Ao escolhermos uma residência, Deus quer que consideremos antes de tudo as 

influências morais e religiosas que nos rodearão, a nós e a nossas famílias. Podemos 

achar-nos em situações difíceis, porque muitos não podem ter o seu ambiente 

conforme desejariam; e, onde quer que o dever nos chame, Deus nos habilitará a 

permanecer incontaminados, se orarmos e vigiarmos, confiando na graça de Cristo. 

Mas não devemos expor-nos desnecessariamente a influências desfavoráveis à 

formação do caráter cristão. Quando voluntariamente nos colocamos em uma 

atmosfera de mundanismo e incredulidade, desagradamos a Deus e repelimos os 

santos anjos de nossos lares. — Patriarcas e profetas, pp. 168 e 169.  

B. Dê várias razões pelas quais devemos evitar atitudes que caracterizam a 

cultura de hoje. 2 Timóteo 3:1-5; Isaías 1:9. 

2 Tm 3:1-5 — Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos 

trabalhosos; 2 porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, 

presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, 

3 sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor 

para com os bons, 4 traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do 

que amigos de Deus, 5 tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 

Destes afasta-te. 

Is 1:9 — Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como 

Sodoma seríamos e semelhantes à Gomorra. 

 

Quinta-feira, 13 de julho 

                                           
1
 Temporal: Neste caso, se refere às coisas seculares, laicas; comportamentos não religiosos, interesses não religiosos e modo de 

vida terreno. 
2
 Parental: Referente a pai e mãe. 
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5. ESCOLHENDO UM AMBIENTE MAIS SEGURO 

A. O que Deus diz a respeito do lugar onde Seu povo pode progredir? Isaías 

32:18 e 19. 

Is 32:18 e 19 — E o Meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem 

seguras, e em lugares quietos de descanso, 19 ainda que caia saraiva, e caia o 

bosque, e a cidade seja inteiramente abatida. 

Essa é minha advertência: mantenham-se fora das cidades. Não construam clínicas 

nas cidades. Eduquem nosso povo a sair das cidades para o campo, onde possam 

conseguir um pequeno pedaço de terra e fazer um lar para si e seus filhos. [...]  

Nossos restaurantes devem estar nas cidades, pois de outra forma os obreiros nesses 

restaurantes não poderiam alcançar as pessoas e ensinar-lhes os princípios do viver 

correto. E, por enquanto, teremos de manter locais de reunião nas cidades. Mas em 

breve haverá tal conflito e confusão nas áreas urbanas, que os que quiserem deixá-

las, não conseguirão. — The General Conference Bulletin, 6 de abril de 1903. 

Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo, com terras para cultivo, 

onde podem ter pomares e cultivar hortaliças e pequenos frutos que substituam a 

carne, que é tão maléfica à vital corrente sanguínea que flui através das veias. 

Nesses lugares os filhos não estarão rodeados das corruptoras influências da vida da 

cidade. Deus ajudará o Seu povo a encontrar lares como esses fora das cidades. —

Medicina e salvação, p. 310.  

B. Por que devemos atender aos apelos para viver no campo? Provérbios 

15:31 e 32. 

Pv 15:31 e 32 — Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios 

farão a sua morada. 32 O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que 

escuta a repreensão adquire entendimento. 

Houve uma fuga, uma separação decidida dos ímpios, um escape pela vida. Assim foi 

nos dias de Noé; assim com Ló; assim com os discípulos antes da destruição de 

Jerusalém. E assim será nos últimos dias. — Patriarcas e profetas, p. 166. 

 

Sexta-feira, 14 de julho 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Ao enfrentar aqueles que zombam do retorno de Cristo, o que devemos ter 

em mente? 

2. Por que todos precisam estar conscientes da história de Sodoma e 

Gomorra? 

3. Que impacto o destino dessas cidades deve exercer sobre o povo de Deus? 

4. Estou em perigo de repetir o erro de Ló? Em caso afirmativo, como? 

5. Quais são os benefícios da vida no campo? 
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Lição 4 | 22 de julho de 2017 

FALSAS IDEIAS NO TEMPO DO FIM 
Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e 

prodígios; de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos 

(Mateus 24:24).  

Há heresias perigosas que serão apresentadas como doutrinas bíblicas. Devemos 

familiarizar-nos com a Bíblia, para que possamos saber como enfrentá-las. Cada 

indivíduo terá sua fé provada. — Evangelismo, pp. 590 e 591.  

Estudo adicional: Profetas e reis, pp. 210-212 (cap. 16: “A queda da casa de 

Acabe”). 

 

Segunda-feira, 16 de julho 

1. PRECISAMOS VIGIAR 

A. Que estratégia o inimigo usa para enganar muitas almas sinceras que 

acreditam no breve retorno de Jesus? Mateus 24:11 e 24. 

Mt 24:11 e 24 — E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. [...] 24 

Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, 

que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. 

Os anjos de Satanás são sábios para fazer o mal, e engendrarão1 aquilo que alguns 

pretenderão que seja luz avançada, proclamando-a como nova e maravilhosa; mas ao 

passo que em alguns respeitos a mensagem possa ser verdadeira, estará misturada 

com invenções humanas, e ensinará mandamentos de homens por doutrina. Se já 

houve tempo em que devêssemos vigiar e orar com sincero fervor, esse tempo é 

agora. Muitas coisas aparentemente boas terão que ser cuidadosamente consideradas 

com muita oração, pois são especiosos2 ardis do inimigo para levar as almas a um 

caminho tão próximo à vereda da verdade que dificilmente poderá ser distinguido 

dela. — Evangelismo, p. 590. 

O testemunho do Espírito de Deus é verdadeiro. Não troque sua fé por qualquer 

aspecto de doutrina que venha seduzir sua alma, por mais aprazível que pareça.  

Os enganos de Satanás estão se multiplicando agora, e os que se apartam da senda 

da verdade ficarão sem um norte. Não tendo nada em que se ancorar, flutuarão de 

um engano para outro, impelidos de um para outro lado pelos ventos de doutrinas 

estranhas. Satanás desceu com grande poder. — Ibidem, p. 362.  

 

Terça-feira, 17 de julho 

2. ENGANOS PERIGOSOS 

A. Explique o astucioso engano empregado pelo adversário de Deus no 

tempo de Moisés, e agora repetido. Êxodo 7:10-13; 2 Timóteo 3:5-9. 

                                           
1
 Engendrar: Criar, gerar, produzir, imaginar, inventar. 

2
 Especioso: De aparência falsa; enganador, enganoso, ilusório; verdadeiro ou justo apenas na aparência. 
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Êx 7:10-13 — Então, Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o 

Senhor ordenara; e lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, 

e tornou-se em serpente. 11 E Faraó também chamou os sábios e encantadores; e os 

magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. 12 Porque 

cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes; mas a vara de Arão tragou as 

varas deles. 13 Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o 

Senhor tinha dito. 

2 Tm 3:5-9 — Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes 

afasta-te. 6 Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam 

cativas mulheres néscias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, 7 

que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. 8 E, 

como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, 

sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. 9 Não irão, porém, 

avante; porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o 

daqueles. 

Os magos [...] exibiram sinais e prodígios; pois agiam não somente pela sua própria 

habilidade, mas pelo poder de seu deus, Satanás, que os ajudava a contrafazer3 a 

obra de Jeová.  

Os magos não fizeram realmente suas varas transformar-se em serpentes; mas, pela 

mágica, auxiliados pelo grande enganador, foram capazes de produzir essa aparência. 

Estava além do poder de Satanás transformar as varas em serpentes vivas. O 

príncipe do mal, possuindo embora toda a sabedoria e poder de um anjo decaído, não 

tem o poder de criar ou dar a vida; isto é prerrogativa de Deus somente. Mas tudo 

que estava no poder de Satanás fazer, ele o fez; produziu uma contrafação. À vista 

humana, as varas tinham sido transformadas em cobras. E assim acreditavam Faraó 

e sua corte. — Patriarcas e profetas, p. 264.  

B. Que engano o inimigo das almas empregará em breve? Apocalipse 13:13. 

Ap 13:13 — E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do Céu à Terra, 

à vista dos homens. 

Os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para 

fazer, e não pelo que finjam realizar. — O grande conflito, p. 553. 

C. Com que advertência Cristo profetizou o ocultismo? Mateus 24:25 e 26. 

Mt 24:25 e 26 — Eis que eu vo-lo tenho predito. 26 Portanto, se vos disserem: Eis 

que Ele está no deserto, não saiais; ou: Eis que Ele está no interior da casa, não 

acrediteis. 

Não têm milhares ido ao deserto, na esperança de encontrarem a Cristo? E de 

milhares de reuniões onde os homens professam ter comunicação com espíritos dos 

que se foram, não vem o brado: “Eis que Ele está no interior da casa [nas câmaras, 

dizem outras versões]”? É exatamente o que pretende o espiritismo. — O Desejado 

de Todas as Nações, p. 631. 

D. Ao vermos as profecias sobre o espiritismo e seus ardis se cumprirem em 

todo o mundo, para que devemos atentar? Efésios 6:11 e 12. 

                                           
3
 Contrafazer: Imitar. 
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Ef 6:11 e 12 — Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar 

firmes contra as astutas ciladas do diabo; 12 porque não temos que lutar contra 

carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os 

príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos 

lugares celestiais. 

 

Terça-feira, 18 de julho 

3. MILAGRES REALISTAS E APARIÇÕES 

A. À medida que o fim se aproxima, que advertências especiais nos são 

dadas no sentido de evitarmos confiar em sinais e maravilhas, e por quê? 

Mateus 24:4, 5, 11, 24 e 25. 

Mt 24:4 e 5, 11, 24 e 25 — E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que 

ninguém vos engane, 5 porque muitos virão em Meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; 

e enganarão a muitos. [...] 11 E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a 

muitos. [...] 24 porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes 

sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. 25 Eis que Eu 

vo-lo tenho predito. 

Ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa 

consulta com seus anjos quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhes 

transtornar a fé. Ele vê que as igrejas populares já estão embaladas no sono por seu 

poder enganador. Ao se satisfazerem com sofismas e milagres mentirosos, as 

mantêm sob seu controle. Por isso, orienta seus anjos a prepararem armadilhas 

especialmente contra os que estão esperando o segundo advento de Cristo e se 

esforçando para guardar todos os mandamentos de Deus. 

Somos avisados de que nos últimos dias ele operará através de sinais e prodígios 

mentirosos. E continuará até o fim do tempo de graça com essas manifestações, para 

nos apresentar como evidência de que é um anjo de luz e não de trevas. [...]  

Alguns serão tentados a receber essas maravilhas como vindas de Deus. Os doentes 

serão curados diante de nós. Milagres serão realizados à nossa vista. Estamos 

preparados para essa prova, quando os prodígios enganosos de Satanás hão de ser 

mais plenamente exibidos? Não serão muitas almas enredadas e desencaminhadas? 

Ao afastar-se dos simples preceitos e mandamentos de Deus, dando ouvido às 

fábulas, as mentes de muitos se preparam para receber esses sinais de engano. 

Todos nós devemos agora buscar preparar-nos para a controvérsia em que 

brevemente teremos de nos engajar. A fé na Palavra de Deus, estudada com oração e 

praticada, será nosso escudo contra o poder de Satanás e nos tornará vencedores 

através do sangue de Cristo. — Maranata, p. 208.  

B. Por que precisamos estar cientes de um dos estratagemas ocultos e 

favoritos de Satanás? 2 Tessalonicenses 2:9-12; Eclesiastes 9:5 e 6. 

2 Ts 2:9-12 — A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, 

e sinais, e prodígios de mentira, 10 e com todo engano da injustiça para os que 

perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 11 E, por isso, 

Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, 12 para que sejam 

julgados todos os que não creram a verdade; antes, tiveram prazer na iniquidade. 
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Ec 9:5 e 6 — Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem 

coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória 

ficou entregue ao esquecimento. 6 Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já 

pereceram e já não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz 

debaixo do sol. 

Ele [Satanás] tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus 

amigos falecidos. A contrafação é perfeita; a expressão familiar, as palavras, o tom 

da voz, são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos são consolados com a 

afirmativa de que seus queridos estão gozando a ventura celestial; e, sem suspeita 

de perigo, dão ouvidos a “espíritos enganadores, e doutrinas de demônios” (1 

Timóteo 4:1). — O grande conflito, p. 552. 

 

Quarta-feira, 19 de julho 

4. EVITANDO O ENGODO4 DO CAMINHO FÁCIL E ATRAENTE 

A. Ao ensinarmos a verdade presente — incluindo a luz que nos foi confiada 

sobre saúde — como a pregação de Noé se relaciona conosco? Lucas 17:26 e 

27; 1 Pedro 2:11. 

Lc 17:26 e 27 — E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias 

do Filho do Homem. 27 Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até 

ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. 

1 Pe 2:11 — Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais 

das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. 

Noé pregou ao povo de seu tempo que Deus lhes daria cento e vinte anos para se 

arrependerem de seus pecados e encontrarem refúgio na arca. Mas eles recusaram o 

gracioso convite. Foi-lhes dado muito tempo para se desviarem de seus pecados, 

vencerem seus maus hábitos e desenvolverem caracteres justos. Mas a inclinação 

para o erro, embora pequena a princípio em muitos deles, se fortaleceu através da 

repetida condescendência e os levou rapidamente à ruína irrecuperável. — The 

Review and Herald, 20 de outubro de 1885. 

B. Em vez de nos mostrar um caminho fácil e atraente, por que Deus nos dá 

uma mensagem de saúde, para edificação do caráter, que exige abnegação? 

Mateus 7:13-15. 

Mt 7:13-15 — Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, o 

caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela; 14 e porque 

estreita é a porta, e apertado, o caminho que leva à vida, e poucos há que a 

encontrem. 15 Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos 

como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 

Satanás fará milagres. Ele fará com que as pessoas adoeçam, e então, de repente, 

removerá delas seu poder satânico. Elas serão então consideradas curadas. Essas 

aparentes obras de cura levarão os Adventistas do Sétimo Dia à prova. — Maranata, 

p. 209. 

                                           
4
 Engodo: Isca usada para atrair animais, especialmente aves ou peixes; chamariz; cilada, manobra, engano, ardil que vise enganar 

e ludibriar outra pessoa. 
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A maneira como Cristo operava era pregar a Palavra e aliviar o sofrimento por meio 

de operações miraculosas de cura. Foi-me dito, entretanto, que não podemos agora 

trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá o seu poder de operar milagres. Os 

servos de Deus não podem hoje trabalhar por meio de milagres, pois operações 

espúrias de cura, dizendo-se divinas, serão realizadas.  

Por essa razão, o Senhor indicou um meio pelo qual Seu povo deve levar avante a 

obra de cura física em combinação com o ensino da Palavra. Devem-se estabelecer 

sanatórios5, e a essas instituições devem estar ligados obreiros que cumprirão a obra 

médico-missionária genuína. Dessa forma, uma influência protetora é lançada em 

torno daqueles que vêm aos sanatórios em busca de tratamento. 

Essa é a provisão feita pelo Senhor, mediante a qual deve ser realizada a obra 

médico-missionária em favor das almas. Cumpre que essas instituições sejam 

estabelecidas fora das cidades, e nelas deve a obra educacional ser levada avante de 

maneira inteligente. — Medicina e salvação, p. 14 [grifo nosso].  

 

Quinta-feira, 20 de julho 

5. NÃO CREIAM NO QUE VEEM! 

A. Descreva o supremo ato de engano que Satanás levará a efeito. 2 

Coríntios 11:14. 

2 Co 11:14 — E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo 

de luz. 

Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará 

Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador 

como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que 

Cristo veio. Em várias partes da Terra Satanás se manifestará entre os homens como 

um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de 

Deus dada por João no Apocalipse 1:13-15. A glória que o cerca não pode ser 

comparada a coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos 

ares a aclamação de triunfo: “Cristo veio! Cristo veio!” O povo se prostra em 

adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma 

bênção, assim como Cristo abençoava Seus discípulos quando esteve aqui na Terra. 

Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo apresenta 

algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia; 

cura as doenças do povo, e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter 

mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele 

abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão 

blasfemando de Seu nome pela recusa de ouvirem Seus anjos a eles enviados com a 

luz e a verdade. É este o poderoso engano, quase invencível. — Maranata, p. 276 

[grifo nosso]. 

B. Em vista de tal perigo, qual deve ser o nosso foco? 2 Coríntios 4:8-10 e 18. 

                                           
5
 Sanatório: Neste contexto, clínicas de saúde, spas, hospitais. A palavra sanitarium (inglês) quando traduzida assim, possui uma 

conotação não muito favorável. É conhecido popularmente como um local para restabelecimento de enfermidades mentais, mas na 

verdade, tratam-se ali as doenças em geral. Clínica, spa ou hospital é a tradução mais adequada ao termo sanitarium. 
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2 Co 4:8-10 e 18 — Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, 

mas não desanimados; 9 perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não 

destruídos; 10 trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no 

nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. [...] 

18 não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem; porque as 

que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 

 

Sexta-feira, 21 de julho 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Por que as doutrinas bíblicas da verdade presente são tão importantes no 

final dos tempos? 

2. Como podemos explicar o aparente milagre dos magos de faraó? 

3. Cite algumas das estratégias do arqui-inimigo destinadas de modo 

especial ao remanescente de Deus. 

4. Como regra geral, por que somos aconselhados a não esperar curas 

instantâneas hoje? 

5. Como identificar a iminente contrafação do breve retorno de Cristo? 
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Lição 5 | Sábado, 29 de julho de 2017 

JESUS REALMENTE ESTÁ VOLTANDO 
Virei outra vez, e vos tomarei para Mim mesmo, para que onde Eu estiver 

estejais vós também (João 14:3).  

Uma das verdades mais solenes e não obstante mais gloriosas reveladas na Bíblia é a 

da segunda vinda de Cristo para completar a grande obra da redenção. — O grande 

conflito, p. 299. 

Estudo adicional: Primeiros escritos, pp. 13-18 (“Minha primeira visão”); pp. 285 e 

286 (“O livramento dos santos”). 

 

Domingo, 23 de julho 

1. EIS QUE ELE VEM! 

A. De acordo com a Bíblia, como será a vinda de Jesus? Atos 1:11. 

At 1:11 — Os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estais olhando para o 

céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no Céu, há de vir assim como 

para o Céu O vistes ir. 

O fato mais precioso para os discípulos na ascensão de Jesus foi que Ele partiu do 

meio deles para o Céu na forma tangível de seu Mestre divino. O mesmo Jesus que 

tinha andado, falado e orado com eles [...] tinha ascendido ao Céu na forma humana. 

E os mensageiros celestiais lhes garantiram que o mesmo Jesus que tinham visto 

subir, voltaria do Céu do mesmo modo. Essa garantia sempre foi e será até o fim dos 

tempos a esperança e a alegria de todos os que verdadeiramente amam a Cristo. —

The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 254. 

B. Para quem será visível o aparecimento de Jesus? Apocalipse 1:7; Mateus 

24:30. 

Ap 1:7 — Eis que vem com as nuvens, e todo olho O verá, até os mesmos que O 

traspassaram; e todas as tribos da Terra se lamentarão sobre Ele. Sim! Amém! 

Mt 24:30 — Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; e todas as tribos da 

Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com 

poder e grande glória. 

Os que dEle escarneceram e O feriram estarão lá. As autoridades e os sacerdotes 

verão novamente a cena do tribunal. Todas as circunstâncias aparecerão diante deles, 

como se escritas em letras de fogo. Então, aqueles que clamaram: “O Seu sangue 

caia sobre nós e sobre os nossos filhos” receberão a resposta ao seu pedido. Então o 

mundo inteiro saberá e compreenderá. — O Desejado de Todas as Nações, pp. 739 e 

740.  

 

Segunda-feira 24 de julho 

2. MARAVILHOSA ESPERANÇA 
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A. Qual é o propósito da vinda de Jesus, e que efeito a confiança nesse 

evento impressionante e insuperável deveria estar produzindo em nós? João 

14:1-3. 

Jo 14:1-3 — Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em Mim. 

2 Na casa de Meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, Eu vo-lo teria dito, pois 

vou preparar-vos lugar. 3 E, se Eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos 

levarei para Mim mesmo, para que, onde Eu estiver, estejais vós também. 

Os que realmente amam ao Salvador não podem deixar de anunciar com alegria a 

mensagem baseada na Palavra de Deus, de que Aquele em quem estão centradas as 

suas esperanças de vida eterna virá novamente, não para ser insultado, desprezado e 

rejeitado como no Seu primeiro advento, mas em poder e glória, para redimir Seu 

povo. A proclamação da vinda de Cristo deve ser agora, como quando feita pelos 

anjos aos pastores de Belém, boas novas de grande alegria. Não pode haver 

evidência mais conclusiva de que as igrejas tenham se afastado de Deus do que a 

irritação e a animosidade produzida por essa mensagem enviada pelo Céu. 

Os que não amam o Salvador é que desejam que Ele Se mantenha longe, e essas 

pessoas recebem ansiosamente o testemunho levado por servos infiéis, “Meu Senhor 

tarde virá” (Mateus 24:48). Enquanto se recusam a examinar as Escrituras para saber 

se essas coisas são [realmente] assim, agarram-se a qualquer fábula que afasta a 

vinda de Cristo para um futuro distante, ou a torna espiritual, cumprida na destruição 

de Jerusalém, ou ocorrendo [por ocasião] da morte. — The Spirit of Prophecy, vol. 4, 

pp. 216 e 217.  

B. Descreva quão doce é essa esperança, e com que deve estar estreitamente 

ligada. Filipenses 3:20 e 21. 

Fl 3:20 e 21 — Mas a nossa cidade está nos Céus, donde também esperamos o 

Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 21 que transformará o nosso corpo abatido, para ser 

conforme o Seu corpo glorioso, segundo o Seu eficaz poder de sujeitar também a Si 

todas as coisas. 

As verdades da profecia estão entrelaçadas, e quando as estudamos, formam um belo 

conjunto de verdades práticas cristãs. Todos os sermões que proferirmos devem 

revelar claramente que estamos esperando a vinda do Filho de Deus, e por ela 

trabalhando e orando. Sua vinda é a nossa esperança. Essa esperança deve estar 

vinculada com todas as nossas palavras e atos, com todos os nossos relacionamentos 

e amizades. — Evangelismo, p. 220.  

A todos os que O têm amado e por Ele esperado, coroará com honra, glória e 

imortalidade. Os justos mortos ressurgirão de suas sepulturas, e os que estiverem 

vivos serão arrebatados com eles para encontrarem o Senhor nos ares. Eles ouvirão a 

voz de Jesus, mais suave que qualquer música jamais ouvida por ouvido mortal, 

dizendo-lhes: “As lutas estão terminadas”. — Atos dos apóstolos, p. 34.  

 

Terça-feira, 25 de julho 

3. GLÓRIA INDESCRITÍVEL 

A. Que sinal nos céus indicará a vinda de Jesus? Marcos 13:26. 
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Mc 13:26 — E, então, verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e 

glória. 

Logo nossos olhos foram atraídos para o leste, pois apareceu uma pequena nuvem 

negra de cerca de metade da palma da mão de um homem, que todos sabíamos ser o 

sinal do Filho do homem. Todos nós, em silêncio solene, contemplávamos a nuvem à 

medida que se aproximava, tornando-se mais luminosa, gloriosa e cada vez mais 

gloriosa, até tornar-se uma grande nuvem branca. O fundo parecia fogo e havia um 

arco-íris sobre ela. — Spiritual Gifts, vol. 2, p. 32.  

B. Explique a tríplice glória do retorno de Cristo. Onde Ele encontrará Seus 

redimidos? Seus pés tocarão o chão em Sua segunda vinda? Lucas 9:26 

(última parte); 1 Tessalonicenses 4:16 e 17.  

Lc 9:26 (ú. p.) — [...] dele Se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na Sua 

glória e na do Pai e dos santos anjos. 

1 Ts 4:16 e 17 — Porque o mesmo Senhor descerá do Céu com alarido, e com voz 

de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão 

primeiro; 17 depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente 

com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com 

o Senhor. 18 Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 

Na nuvem achava-Se assentado o Filho do homem; sobre Sua cabeça havia coroas. 

Seu cabelo era branco e cacheado, caindo sobre os ombros. Seus pés tinham a 

aparência de fogo; na Sua mão direita havia uma foice afiada e à Sua esquerda uma 

trombeta de prata. Seus olhos eram como chama de fogo, que buscavam Seus filhos 

de uma a outra extremidade da Terra. Então todos os rostos se tornaram pálidos, e 

aqueles a quem Deus rejeitou enegreceram. E todos nós clamamos: “Quem poderá 

resistir? Minhas vestes estão sem mancha?” Os anjos cessaram de cantar e houve um 

tempo de terrível silêncio, quando Jesus falou: “Aqueles que têm as mãos limpas e o 

coração puro poderão subsistir; Minha graça lhes basta”. Nisso, nossos rostos se 

iluminaram e a alegria encheu todos os corações. Os anjos tocaram uma nota mais 

alta, novamente cantando, enquanto a nuvem mais e mais se aproximava da Terra. A 

trombeta de prata de Jesus soou ao descer Ele sobre a nuvem, envolto em chamas de 

fogo. Contemplou os túmulos dos santos adormecidos; então ergueu os olhos e as 

mãos para o Céu e clamou: “Despertai! Despertai! Despertai! Vós que dormis no pó, 

e surgi”. Então houve um tremendo terremoto. As sepulturas se abriram, e os mortos 

ressurgiram revestidos de imortalidade. Os 144.000 clamaram “Aleluia!” ao 

reconhecerem seus amigos que haviam sido separados deles pela morte, e no mesmo 

instante fomos transformados e arrebatados junto com eles para encontrarem o 

Senhor nos ares. E todos nós entramos na nuvem juntos. — Ibidem, pp. 32 e 33.  

C. O que há de diferente entre a terceira vinda de Cristo, ao final dos mil 

anos, e a Sua segunda vinda? Zacarias 14:4 (ver também Primeiros escritos, 

pp. 17, 18 e 51). 

Zc 14:4 — E, naquele dia, estarão os Seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está 

defronte de Jerusalém para o oriente; e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, 

para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande; e metade do Monte 

se apartará para o norte, e a outra metade dele, para o sul. 
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Prezado aluno: A pergunta “C”, no texto da lição em inglês, apenas indica as páginas 

do livro Primeiros escritos como leitura adicional. A pesquisa deveria ficar ao encargo 

do aluno. No entanto, as Edições Vida Plena disponibilizam a você esse estudo 

adicional como cortesia. A referência à página 51 foi inserida pelas Edições Vida Plena 

e não consta no texto original da lição em inglês. 

Páginas 17 e 18: 

Com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a Terra, sobre uma grande 

íngreme montanha que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em duas, 

formando uma grande planície. Olhamos então para cima e vimos a grande cidade, 

com doze fundamentos, e doze portas, três de cada lado, e um anjo em cada porta. 

Todos exclamamos: “A cidade, a grande cidade vem de Deus descendo do Céu”; e ela 

veio e se pôs no lugar onde nos achávamos [grifo nosso]. 

Página 51: 

Os santos descansarão na santa cidade, e reinarão como reis e sacerdotes durante 

mil anos; então Jesus descerá com os santos sobre o Monte das Oliveiras, que se 

partirá ao meio, e se transformará numa grande planície, para nela se estabelecer o 

paraíso divino. O resto da Terra não será purificada antes do final dos mil anos, 

ocasião em que os ímpios mortos ressuscitarão e se reunirão em torno da cidade. Os 

pés dos ímpios nunca profanarão a Terra renovada. Deus descerá fogo do céu e os 

devorará; queimá-los-á, sem lhes deixar raiz nem ramo. Satanás é a raiz, e seus 

filhos são os ramos. O mesmo fogo que devorar os ímpios purificará a Terra [grifo 

nosso]. 

 

Quarta feira, 26 de julho 

4. COM PODER E AUTORIDADE 

A. O que acontecerá à natureza por ocasião da segunda vinda de Jesus, e por 

quê? Apocalipse 6:14; Isaías 24:1-6. 

Ap 6:14 — E o Céu retirou-se como um livro que se enrola; e todos os montes e ilhas 

foram removidos do seu lugar. 

Is 24:1-6 — Eis que o Senhor esvazia a Terra e a desola, e transtorna a sua 

superfície, e dispersa os seus moradores. 2 E o que suceder ao povo sucederá ao 

sacerdote; ao servo, como ao seu senhor; à serva, como à sua senhora; ao 

comprador, como ao vendedor; ao que empresta, como ao que toma emprestado; ao 

que dá usura, como ao que paga usura. 3 De todo se esvaziará a Terra e de todo será 

saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. 4 A Terra pranteia e se murcha; 

o mundo enfraquece e se murcha; enfraquecem os mais altos do povo da Terra. 5 Na 

verdade, a Terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto 

transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. 6 Por isso, a 

maldição consome a Terra e os que habitam nela serão desolados; por isso, serão 

queimados os moradores da Terra, e poucos homens restarão. 

Deus gostaria que Seu povo compreendesse claramente que arcarão com as 

consequências de sua obediência ou de sua transgressão. A maldade e a doença 

aumentaram em cada geração sucessiva. O solo tem sido trabalhado sob a maldição 
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que o homem trouxe a ele por causa de sua contínua desobediência. — Spiritual Gifts, 

vol. 4A, p. 123. 

O Rei dos reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus se 

enrolam como um pergaminho, e a Terra treme diante dEle, e todas as montanhas e 

ilhas se movem de seu lugar. — O grande conflito, pp. 641 e 642.  

B. Como a profecia descreve os juízos divinos que breve cairão sobre o 

mundo quando Cristo voltar? Isaías 24:17-23. 

Is 24:17-23 — O temor, e a cova, e o laço vêm sobre ti, ó morador da Terra. 18 E 

será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova, o 

laço o prenderá; porque as janelas do alto se abriram, e os fundamentos da Terra 

tremem. 19 De todo será quebrantada a Terra, de todo se romperá e de todo se 

moverá a Terra. 20 De todo vacilará a Terra como o ébrio e será movida e removida 

como a choça de noite; e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca 

mais se levantará. 21 E será que, naquele dia, o Senhor visitará os exércitos do alto 

na altura e os reis da Terra, sobre a Terra. 22 E serão amontoados como presos em 

uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de 

muitos dias. 23 E a Lua se envergonhará, e o Sol se confundirá quando o Senhor dos 

Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém; e, então, perante os Seus anciãos 

haverá glória. 

Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com 

solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo na natureza parece desviado de seu 

curso. As correntes d’água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e 

chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de 

glória indescritível, donde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: 

“Está feito” (Apocalipse 16:17). 

Essa voz abala os Céus e a Terra. Há um grande terremoto “como nunca tinha havido 

desde que há homens sobre a Terra; tal foi este tão grande terremoto” (Apocalipse 

16:18). O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia 

atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como a cana ao vento, e 

anfractuosas1 rochas são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de 

uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar2 do 

furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A Terra inteira se 

levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu 

próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a desmoronar. 

Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos que, pela iniquidade, se tornaram 

como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. — Ibidem, pp. 636 e 637.  

 

Quinta-feira, 27 de julho 

5. ANTIGAS ESPERANÇAS SE CUMPREM 

A. Descreva a alegria dos santos anjos que estarão com Jesus em Seu 

retorno. Judas, vers. 14.  

                                           
1
 Anfractuosas: Irregulares, ásperas, assimétricas, desniveladas, acidentadas. 

2
 Sibilo: Som agudo e contínuo, como um assobio. 
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Jd 14 — E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis 

que é vindo o Senhor com milhares de Seus santos [anjos]. 

Com antífonas3 de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável 

multidão, acompanham-nO em Seu avanço. O firmamento parece repleto de formas 

radiantes — “milhares de milhares, milhões de milhões” (Apocalipse 5:11). Nenhum 

texto humano pode descrever esta cena, mente alguma mortal é apta para conceber 

seu esplendor. — O grande conflito, p. 641. 

B. Que tarefa os santos anjos irão realizar (com base no juízo investigativo 

que já estará terminado), e o que os habitantes da Terra finalmente 

compreenderão? Mateus 13:41 e 49; 25:32; Romanos 7:12. 

Mt 13:41 e 49 — Mandará o Filho do Homem os Seus anjos, e eles colherão do Seu 

Reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. [...] 49 Assim será 

na consumação dos séculos: virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. 

Mt 25:32 — E todas as nações serão reunidas diante dEle, e apartará uns dos outros, 

como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. 

Rm 7:12 — Assim, a Lei é santa; e o mandamento, santo, justo e bom. 

A trombeta do Arcanjo logo surpreenderá os vivos e despertará os mortos. Naquele 

dia, os maus serão separados dos justos, como o pastor separa os cabritos das 

ovelhas. — Orientação da criança, p. 561. 

Cristo tornará conhecidos os eventos de Sua segunda vinda a todos. A cena do juízo 

terá lugar na presença de todos os mundos, pois, nesse juízo, o governo de Deus 

será vindicado4, e Sua Lei será exaltada como “santa, justa e boa” (Romanos 7:12). 

Então cada caso estará decidido, e a sentença será proferida para cada indivíduo. O 

pecado não parecerá atrativo, mas será visto em toda sua hedionda magnitude. 

Todos saberão como verdadeiramente se encontram em relação a Deus e ao próximo. 

— The Review and Herald, 20 de setembro de 1898. 

 

Sexta-feira, 28 de julho 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Que grupos de pessoas testemunharão a segunda vinda de Cristo? 

2. Por que Jesus está voltando, e o que esse evento nos deve fazer 

considerar? 

3. Por que devemos saber se os pés de Cristo tocarão ou não o chão? 

4. Como o grande cataclismo5 que se abaterá sobre a criação se relaciona 

com a Lei moral de Deus? 

5. Já que esse momento jubiloso e ao mesmo tempo solene está diante de 

nós, o que devemos considerar profundamente? 

                                           
3
 Antífona: Liturgia: versículo que se diz ou se entoa antes de um salmo ou de um cântico religioso e depois se canta inteiro ou se 

repete alternadamente em coro. Música: composição [musical] feita sobre o texto desta seção da liturgia. 
4
 Vindicar: Defender, justificar. 

5
 Cataclismo: Convulsão ou transformação de grandes proporções da crosta terrestre; catástrofe. 
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Sábado, 5 de agosto de 2017 

Oferta de primeiro sábado 

Para escolas missionárias e projetos educacionais 
“Cada ser humano, criado à imagem de Deus, é dotado de certa faculdade própria do 

Criador — a individualidade — faculdade esta de pensar e agir. Os homens nos quais 

se desenvolve esta faculdade são os que arrostam1 responsabilidades, lideram 

empreendimentos e influenciam caracteres. É a obra da verdadeira educação 

desenvolver essa faculdade, educar os jovens para que sejam pensantes e não 

meramente reproduzir o pensamento de outros. [...] Em vez de educados fracotes, as 

instituições de ensino poderão produzir homens fortes para pensar e agir, homens 

que sejam senhores e não escravos das circunstâncias, homens que possuam 

amplidão de espírito, clareza de pensamento e coragem nas suas convicções.” — 

Educação, pp. 17 e 18. 

O Departamento de Educação tem como propósito apoiar o estabelecimento de tais 

instituições. Escolas de educação geral e escolas missionárias são mais necessárias do 

que nunca para a educação de nossos filhos. Há mais de um século, a mensageira do 

Senhor escreveu:  

“Muito mais se pode fazer para salvar e educar os filhos dos que atualmente não 

podem sair das cidades. Essa é uma questão digna dos nossos melhores esforços. 

Devem-se estabelecer escolas paroquiais para as crianças que estão nas cidades e, 

em ligação com essas escolas, devem-se tomar providências para o ensino de 

estudos mais elevados, onde estes forem exigidos.” — Orientação da criança, p. 306. 

“Onde quer que haja alguns observadores do sábado, os pais se devem unir para 

providenciar um lugar para uma escola em que suas crianças e jovens possam ser 

instruídos. Empreguem um professor cristão que, como consagrado missionário, 

eduque as crianças de tal maneira que as oriente a se tornarem missionárias. [...]  

“Caso os pais reconheçam a importância desses pequenos centros de educação, 

cooperando para executar a obra que o Senhor deseja que se faça neste tempo, os 

planos do inimigo quanto aos nossos filhos serão frustrados.” — Ibidem, p. 307. 

Apelamos a vocês neste sábado que contribuam generosamente para apoiar esta obra 

em todas as nossas igrejas ao redor do mundo. 

 

Seus irmãos do Departamento de Educação da Conferência Geral 

 

                                           
1
 Arrostar: Enfrentar, assumir. 
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Lição 6 | Sábado, 5 de agosto de 2017 

COM PODER E GRANDE GLÓRIA 
E naquele dia se dirá: Eis que Este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e 

Ele nos salvará; este é o Senhor, a quem aguardávamos; na Sua salvação 

gozaremos e nos alegraremos (Isaías 25:9).  

As nuvens negras, ameaçadoras, que cobriam o firmamento se fendem e, como 

Estêvão, [os filhos de Deus] olham fixamente para o céu, e veem a glória de Deus, e 

o Filho do homem sentado sobre o Seu trono. — O grande conflito, p. 636.  

Estudo adicional: O grande conflito, pp. 479-484 (cap. 28: “O grande juízo 

investigativo”); pp. 641-645 (cap. 40: “O livramento dos justos”). 

 

Domingo, 30 de julho 

1. INDESCRITÍVEL TRISTEZA, DOR E PESAR 

A. Quando Cristo vier, o que revelará a terrível reação daqueles que 

desprezaram Sua oferta de eterno resgate? Apocalipse 6:15-17; Naum 2:10. 

Ap 6:15-17 — E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os 

poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das 

montanhas 16 e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do 

rosto dAquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, 17 porque é 

vindo o grande Dia da Sua ira; e quem poderá subsistir? 

Na 2:10 — Vazia e esgotada, e devastada ficará; e derrete-se o coração, e tremem 

os joelhos, e em todos os lombos há dor; e os rostos de todos eles empalidecem. 

Sobre os que rejeitam a misericórdia de Deus, cairá o terror do desespero eterno. — 

O grande conflito, p. 641. 

Quando os pecadores são obrigados a olhar Àquele que revestiu Sua divindade com a 

humanidade, e que ainda usa esse traje, sua confusão é indescritível. As escamas 

caem de seus olhos, e veem o que antes não viam. Percebem o que poderiam ter sido 

se tivessem recebido a Cristo, e aproveitado as oportunidades que lhes foram 

concedidas. Eles veem a Lei que desprezaram, tão exaltada quanto o trono de Deus. 

Veem o próprio Deus reverenciando Sua Lei.” — The SDA Bible Commentary [E. G. 

White Comments], vol. 6, p. 1069. 

B. O que realmente acontecerá com eles, e por quê? 2 Tessalonicenses 1:7-

10; 2:8. 

2 Ts 1:7-10 — E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando Se 

manifestar o Senhor Jesus desde o Céu, com os anjos do Seu poder, 8 como labareda 

de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem 

ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo; 9 os quais, por castigo, padecerão eterna 

perdição, ante a face do Senhor e a glória do Seu poder, 10 quando vier para ser 

glorificado nos Seus santos e para Se fazer admirável, naquele dia, em todos os que 

creem porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. 

2 Ts 2:8 — E, então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro 

da Sua boca e aniquilará pelo esplendor da Sua vinda. 
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A luz da glória de Deus, que dá vida aos justos, matará os ímpios. — O Desejado de 

Todas as Nações, p. 108. 

 

Segunda-feira, 31 de julho 

2. A RESSURREIÇÃO ESPECIAL 

A. Dentre todos os que, ao longo da história, foram para as suas sepulturas 

confiando em Deus, que classe de fiéis já terá sido ressuscitada logo antes 

da chegada de Cristo? Apocalipse 14:12 e 13; Daniel 12:1 e 2. 

Ap 14:12 e 13 — Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os 

mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 13 E ouvi uma voz do Céu que me dizia: 

Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o 

Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os sigam. 

Dn 12:1 e 2 — E, naquele tempo, Se levantará Miguel, o Grande Príncipe, que Se 

levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, 

desde que houve nação até àquele tempo; mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, 

todo aquele que se achar escrito no livro. 2 E muitos dos que dormem no pó da terra 

ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. 

Nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas nas outras. Havia, porém, um lugar 

claro de uma glória fixa, donde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, 

abalando os Céus e a Terra. Houve um grande terremoto. As sepulturas se abriram e 

os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, 

saíram de seus leitos de pó, glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus 

deveria fazer com os que tinham guardado a Sua Lei. — Primeiros escritos, p. 285. 

B. Quem dentre os ímpios será ressuscitado antes do retorno de Cristo? 

Mateus 26:62-64; Apocalipse 1:7. 

Mt 26:62-64 — E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa 

alguma ao que estes depõem contra Ti? 63 E Jesus, porém, guardava silêncio. E, 

insistindo o sumo sacerdote, disse-Lhe: Conjuro-Te pelo Deus vivo que nos digas se 

Tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64 Disse-lhes Jesus: Tu o disseste; digo-vos, porém, 

que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-poderoso e vindo 

sobre as nuvens do céu. 

Ap 1:7 — Eis que vem com as nuvens, e todo olho O verá, até os mesmos que O 

traspassaram; e todas as tribos da Terra se lamentarão sobre Ele. Sim! Amém! 

Os que escarneceram de Sua declaração [de Cristo] de ser Ele o Filho de Deus estão 

agora mudos. Ali está o altivo Herodes, que zombou de Seu título real, mandando os 

soldados zombadores coroá-lO rei. Estão ali os mesmos homens que com mãos 

ímpias Lhe colocaram sobre o corpo o manto de púrpura, e sobre a fronte sagrada a 

coroa de espinhos, e na mão, que não opunha resistência, um simulacro1 de cetro, e 

diante dEle se curvavam em zombaria blasfema. Os homens que bateram e cuspiram 

no Príncipe da vida agora se desviam de Seu penetrante olhar, procurando fugir da 

subjugante glória de Sua presença. Aqueles que introduziram os cravos através de 

Suas mãos e pés, o soldado que Lhe feriu o lado, contemplam esses sinais com terror 

                                           
1
 Simulacro: Imitação grosseira de alguma coisa. 
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e remorso. Com terrível precisão sacerdotes e príncipes recordam-se dos 

acontecimentos do Calvário. — O grande conflito, p. 643.  

C. Como essa ressurreição especial se diferencia das ressurreições que 

ocorrem sob a voz de Jesus? João 5:28 e 29. Compare com Daniel 12:2 

(“muitos” versus “todos”). 

Jo 5:28 e 29 — Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que 

estão nos sepulcros ouvirão a Sua voz. 29 E os que fizeram o bem sairão para a 

ressurreição da vida; e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. 

Dn 12:2 — E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida 

eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. 

 

Terça-feira, 1o de agosto 

3. TERROR INDESCRITÍVEL 

A. Qual será a reação inicial de todos os mortais — mesmo os poucos fiéis de 

Deus — ao contemplarem a chegada do maravilhoso Criador do universo 

assentado em Seu trono, em majestoso esplendor? Jeremias 30:6. 

Jr 30:6 — Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Por que, pois, 

vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E 

por que se têm tornado macilentos todos os rostos? 

Os justos clamam com tremor: “Quem será capaz de subsistir?” O canto dos anjos é 

silenciado, e há um período de terrível silêncio. — O grande conflito, p. 641. 

B. Que segurança tranquilizadora traz conforto imediato àqueles que 

verdadeiramente desejam o aparecimento do Senhor? 2 Coríntios 12:9 

(primeira parte). 

2 Co 12:9 (p. p.) — E disse-me: A Minha graça te basta, porque o Meu poder se 

aperfeiçoa na fraqueza. [...] 

Então a voz de Jesus é ouvida, dizendo: “A Minha graça te basta” (2 Coríntios 12:9). 

Os rostos dos justos são iluminados, e a alegria enche todo coração. E os anjos 

atingem uma nota mais alta, e de novo cantam ao aproximar-se ainda mais da Terra. 

— Idem. 

C. O que os seguidores de Cristo dirão no retorno dAquele em quem se 

centralizavam suas esperanças, e como isso nos deve motivar agora? Isaías 

25:9.  

Is 25:9 — E, naquele dia, se dirá: Eis que Este é o nosso Deus, a quem 

aguardávamos, e Ele nos salvará; este é o Senhor, a quem aguardávamos; na Sua 

salvação exultaremos e nos alegraremos. 

Dos Seus fiéis seguidores, Cristo tem sido companheiro diário, amigo familiar. 

Viveram em contato íntimo, em comunhão constante com Deus. A glória de Deus 

resplandeceu sobre eles. Refletiu-se neles a luz do conhecimento da glória de Deus, 

na face de Jesus Cristo. Agora se regozijam nos raios não ofuscados do resplendor e 

glória do Rei em Sua majestade. Estão preparados para a comunhão do Céu, pois têm 

o Céu no coração.  
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De fronte erguida, os brilhantes raios do Sol da Justiça sobre eles resplandecendo, 

com júbilo porque sua redenção se aproxima, saem ao encontro do Esposo. — 

Parábolas de Jesus, p. 421.  

Estamos nos preparando para encontrar o Salvador em paz, ou nos achamos 

absortos2 em negócios e prazeres do mundo? Não nos esforçaremos para estar entre 

os que darão as boas-vindas a Cristo? — The Signs of the Times, 17 de abril de 1901.  

 

Quarta-feira, 2 de agosto 

4. HONROSAMENTE LIBERTOS DA TERRA 

A. Descreva o maravilhoso milagre que ocorrerá durante a ressurreição dos 

justos. 1 Coríntios 15:51-55. 

1 Co 15:51-55 — Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última 

trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós 

seremos transformados. 53 Porque convém que isto que é corruptível se revista da 

incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 54 E, quando 

isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir 

da imortalidade, então, cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada foi a morte 

na vitória. 55 Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 

O Filho de Deus [...] olha para os sepulcros dos justos; então, levantando as mãos 

para o Céu, clama: “Despertem, despertem, despertem, vocês que dormem no pó, e 

levantem-se!” Em toda a extensão da Terra os mortos ouvirão a Sua voz, e os que a 

ouvirem, viverão. — O grande conflito, p. 644. 

B. Como esse acontecimento se relaciona com o juízo investigativo, que os 

considerou dignos da eternidade, e que reflexão esse evento deve produzir 

em nós? 1 Pedro 4:17-19; Lucas 20:35 (primeira parte) e 36. 

1 Pe 4:17-19 — Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus; e, 

se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao 

evangelho de Deus? 18 E, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o 

pecador? 19 Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus 

encomendem-Lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. 

Lc 20:35 (p. p.) — Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo 

vindouro e a ressurreição dos mortos [...] 

Lc 20:36 — Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos 

de Deus, sendo filhos da ressurreição. 

Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a 

vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na 

Terra, nosso Advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando 

com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. 

Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. [...]  

Todos os que verdadeiramente tenham se arrependido do pecado e que pela fé hajam 

reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório tiveram o perdão 

acrescentado ao seu nome nos livros do Céu; tornando-se eles participantes da 

                                           
2
 Absorto: Envolvido, absorvido, distraído, ocupado, alheio à realidade. 
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justiça de Cristo, e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a Lei de 

Deus, seus pecados serão apagados e eles próprios havidos por dignos da vida 

eterna. — Ibidem, p. 483. 

C. O que acontece com os justos — tanto os que estiverem vivos no retorno 

de Jesus quanto os que irão ressuscitar ao som de Sua voz? 1 Coríntios 

15:49. 

1 Co 15:49 — E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos 

também a imagem do celestial. 

À voz de Deus [os justos vivos] são glorificados. Agora eles são feitos imortais, e, 

com os santos ressuscitados, são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. — 

Ibidem, p. 645. 

 

Quinta-feira, 3 de agosto 

5. A PRIMEIRA E A SEGUNDA RESSURREIÇÕES 

A. Comente o momento da ressurreição geral dos justos e descreva a alegria 

que se verificará nessa ocasião. Apocalipse 20:1-6 (compare novamente com 

1 Tessalonicenses 4:16 e 17). 

Ap 20:1-6 — E vi descer do Céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande 

cadeia na sua mão. 2 Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e 

Satanás, e amarrou-o por mil anos. 3 E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs 

selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os mil anos se acabem. 

E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. 4 E vi tronos; e assentaram-

se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que 

foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela Palavra de Deus, e que não 

adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão; 

e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. 5 Mas os outros mortos não 

reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. 6 Bem-

aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não 

tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão 

com ele mil anos. 

1 Ts 4:16 e 17 — Porque o mesmo Senhor descerá do Céu com alarido, e com voz 

de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão 

primeiro; 17 depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente 

com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com 

o Senhor. 

Até aquela hora triunfante, quando há de soar a última trombeta e o vasto exército 

ressurgirá para a vitória eterna, todo santo que dorme será conservado em 

segurança, guardado como joia preciosa, conhecido de Deus por nome. Pelo poder do 

Salvador que neles habitou quando vivos e por terem sido participantes da natureza 

divina, são ressurgidos dentre os mortos. — A fé pela qual eu vivo, p. 185.  

B. Estudamos como os ímpios culpados de crucificar a Cristo são 

ressuscitados na ressurreição especial. Mas quando o restante dos ímpios 

mortos enfrentará seu Criador antes de sua destruição final? Por que esse 
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assunto merece séria reflexão? 1 Coríntios 6:3 (primeira parte); Apocalipse 

20:4, 5, 12-15. 

1 Co 6:3 (p. p.) — Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? [...] 

Ap 20:4 e 5 — E vi tronos; e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o 

poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de 

Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não 

receberam o sinal na testa nem na mão; e viveram e reinaram com Cristo durante mil 

anos. 5 Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta 

é a primeira ressurreição. 

Ap 20:12-15 — E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e 

abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram 

julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. 13 E 

deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram os mortos que 

neles havia; e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14 E a morte e o 

inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 15 E aquele que não 

foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 

Ao fim dos mil anos, Cristo volta novamente à Terra. É acompanhado pelo exército 

dos remidos e seguido por um cortejo de anjos. Descendo com grande majestade, 

ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a condenação. [...] Que 

contraste com aqueles que ressurgiram na primeira ressurreição! Os justos estavam 

revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios trazem os traços da doença e da 

morte. — Ibidem, p. 355. 

Dia após dia Deus está testando e provando Seu povo. A Palavra inspirada afirma 

claramente que por nossas obras estamos decidindo nosso destino eterno. — 

Manuscript Releases, vol. 1, p. 278.  

 

Sexta-feira, 4 de agosto 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Quem é instantaneamente morto ao vir Cristo nas nuvens, e por quê? 

2. Para quem é a ressurreição especial, e qual é o seu duplo propósito? 

3. Estou focado no evento descrito em Isaías 25:9, ou gostaria que Jesus 

adiasse Sua vinda? 

4. Por que o juízo investigativo deve ocorrer antes do retorno de Jesus? 

5. Por que os mil anos devem ocorrer antes que os ímpios enfrentem sua 

condenação? 
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Lição 7 | Sábado, 12 de agosto de 2017 

AGUARDANDO E VIGIANDO 
[Nosso Salvador Jesus Cristo] que Se deu a Si mesmo por nós para nos remir 

de toda a iniquidade, e purificar para Si um povo todo Seu, zeloso de boas 

obras (Tito 2:14). 

[Cristo] mostrou então o que significa aguardar Sua vinda. O tempo não deve ser 

gasto em vigilância ociosa, mas em trabalho diligente. — Parábolas de Jesus, p. 325. 

Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 353-365 (cap. 25: “Como enriquecer a 

personalidade”). 

 

Domingo, 6 de agosto 

1. CHAMADOS PARA SERVIR 

A. Que parábola Jesus apresentou em conexão com Seu retorno? Mateus 

25:13-15. 

Mt 25:13-15 — Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do 

Homem há de vir. 14 Porque isto é também como um homem que, partindo para fora 

da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens, 15 e a um deu cinco 

talentos, e a outro, dois, e a outro, um, a cada um segundo a sua capacidade, e 

ausentou-se logo para longe. 

O homem que partiu para longe representa Cristo, que, ao proferir esta parábola, 

estava prestes a partir da Terra para o Céu. Os “servos”, ou escravos, da parábola, 

representam os seguidores de Cristo. [...]  

Nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Cristo mesmo foi 

Obreiro, e dá a todos os Seus seguidores a lei do serviço — o serviço a Deus e ao 

próximo. — Parábolas de Jesus, pp. 325 e 326. 

B. Comparando Mateus 25:13-15 com 1 Coríntios 12:7-11, os talentos são 

concedidos com base em que, e qual a importância deles? 

Mt 25:13-15 — Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do 

Homem há de vir. 14 Porque isto é também como um homem que, partindo para fora 

da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens, 15 e a um deu cinco 

talentos, e a outro, dois, e a outro, um, a cada um segundo a sua capacidade, e 

ausentou-se logo para longe. 

1 Co 12:7-11 — Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for 

útil. 8 Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo 

mesmo Espírito, a palavra da ciência; 9 e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a 

outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; 10 e a outro, a operação de 

maravilhas; e a outro, a profecia; e a outro, o dom de discernir os espíritos; e a 

outro, a variedade de línguas; e a outro, a interpretação das línguas. 11 Mas um só e 

o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um 

como quer. 

Todos os dons e dotes, originais ou adquiridos, naturais ou espirituais [...] devem ser 

empregados no serviço de Cristo. Tornando-nos discípulos Seus, rendemo-nos a Ele 
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com tudo que somos e temos. Devolve-nos Ele, então, essas dádivas purificadas e 

enobrecidas para que as utilizemos para Sua glória em abençoar nossos semelhantes. 

— Ibidem, p. 328. 

 

Segunda-feira, 7 de agosto 

2. O CORRETO USO DOS BENS A NÓS CONFIADOS 

A. Em vista da solenidade dos dias em que vivemos, o que devemos aprender 

da parábola de Jesus sobre o uso dos talentos que nos foram confiados? 

Mateus 25:16-18. 

Mt 25:16-18 — E, tendo ele partido, o que recebera cinco talentos negociou com 

eles e granjeou outros cinco talentos. 17 Da mesma sorte, o que recebera dois 

granjeou também outros dois. 18 Mas o que recebera um foi, e cavou na terra, e 

escondeu o dinheiro do seu senhor. 

A questão que mais nos interessa não é “quanto recebi”?, mas “o que faço com o que 

tenho”? O desenvolvimento de todas as nossas faculdades é a primeira obrigação que 

devemos a Deus e a nossos semelhantes. Ninguém que não esteja crescendo 

diariamente em capacidade e utilidade estará cumprindo o propósito da vida. Fazendo 

profissão de fé em Cristo, comprometemo-nos a tornar-nos tudo quanto nos seja 

possível como obreiros para o Mestre, e devemos cultivar cada faculdade ao mais 

elevado grau de perfeição, para que possamos fazer o maior bem que formos capazes 

de realizar. — Parábolas de Jesus, pp. 329 e 330.  

B. O que pode ser alcançado pelo uso correto de nossos dons? Mateus 25:19, 

20 e 22.  

Mt 25:19, 20 e 22 — E, muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e 

ajustou contas com eles. 20 Então, aproximou-se o que recebera cinco talentos e 

trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me cinco talentos; eis 

aqui outros cinco talentos que ganhei com eles. [...] 22 E o seu Senhor lhe disse: 

Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra 

no gozo do teu senhor. 

[O Senhor] não nos concede de maneira sobrenatural as qualidades de que 

precisamos; mas, ao utilizarmos as que temos, trabalhará conosco, tonificando e 

fortalecendo cada faculdade. Por todo sacrifício sincero e fervoroso no serviço do 

Mestre, nossas faculdades aumentarão. Enquanto nos entregamos como instrumentos 

para a operação do Espírito Santo, a graça de Deus opera em nós para que 

reneguemos velhas e fortes tendências, formando novos hábitos. Acariciando as 

sugestões do Espírito e a elas obedecendo, nosso coração se dilatará para receber 

mais e mais de Seu poder, e para fazer maior e melhor obra. Energias adormecidas 

são despertadas, e faculdades paralisadas recebem nova vida. [...] 

Pela fé no poder de Deus, é maravilhoso [ver] quão forte se torna um homem débil, 

quão decididos seus esforços, quão frutíferos de grandes resultados. Quem principia 

com pouco conhecimento, e de modo humilde fala o que sabe, ao passo que procura 

diligentemente mais sabedoria, achará todo o tesouro celestial aguardando seu 

pedido. Quanto mais procurar comunicar luz, mais luz receberá. Quanto mais alguém 

experimentar explicar a Palavra de Deus a outros com amor, mais clara ela se tornará 

para ele. — Ibidem, pp. 353 e 354.  
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Terça-feira, 8 de agosto 

3. GRATIDÃO OU MURMURAÇÃO? 

A. Como o servo infiel foi censurado por fazer mau uso do seu talento, e por 

que essa atitude é uma advertência para nós? Mateus 25:24-28. 

Mt 25:24-28 — Mas, chegando também o que recebera um talento disse: Senhor, eu 

conhecia-Te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde 

não espalhaste; 25 e, atemorizado, escondi na terra o Teu talento; aqui tens o que é 

Teu. 26 Respondendo, porém, o seu Senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo; 

sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei; 27 devias, então, ter 

dado o Meu dinheiro aos banqueiros, e, quando Eu viesse, receberia o que é Meu com 

os juros. 28 Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os dez talentos. 

Muitos há que em seu coração acusam a Deus de ser Senhor severo, porque deles 

reclama posses e serviço. Nada, porém, podemos entregar a Deus que já não Lhe 

pertença. [...] Todas as coisas são de Deus não somente pela criação como pela 

redenção. Todas as bênçãos desta vida e da futura nos são concedidas assinaladas 

com a cruz do Calvário. Portanto, falsa é a acusação de que Deus é um Senhor duro e 

que ceifa onde não semeou. —Parábolas de Jesus, p. 362. 

B. Como a Inspiração descreve nossa tendência de reclamar e dar desculpas, 

e por que deveríamos atender ao sincero anelo do Mestre por nós antes de 

Seu retorno? Provérbios 30:15 e 16; Isaías 29:24. 

Pv 30:15 e 16 — A sanguessuga tem duas filhas, a saber: Dá, Dá. Estas três coisas 

nunca se fartam; e quatro nunca dizem: Basta: 16 a sepultura, a madre estéril, a 

terra, que se não farta de água, e o fogo, que nunca diz: Basta. 

Is 29:24 — E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores 

aprenderão doutrina. 

O queixar-se, criticar e fazer afirmações enérgicas devem ser renunciados. Quanto 

tempo você tem dedicado a obter vitória sobre sua vontade perversa e seus defeitos 

de caráter? Com o progresso que tem feito, seu tempo de graça pode encerrar-se 

antes de realizar determinados esforços essenciais para lhe dar a vitória sobre o eu. 

Na providência de Deus, você será colocado em posições onde as suas peculiaridades, 

se existirem, serão provadas e reveladas. — Testemunhos para a igreja, vol. 4, pp. 

341 e 342.  

Muitos decidem servir a si mesmos e a Satanás por não empreenderem esforços 

resolutos para vencer os seus defeitos de caráter. Enquanto muitos estão acalentando 

propensões pecaminosas, esperando algum dia ser vencedores, estão se decidindo 

para a perdição. [...] Em nome de Jesus Cristo vocês podem ser vitoriosos mesmo 

agora “neste teu dia” (Lucas 19:42). Não planejem nem busquem para si mesmos. 

Vocês não podem ser inteiramente do Senhor enquanto encorajam qualquer grau de 

egoísmo. Um amor tão grande como o revelado pelo Redentor deve ser recebido com 

grande humildade e contínua alegria. A fim de serem felizes, vocês devem controlar 

os pensamentos e palavras. Grandioso esforço de sua parte será exigido, mas isso 

deve ser feito se quiserem ser reconhecidos como filhos de Deus. Não se cansem em 

seus esforços. Satanás está batalhando pela alma de vocês, e ele precisa ser 

desapontado. — Ibidem, p. 344.  
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Quarta-feira, 9 de agosto 

4. DESMASCARE O ENGANO E FUJA DELE! 

A. Como o exemplo do Filho de Deus desmente as falsas acusações do arqui-

inimigo de nossas almas? Gênesis 3:4 e 5; Filipenses 2:5-8. 

Gn 3:4 e 5 — Então, a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. 5 Porque 

Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis 

como Deus, sabendo o bem e o mal. 

Fl 2:5-8 — De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em 

Cristo Jesus, 6 que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a 

Deus. 7 Mas aniquilou-Se a Si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-Se 

semelhante aos homens; 8 e, achado na forma de homem, humilhou-Se a Si mesmo, 

sendo obediente até à morte e morte de cruz. 

Satanás levou o homem a imaginar Deus como um Ser cujo principal atributo fosse a 

justiça severa — um rigoroso juiz e credor exigente, cruel. Representou o Criador 

como um Ser que espreita1 desconfiado, procurando discernir os erros e pecados dos 

homens para que possa trazer juízos sobre eles. Foi para dissipar essa negra sombra, 

revelando ao mundo o infinito amor de Deus, que Jesus veio para viver entre os 

homens. — Caminho a Cristo, p. 11.  

Satanás descreve a Lei divina do amor como uma lei de egoísmo. Ele declara que nos 

é impossível obedecer aos preceitos dela. — O Desejado de Todas as Nações, p. 24. 

Se nossos olhos se abrissem, veríamos os anjos maus à nossa volta, procurando 

inventar alguma nova maneira de nos perturbar e nos destruir. E também veríamos 

anjos de Deus guardando-nos do poder daqueles, pois os olhos vigilantes de Deus 

estão sempre sobre Israel, para o seu bem; e Ele protegerá e salvará Seu povo, se 

este nEle puser sua confiança. [...]  

Disse o anjo: “Lembra-te de que estás em terreno encantado”. Vi que devemos vigiar 

e cingir-nos de toda a armadura, tomar o escudo da fé, e então estaremos aptos para 

ficar em pé, e os dardos inflamados do maligno não nos poderão ferir. — Primeiros 

escritos, p. 60. 

B. O que revela a ardente disposição divina em nos ajudar a superar nossos 

defeitos e nossa preguiça? Salmos 20:1, 2, 7-9; 94:17 e 18. 

Sl 20:1 e 2 — O Senhor te ouça no dia da angústia; o nome do Deus de Jacó te 

proteja. 2 Envie-te socorro desde o Seu santuário e te sustenha desde Sião. 

Sl 20:7-9 — Uns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós faremos menção 

do nome do Senhor, nosso Deus. 8 Uns encurvam-se e caem, mas nós nos 

levantamos e estamos de pé. 9 Salva-nos, Senhor! Ouça-nos o Rei quando 

clamarmos. 

Sl 94:17 e 18 — Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no 

lugar do silêncio. 18 Quando eu disse: O meu pé vacila; a Tua benignidade, Senhor, 

me susteve. 

                                           
1
 Espreitar: Observar atenta e ocultamente; aguardar ocasião adequada para agir. 
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Todo impulso do Espírito Santo que conduz os homens à bondade e a Deus é anotado 

nos livros do Céu. — Parábolas de Jesus, p. 361. 

O Senhor deseja que Seu povo alcance o último degrau da escada, para que possa 

glorificá-lO por possuir as aptidões que outorga de boa vontade. Pela graça de Deus 

foi feita toda provisão para revelarmos ao mundo que procedemos consoante2 planos 

melhores que os planos por ele seguidos. [...]  

Os que, porém, não possuem grandes dons não devem desanimar. Utilizem o que 

têm, vigiando fielmente cada ponto fraco do caráter e procurando fortalecê-lo pela 

graça de Deus. — Ibidem, p. 358. 

 

Quinta-feira, 10 de agosto 

5. TRABALHANDO UNIDOS A DEUS, SEREMOS VITORIOSOS 

A. À medida que nos preparamos para o retorno de nosso Senhor, 

entregando-nos totalmente à Sua obra, qual é o principal interesse dEle e 

nosso? Tito 2:13 e 14; Lucas 17:10; Salmos 145:10-12. 

Tt 2:13 e 14 — Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória 

do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, 14 o qual Se deu a Si mesmo por nós, 

para nos remir de toda iniquidade e purificar para Si um povo Seu especial, zeloso de 

boas obras.  

Lc 17:10 — Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: 

Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. 

Sl 145:10-12 — Todas as Tuas obras Te louvarão, ó Senhor, e os Teus santos Te 

bendirão. 11 Falarão da glória do Teu reino e relatarão o Teu poder, 12 para que 

façam saber aos filhos dos homens as Tuas proezas e a glória da magnificência do 

Teu reino. 

Quando o Senhor ajustar contas com Seus servos, será examinado o que foi ganho 

com cada talento. O trabalho feito revelará o caráter do obreiro.  

Os que receberam cinco e dois talentos devolveram ao Senhor as dádivas confiadas 

com o acréscimo. Fazendo isso, não reivindicaram para si mérito algum. Seus 

talentos são os que lhes foram entregues; ganharam outros talentos, mas não 

poderiam tê-los ganho sem o [prévio] depósito. Veem que apenas fizeram seu dever. 

O capital era do Senhor. O lucro é dEle. Se o Salvador não lhes houvesse concedido 

amor e graça, teriam falido para a eternidade.  

Porém, quando o Mestre recebe os talentos, aprova e recompensa os obreiros como 

se o mérito fosse deles. O semblante dEle resplandece de alegria e satisfação. 

Deleita-Se em conceder-lhes bênçãos. Galardoa-os por todo o serviço e sacrifício, não 

por dever-lhes alguma coisa, mas porque Seu coração transborda de amor e ternura. 

— Parábolas de Jesus, pp. 360 e 361 [grifo nosso].  

Nosso Pai celeste não exige mais nem menos do que aquilo que nos deu capacidade 

para executar. Não sobrecarrega Seus servos com fardos que não podem suportar. 

“Conhece a nossa estrutura; lembra-Se de que somos pó” (Salmos 103:14). Tudo 

que exige de nós, podemos render-Lhe pela graça divina. — Ibidem, p. 362.  

                                           
2
 Consoante: De acordo com. 
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Sexta-feira, 11 de agosto 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. O que é muitas vezes mal compreendido quanto ao propósito de Deus em 

distribuir talentos? 

2. Mesmo que você seja fraco e defeituoso, qual é o plano de Deus para 

ajudá-lo? 

3. Compare o servo que recebeu um talento com a típica conduta humana de 

hoje. 

4. Como podemos evitar a estratégia do inimigo de tentar impedir nossa 

santificação? 

5. Explique como podemos ser vitoriosos em tornar-nos agentes verdadeiros 

e ativos para Deus. 
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Lição 8 | Sábado, 19 de agosto de 2017 

RELACIONAMENTO PESSOAL COM JESUS 
Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já 

passaram; eis que tudo se fez novo (2 Coríntios 5:17). 

Ao volver-nos, porém, para o Sol da Justiça, ao nos pormos em contato com Cristo, a 

alma inteira é iluminada com o brilho da divina presença. — O maior discurso de 

Cristo, p. 40.  

Estudo adicional: A ciência do bom viver, pp. 81-85 (cap. 5: “A cura da alma”); 

Mensagens escolhidas, vol. 1, pp. 40-48 (cap. 3: “Atitudes para com os 

Testemunhos”). 

 

Domingo, 13 de agosto 

LUZ QUE BRILHA EM MEIO À ESCURIDÃO 

A. Como as Escrituras descrevem a condição humana sem esperança? Jó 

14:4; Romanos 3:23; 8:7. 

Jó 14:4 — Quem do imundo tirará o puro? Ninguém! 

Rm 3:23 — Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, 

Rm 8:7 — Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é 

sujeita à Lei de Deus, nem em verdade o pode ser. 

É-nos impossível, por nós mesmos, escapar do abismo do pecado em que afundamos. 

Nossos corações são maus, e não podemos mudá-los. — Caminho a Cristo, p. 18. 

Muitos se sentem infelizes porque não são santos. Somente a pureza de coração e a 

inocência de mente podem ser abençoadas por Deus. Quando o pecado é acariciado, 

terminará por produzir nada além da infelicidade. — Testemunhos para a igreja, vol. 

6, p. 53. 

B. Em Seu grande amor e misericórdia, o que Deus nos revelou nos últimos 

dias, e como isso afeta nossa vida de uma maneira prática? Romanos 3:24-

26; 8:1-4. 

Rm 3:24-26 — Sendo justificados gratuitamente pela Sua graça, pela redenção que 

há em Cristo Jesus, 25 ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no Seu sangue, 

para demonstrar a Sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a 

paciência de Deus; 26 para demonstração da Sua justiça neste tempo presente, para 

que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 

Rm 8:1-4 — Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo 

Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2 Porque a lei do 

Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. 3 Porquanto, 

o que era impossível à Lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o 

Seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na 

carne, 4 para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a 

carne, mas segundo o Espírito. 

Nosso Senhor e Salvador deixou de lado Seu domínio, riquezas e glória, e veio até 

nós para que pudesse salvar-nos da miséria e fazer-nos semelhantes a Ele. 
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Humilhou-Se e tomou nossa natureza para que pudéssemos ser capazes de aprender 

dEle e, imitando Sua vida de benevolência e abnegação, segui-lO passo a passo ao 

Céu. — Ibidem, vol. 2, p. 170.  

 

Segunda-feira, 14 de agosto 

2. O AMOR DE DEUS POR NÓS 

A. Comente sobre quão completo é o plano de salvação. 1 Coríntios 1:30; 2 

Coríntios 5:19-21. 

1 Co 1:30 — Mas vós sois dEle, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus 

sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. 

2 Co 5:19-21 — Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não 

lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a Palavra da reconciliação. 20 De 

sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. 

Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. 21 Àquele que 

não conheceu pecado, O fez pecado por nós; para que, nEle fôssemos feitos justiça 

de Deus. 

Cristo Se deu como sacrifício expiatório para a salvação de um mundo perdido. Foi 

tratado como nós merecemos a fim de podermos ser tratados como Ele merece. Foi 

condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que 

pudéssemos ser justificados por Sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a 

morte que nos cabia a fim de podermos receber a vida que Lhe pertencia. “Pelas Suas 

pisaduras fomos sarados” (Isaías 53:5).  

Cristo, como nós, foi tentado em todos os pontos por aquele que no passado estivera 

lealmente a Seu lado nas cortes celestiais. Contemplem o Filho de Deus no deserto da 

tentação, em tempos de grande fraqueza, assaltado pela mais feroz tentação. Vejam-

nO durante Seus anos de ministério, atacado por todos os lados pelas forças do mal. 

Observem-nO em agonia sobre a cruz. Tudo isso Ele sofreu por nós! — Testemunhos 

para a igreja, vol. 8, pp. 208 e 209.  

B. Quem pode experimentar as bênçãos do amor de Deus? Mateus 11:28; 

João 6:37. 

Mt 11:28 — Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e Eu vos 

aliviarei. 

Jo 6:37 — Tudo o que o Pai me dá virá a Mim; e o que vem a Mim de maneira 

nenhuma o lançarei fora. 

Ir a Cristo não requer muito esforço e agonia mentais; é simplesmente aceitar as 

condições de salvação, as quais Deus esclareceu em Sua Palavra. A bênção é livre 

para todos. [...] 

Então, no nome que é acima de todo nome, o único nome dado entre os homens pelo 

qual devamos ser salvos, reclamem a promessa de Deus, dizendo: “Senhor, perdoa 

meu pecado; ponho minhas mãos na Tua, para me auxiliares, e dessa Mão eu 

preciso, ou do contrário morrerei. Eu agora creio”. — Mensagens escolhidas, vol. 1, 

pp. 333 e 334.  
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Uma profunda intuição de nossa necessidade e um grande desejo de receber as 

coisas que pedimos devem caracterizar nossas orações, do contrário não serão 

ouvidas. Contudo, não devemos nos cansar, deixando de fazer nossas petições 

porque não recebemos resposta imediata. “[...] se faz violência ao reino dos Céus, e 

pela força se apoderam dele” (Mateus 11:12). A violência de que aqui se fala é um 

santo fervor, como o manifestado por Jacó. Não precisamos tentar agitar-nos, na 

procura de uma sensação intensa; mas sim devemos, calma e persistentemente, 

elevar nossas petições ao trono da graça. — Para conhecê-lO, p. 272.  

 

Terça-feira, 15 de agosto 

3. NOVA VIDA EM CRISTO 

A. Que nova atitude e comportamento se tornam evidentes quando 

confiamos em Jesus? 2 Coríntios 5:17; Gálatas 5:6; Filipenses 2:12 e 13. 

2 Co 5:17 — Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas 

já passaram; eis que tudo se fez novo. 

Gl 5:6 — Porque, em Jesus Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão têm virtude 

alguma, mas, sim, a fé que opera por caridade. 

Fl 2:12 e 13 — De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não 

só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também 

operai a vossa salvação com temor e tremor; 13 porque Deus é o que opera em vós 

tanto o querer como o efetuar, segundo a Sua boa vontade. 

A fé que consegue levar-nos a um vital contato com Cristo exprime de nossa parte 

suprema preferência, perfeita confiança, consagração inteira. Essa fé opera por amor 

e purifica a alma. Opera na vida do seguidor de Cristo a verdadeira obediência aos 

mandamentos de Deus; pois amor a Deus e amor aos homens será o resultado da 

vital ligação com Cristo. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 334.  

Coisa alguma senão o poder divino pode regenerar o coração humano e imbuir1 as 

almas do amor de Cristo, amor que sempre se manifestará por aqueles pelos quais 

Ele morreu [...]. Quando um homem se converte a Deus, lhe é concedido um novo 

gosto moral, novo motivo impelente2, e ele ama as coisas que Deus ama. [...] 

Mas os que esperam observar uma transformação mágica em seu caráter sem 

decidido esforço de sua parte para vencer o pecado, esses serão decepcionados. Não 

temos motivo para temer enquanto olharmos a Jesus; razão alguma para duvidar de 

que Ele seja capaz de salvar perfeitamente a todos os que a Ele se chegam; mas 

podemos, sim, temer constantemente que nossa velha natureza de novo alcance a 

supremacia, que o inimigo elabore alguma cilada pela qual nos tornemos outra vez 

cativos seus. — Ibidem, pp. 336 e 337. 

B. Que profundo anseio deve encher o coração de cada crente de modo 

contínuo, e como isso nos afeta de forma duradoura? João 15:4, 5 e 10; 

Romanos 6:6, 10 e 11. 

                                           
1
 Imbuir: fazer penetrar em (algo, alguém ou em si mesmo); embeber (-se), impregnar (-se); infundir (em alguém ou em si 

mesmo) de; convencer (-se). 
2
 Impelente: Que impele, impulsiona. 
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Jo 15:4, 5 e 10 — Estai em Mim, e Eu, em vós; como a vara de si mesma não pode 

dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em Mim. 5 

Eu Sou a videira, vós, as varas; quem está em Mim, e Eu nele, este dá muito fruto, 

porque sem Mim nada podereis fazer. [...] 10 Se guardardes os Meus mandamentos, 

permanecereis no Meu amor, do mesmo modo que Eu tenho guardado os 

mandamentos de Meu Pai e permaneço no Seu amor. 

Rm 6:6, 10 e 11 — sabendo isto: que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, 

para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. 

[...] Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado; mas, quanto a 

viver, vive para Deus. 11 Assim também vós considerai-vos como mortos para o 

pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

A união com Cristo, uma vez formada, deve ser mantida. [...] Isso não é um toque 

casual, uma conexão “liga-desliga”. [...]  

Permanecer em Cristo significa receber constantemente Seu Espírito, uma vida de 

entrega sem reservas a Seu serviço. — O Desejado de Todas as Nações, p. 676.  

Mediante o conveniente exercício da vontade, pode operar-se em sua vida uma 

mudança completa. Entregando a Cristo o seu querer, você se alia com o poder que 

está acima de todos os principados e potestades. Terá força do alto para estar firme 

e, assim, pela constante entrega a Deus, será habilitado a viver a nova vida, a vida 

da fé. — Caminho a Cristo, p. 48. 

 

Quarta-feira, 16 de agosto 

4. CRESCIMENTO NA GRAÇA 

A. Quando rendemos nosso coração a Cristo, orando por Sua iluminação, que 

mudança ocorre no caráter? Gálatas 5:22 e 23; Salmos 119:18. 

Gl 5:22 e 23 — Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz, longanimidade, 

benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23 Contra essas coisas não há lei. 

Sl 119:18 — Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da Tua Lei. 

Contemplando, havemos de ser transformados; e ao meditarmos nas perfeições do 

Modelo divino, desejaremos tornar-nos inteiramente transformados e renovados na 

imagem de Sua pureza. É pela fé no Filho de Deus que se efetua a transformação do 

caráter, e o filho da ira torna-se filho de Deus. Passa da morte para a vida; torna-se 

espiritual e discerne as coisas espirituais. A sabedoria de Deus lhe ilumina a mente e 

ele contempla coisas maravilhosas em Sua Lei. Quando o homem se converte pela 

verdade, processa-se nele a obra da transformação do caráter. Recebe uma 

aumentada medida de entendimento. Ao tornar-se um homem de obediência a Deus, 

tem ele a mente de Cristo, e a vontade de Deus torna-se a sua vontade. — 

Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 338.  

B. Por que o fato de estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia de coração 

aberto e meditar neles é uma chave importante nesse processo? Salmos 

119:24-27. 

Sl 119:24-27 — Também os Teus testemunhos são o meu prazer e os meus 

conselheiros. 25 A minha alma está pegada ao pó; vivifica-me segundo a Tua palavra. 
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26 Meus caminhos Te descrevi, e Tu me ouviste; ensina-me os Teus estatutos. 27 

Faze-me entender o caminho dos Teus preceitos; assim, falarei das Tuas maravilhas. 

Não são apenas os que rejeitam abertamente os Testemunhos, ou que acalentam 

dúvidas sobre eles, que estão em terreno perigoso. Ignorar a luz é rejeitá-la. — 

Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 680. 

Diz o salmista: “Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu 

caminho” (Salmos 119:105). Mas este não é o caso se ela não é aberta nem lida. — 

The Review and Herald, 4 de janeiro de 1881. 

Olhando sempre a Jesus com os olhos da fé, seremos fortalecidos. Deus fará as mais 

preciosas revelações a Seu povo faminto e sequioso. Verificarão que Cristo é um 

Salvador pessoal. Ao alimentarem-se de Sua palavra, descobrirão que ela é espírito e 

vida. A palavra destrói a natureza carnal, terrena, e comunica nova vida em Cristo 

Jesus. O Espírito Santo vem ter com a alma como Consolador. Pela transformadora 

influência de Sua graça, a imagem de Deus se reproduz no discípulo; torna-se uma 

nova criatura. O amor toma o lugar do ódio, e o coração adquire a semelhança divina. 

É isso que significa viver “de toda a palavra que sai da boca de Deus” (Mateus 4:4). 

Isso é comer o Pão que desce do Céu. — O Desejado de Todas as Nações, p. 391. 

 

Quinta-feira, 17 de agosto 

5. REFLETINDO A LUZ 

A. Qual é a maior necessidade deste mundo em trevas? Mateus 5:14-16. 

Mt 5:14-16 — Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada 

sobre um monte; 15 nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas 

no velador, e dá luz a todos que estão na casa. 16 Assim resplandeça a vossa luz 

diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, 

que está nos Céus. 

Toda pessoa tem o privilégio de ser um conduto vivo pelo qual Deus pode comunicar 

ao mundo os tesouros de Sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Nada há que 

Cristo mais deseje do que agentes que representem ao mundo Seu Espírito e caráter. 

Não há nada de que o mundo mais necessite que da manifestação do amor do 

Salvador mediante a humanidade. Todo o Céu está à espera de condutos pelos quais 

possa ser vertido o óleo santo para ser uma alegria e bênção aos corações humanos. 

— Parábolas de Jesus, p. 419. 

B. Qual deve ser o foco de nossa vida, e que resultados serão alcançados por 

meio disso? Gálatas 2:20; Isaías 60:1-3. 

Gl 2:20 — Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em 

mim; e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou 

e Se entregou a Si mesmo por mim. 

Is 60:1-3 — Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor 

vai nascendo sobre ti. 2 Porque eis que as trevas cobriram a Terra, e a escuridão os 

povos; mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a Sua glória se verá sobre ti. 3 E as 

nações caminharão à tua luz, e os reis, ao resplendor que te nasceu. 

Permanecer em Cristo é preferir unicamente a disposição de Cristo, de maneira que 

Seus interesses sejam identificados com os de vocês. Permanecer nEle, ser e fazer 
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unicamente o que Ele quer — tais são as condições do discipulado, e a menos que 

elas sejam cumpridas, você nunca poderá achar descanso. — Mensagens escolhidas, 

vol. 1, p. 110.  

Pela atuação do Espírito Santo, a Palavra de Deus é uma luz quando se torna um 

poder transformador na vida de quem a recebe. Implantando-lhes no coração os 

princípios de Sua Palavra, o Espírito Santo desenvolve nos homens os predicados de 

Deus. A luz de Sua glória — Seu caráter — deve refletir-se em Seus seguidores. — 

Parábolas de Jesus, p. 414.  

 

Sexta-feira, 18 de agosto 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Explique a difícil situação do ser humano, e o que pode ser feito a esse 

respeito. 

2. Por que uma conexão casual com Cristo é insuficiente? 

3. O que você diria a uma pessoa decepcionada com o evangelho? 

4. Qual o papel da Bíblia e do Espírito de Profecia em nossa santificação? 

5. Explique como sua influência pode se tornar uma fonte de refrigério para 

outros. 
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Lição 9 | Sábado, 26 de agosto de 2017 

PREPARANDO-NOS 
Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor 

(Hebreus 12:14). 

Por nossa vida e santa conversação, mostramos aos que estão ao nosso redor que 

estamos aguardando o glorioso aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus 

Cristo? — Primeiros escritos, p. 111.  

Estudo adicional: Testemunhos para a igreja, vol. 5, pp. 217-228 (cap. 24: “Um 

apelo”), pp. 743-746 (cap. 89: “O caráter de Deus revelado em Cristo”). 

 

Domingo, 20 de agosto 

1. EVITANDO UMA ARMADILHA COMUM 

A. Que mentira perigosa é cada vez mais ensinada no professo mundo 

religioso de hoje, e como a Escritura a desmente? Tiago 2:14, 20-22 e 24. 

Tg 2:14, 20-22 e 24 — Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e 

não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? [...] 20 Mas, ó homem vão, 

queres tu saber que a fé sem as obras é morta? 21 Porventura Abraão, o nosso pai, 

não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? 22 

Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi 

aperfeiçoada. [...] 24 Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não 

somente pela fé. 

Dos púlpitos de hoje, ouvem-se as palavras: “Creia, apenas creia. Tenha fé em 

Cristo. Você não tem nada que ver com a velha Lei. Apenas confie em Cristo”. Quão 

diferente é isso das palavras do apóstolo, que declaram que a fé sem obras é morta. 

— Fé e obras, p. 89. 

O desejo de uma religião fácil, que não exija esforço, renúncia nem ruptura com as 

loucuras do mundo, tem tornado popular a doutrina da fé, e da fé somente; mas que 

diz a Palavra de Deus? [Cita-se Tiago 2:14, 21, 22 e 24]. 

O testemunho da Palavra de Deus é contra essa doutrina perigosa da fé sem as 

obras. Não é fé pretender o favor do Céu sem cumprir as condições necessárias para 

que a graça seja concedida: é presunção, pois que a fé genuína se fundamenta nas 

promessas e disposições das Escrituras.  

Ninguém se engane com a crença de que pode se tornar santo enquanto 

voluntariamente transgride um dos mandamentos de Deus. O cometer o pecado 

conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a alma de Deus. 

“Pecado é o quebrantamento da lei”. E “qualquer que peca [transgride a Lei] não O 

viu nem O conheceu” (1 João 3:4 e 6). — O grande conflito, p. 472.  

 

Segunda-feira, 21 de agosto 

2. ACEITANDO VERDADEIRAMENTE O PLANO DA SALVAÇÃO 

A. Quais são os primeiros passos rumo à verdadeira salvação? Atos 2:37 e 

38; Romanos 5:1. 
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At 2:37 e 38 — Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a 

Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? 38 E disse-lhes Pedro: 

Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para 

perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 

Rm 5:1 — Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor 

Jesus Cristo. 

Ao contemplarmos o Cordeiro de Deus sobre a cruz do Calvário, começa a desdobrar-

se ao nosso espírito o mistério da redenção, e a bondade de Deus nos leva ao 

arrependimento. Morrendo pelos pecadores, Cristo manifestou um amor que é 

incompreensível; e esse amor, ao ser contemplado pelo pecador, abranda-lhe o 

coração, impressiona-lhe o espírito e inspira-lhe à alma contrição. — Caminho a 

Cristo, pp. 26 e 27.  

O arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Não 

renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade; enquanto 

dele não nos afastarmos sinceramente, não haverá em nós uma mudança real da 

vida. — Ibidem, p. 23. 

B. Para os seguidores de Cristo, que verdade essencial é de suprema 

importância? Hebreus 12:14; 1 Pedro 1:13-16.  

Hb 12:14 — Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o 

Senhor. 

1 Pe 1:13-16 — Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e 

esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, 14 

como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes 

havia em vossa ignorância; 15 mas, como é Santo Aquele que vos chamou, sede vós 

também santos em toda a vossa maneira de viver, 16 porquanto escrito está: Sede 

santos, porque Eu Sou santo. 

Santidade é harmonia com Deus. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 743. 

Quando na conversão o pecador acha paz com Deus mediante o sangue expiatório, 

apenas iniciou a vida cristã. Deve agora aperfeiçoar-se; crescer até “a medida da 

estatura completa de Cristo”. — O grande conflito, p. 470. 

Por meio dos méritos de Cristo, de Sua justiça, que pela fé nos são imputados, 

cumpre-nos atingir a perfeição do caráter cristão. Nossa obra diária e de cada 

momento é salientada nas palavras do apóstolo: “Olhando para Jesus, Autor e 

Consumador da fé” (Hebreus 12:2).  

A manifestação do amor de Deus, Sua misericórdia e bondade, e a obra do Espírito 

Santo sobre o coração a fim de iluminá-lo e renová-lo colocam-nos, mediante a fé, 

em tão íntima ligação com Cristo que, tendo uma clara concepção de Seu caráter, 

somos habilitados a discernir os magistrais enganos de Satanás. [...]  

Irmãos e irmãs, é pela contemplação que somos transformados. Fixando-nos no amor 

de Deus e de nosso Salvador, contemplando a perfeição do caráter divino e 

reclamando a justiça de Cristo como sendo nossa pela fé, haveremos de ser 

transformados à mesma imagem. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 744. 

 

Terça-feira, 22 de agosto 
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3. OBJETIVO ALCANÇÁVEL 

A. Qual é o plano de Deus para nós em nossa preparação para encontrar 

nosso Senhor em paz? Mateus 5:48; Salmos 101:2. 

Mt 5:48 — Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos Céus. 

Sl 101:2 — Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? 

Andarei em minha casa com um coração sincero. 

Enquanto Cristo está purificando o santuário, os adoradores na Terra devem 

cuidadosamente rever sua vida, e comparar seu caráter com a norma de justiça. Ao 

observarem seus defeitos, devem buscar o auxílio do Espírito de Deus para habilitá-

los a ter força moral para resistir às tentações de Satanás, e alcançar a perfeição da 

norma. Eles podem ser vencedores sobre as próprias tentações que pareceram fortes 

demais para a humanidade suportar, pois o poder divino se combinará com o esforço 

humano. — Refletindo a Cristo, p. 296.  

O insistir em pecar deve ser combatido e superado. Os traços de caráter censuráveis, 

hereditários ou cultivados, devem ser tomados separadamente e submetidos à 

grande norma de justiça. E, na luz refletida da Palavra de Deus, devem ser 

firmemente resistidos e vencidos na força de Cristo. — Educação cristã, p. 113. 

B. Por que devemos lutar pela perfeição ao caminhar na luz da vontade 

revelada de Deus? 1 Coríntios 9:24 e 25; Filipenses 3:12-14. 

1 Co 9:24 e 25 — Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, 

correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 25 E todo 

aquele que luta de tudo se abstém; eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, 

nós, porém, uma incorruptível. 

Fl 3:12-14 — Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito; mas prossigo para 

alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. 13 Irmãos, quanto a 

mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me 

das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, 14 prossigo 

para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 

Andar na luz quer dizer decidir, exercitar o pensamento, exercer força de vontade, 

num sincero esforço de representar a Cristo na doçura de caráter. Quer dizer afastar 

toda disposição para a melancolia. Vocês não devem se satisfazer apenas com dizer: 

“Sou um filho de Deus”. Estão contemplando a Jesus e, pela contemplação, 

transformando-se à Sua semelhança? Andar na luz significa avanço e progresso nas 

realizações espirituais. — Filhos e filhas de Deus, p. 200. 

Quaisquer que sejam nossos erros ou insucessos do passado, podemos, com a ajuda 

de Deus, elevar-nos acima deles. — A ciência do bom viver, p. 516.  

C. O que é prometido àqueles que anseiam por verdadeira justiça moral? 

Efésios 3:16; Mateus 5:6.  

Ef 3:16 — Para que, segundo as riquezas da Sua glória, vos conceda que sejais 

corroborados com poder pelo Seu Espírito no homem interior. 

Mt 5:6 — Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão 

fartos. 
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Quarta-feira, 23 de agosto 

4. FORÇA PARA NOSSA URGENTE NECESSIDADE 

A. Como, unicamente, podemos estar preparados para resistir ao conflito 

final? Jeremias 15:16. 

Jr 15:16 — Achando-se as Tuas palavras, logo as comi, e a Tua Palavra foi para mim 

o gozo e alegria do meu coração; porque pelo Teu nome me chamo, ó Senhor, Deus 

dos Exércitos. 

Ninguém, exceto aqueles que fortaleceram a mente com as verdades da Bíblia, 

resistirá ao último grande conflito. — O grande conflito, pp. 593 e 594. 

B. Como podemos nos beneficiar por maior dedicação em nossos hábitos 

devocionais a fim de conhecer melhor a vontade de Deus? 1 João 5:14; 

Salmo 119:129-131. 

1 Jo 5:14 — E esta é a confiança que temos nEle: que, se pedirmos alguma coisa, 

segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. 

Sl 119:129-131 — Maravilhosos são os Teus testemunhos; por isso, a minha alma 

os guarda. 130 A exposição das Tuas palavras dá luz e dá entendimento aos 

símplices. 131 Abri a boca e respirei, pois que desejei os Teus mandamentos. 

Os Testemunhos não são lidos e apreciados. Deus tem falado a vocês. Luz tem sido 

derramada de sua Palavra e dos Testemunhos, e ambos têm sido desprezados e 

desobedecidos. O resultado aparece na falta de pureza, consagração e fervente fé 

entre nós. 

Que cada um proponha estas questões em seu coração: “Como pude cair neste 

estado de fraqueza espiritual e dissensão? Tenho atraído sobre mim o desagrado 

divino por causa de minhas ações que não correspondem à fé que professo?” —

Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 217.  

Tenham cuidado em não negligenciar a oração particular e o estudo da Palavra de 

Deus. Estas são suas armas contra aquele que está procurando impedir seu progresso 

espiritual. A primeira negligência da oração e do estudo bíblico torna mais fácil a 

segunda negligência. — Mensagens aos jovens, p. 96. 

C. Por que é vital prestar cem por cento de obediência à vontade de Deus 

claramente revelada pela Inspiração? Tiago 1:21-25. 

Tg 1:21-25 — Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com 

mansidão a Palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. 22 E sede 

cumpridores da Palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos 

discursos. 23 Porque, se alguém é ouvinte da Palavra e não cumpridor, é semelhante 

ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural; 24 porque se contempla a si 

mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. 25 Aquele, porém, que atenta bem 

para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas 

fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. 

Satanás leva muitos a crer que Deus passará por alto sua infidelidade nas questões 

menores da vida. Mas o Senhor mostra em Sua conduta [...] que Ele de modo algum 

sancionará ou tolerará o mal. Todos os que se esforçam por desculpar ou ocultar seus 

pecados, permitindo que permaneçam nos livros do Céu, não confessados e não 

perdoados, serão vencidos por Satanás. — O grande conflito, p. 620. 
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Deus opera poderosamente em favor de um povo fiel, que obedece à Sua palavra 

sem questionar ou duvidar. — Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 164. 

 

Quinta-feira, 24 de agosto 

5. SUBMETENDO-NOS À PURIFICAÇÃO 

A. Explique o processo de santificação. 1 João 3:1-3; Hebreus 5:12-14; 6:1. 

1 Jo 3:1-3 — Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai: que fôssemos 

chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a 

Ele. 2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos 

de ser. Mas sabemos que, quando Ele Se manifestar, seremos semelhantes a Ele; 

porque assim como é O veremos. 3 E qualquer que nEle tem esta esperança purifica-

se a si mesmo, como também Ele é puro. 

Hb 5:12-14 — Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que 

se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus; e 

vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. 13 Porque 

qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na Palavra da 

justiça, porque é menino. 14 Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, 

em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o 

mal. 

Hb 6:1 — Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a 

perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e 

de fé em Deus. 

A obediência do homem só pode ser aperfeiçoada pelo incenso da justiça de Cristo, o 

qual enche com a divina fragrância cada ato de obediência. A parte do cristão é 

perseverar em vencer cada falta. [...]  

Dia a dia Deus atua para a santificação do ser humano, e o homem deve cooperar 

com Ele, desenvolvendo perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. 

[...] Nosso Salvador está sempre pronto a ouvir e responder à oração do coração 

contrito, e graça e paz são multiplicadas a Seus fiéis seguidores. Alegremente lhes 

concede as bênçãos de que necessitam em sua luta contra os males que os cercam. 

— Atos dos apóstolos, p. 532.  

B. Por que é vital não resistirmos obstinadamente a esse processo? Efésios 

4:30. 

Ef 4:30 — E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o 

dia da redenção. 

A primeira resistência aos pedidos do Espírito prepara o caminho para a segunda. 

Assim se endurece o coração e a consciência se torna insensível. 

Por outro lado, cada resistência à tentação torna mais fácil resistir. Cada ato de 

abnegação torna mais fácil a abnegação. Cada vitória alcançada prepara o caminho 

para nova vitória. Cada resistência à tentação, cada renúncia, cada triunfo sobre o 

pecado, é uma semente lançada para a vida eterna. — Mensagens aos jovens, pp. 96 

e 97.  
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Sexta-feira, 25 de agosto 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Que mentira leva muitos cristãos professos à presunção? 

2. Como posso discernir se o meu nível de arrependimento tem sido 

demasiado superficial? 

3. Como posso ter certeza de que Deus está realmente disposto a me ajudar 

a superar minhas falhas? 

4. Quanto tempo eu gasto com os Testemunhos em comparação com outros 

livros? 

5. Explique o método pelo qual Deus nos motiva a plantar sementes para a 

vida eterna. 
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Sábado, 2 de setembro de 2017 

Oferta de primeiro sábado  

Para a sede da missão em Fiji 
A República de Fiji é um grupo de ilhas vulcânicas no Pacífico Sul, cerca de 4500 

quilômetros a sudoeste de Honolulu e cerca de 1700 quilômetros ao norte da Nova 

Zelândia. Das 332 ilhas que formam o arquipélago, cerca de 106 são habitadas 

permanentemente. Fiji desfruta de um clima tropical, praias arenosas, vegetação 

exuberante, plantações abundantes de frutas, legumes e raízes. A população 

estimada de Fiji é de 903.207 habitantes, formada por nativos (iTaukei1) — 

predominantemente melanésios com uma mistura de 56,8% de polinésios, 45% de 

indo-fidjianos e 7% de outras etnias. O idioma oficial é o inglês. O fidjiano e o hindi 

são falados pela maioria. Em épocas passadas, Fiji era conhecida pelo canibalismo, 

praticado extensamente pelos chefes nativos como símbolo de superioridade. A 

aurora da era cristã em Fiji foi marcada pela chegada de missionários wesleyanos em 

1835. A propagação rápida do evangelho erradicou completamente as más práticas 

do canibalismo e da feitiçaria. Hoje, a maioria da nossa população é cristã, sendo 

45% protestantes, 27,9% hindus, 10,4% outros cristãos, 9,1% católicos romanos, 

6,3% islâmicos, 0,3% sikhs e 0,8% sem religião.  

A mensagem da Reforma chegou às nossas terras em 1974, quando missionários nos 

visitaram e batizaram quatro almas. Em 1997, a obra foi restabelecida, e mais 30 

almas foram batizadas. O crescimento continuou. Embora pobres nas coisas deste 

mundo, os crentes daqui se sentem desafiados a espalhar o evangelho e estão 

alcançando novos interessados nas terras altas, nas cidades e em ilhas remotas. 

Em 2015 adquirimos uma propriedade de um quarto de acre2 e construímos um 

pequeno salão onde os cultos são atualmente realizados. Considerando o número 

crescente de membros, nossa necessidade mais urgente nesse momento é de uma 

casa de culto com espaço para nossa sede, escritórios e distribuição de literatura.  

Oramos fervorosamente para que o Senhor toque seu coração, e você possa 

corresponder às nossas necessidades. Você certamente será abençoado ao doar com 

generosidade, a fim de que uma sede possa ser erguida como memorial para a glória 

de Deus. “Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando 

vos deitarão no regaço; porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a 

vós” (Lucas 6:38). Agradecemos a todos vocês por sua generosidade. 

 

Seus irmãos e irmãs da Missão de Fiji 

 

                                           
1
 iTaukei: Em agosto de 2008, estava prevista a publicação de uma mudança no nome dos cidadãos de Fiji. A partir de sua 

aceitação, todos os cidadãos de Fiji, independentemente da sua etnia, passam a ser chamados “fidjianos”. A palavra “Fiji” se 

referia apenas aos nativos fidjianos. Os cidadãos de Fiji são referidos agora como “Fiji Islanders”. A proposta muda o nome inglês 

dos nativos para iTaukei, termo fidjiano para “nativo”. A nova lei substitui de modo definitivo a palavra “Fiji”, “nativo” ou 

“nativos fidjianos” para o novo termo “iTaukei” em todos os documentos escritos, e em toda a documentação oficial que faz 

referência aos colonos e nativos de Fiji. FONTE: < http://bit.ly/2nhB7j9>. Acesso em 29 mar. 2017. 
2
 Cerca de 1000 m². 
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Lição 10 | Sábado, 2 de setembro de 2017 

TRABALHANDO PARA O MESTRE 
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura 

(Marcos 16:15).  

Os que aguardam o Senhor purificam suas almas pela obediência à verdade. 

Combinam vigilante espera com ação decidida. Por saberem que o Senhor está às 

portas, seu zelo é estimulado a cooperar com a inteligência divina na obra de 

salvação das almas. — O Desejado de Todas as Nações, p. 634. 

Estudo adicional: Testemunhos para a igreja, vol. 2, pp. 189-199 (cap. 28: 

“Mundanismo na igreja”); vol. 6, pp. 404-410 (cap. 54: “Sensualidade nos jovens”). 

 

Domingo, 27 de agosto 

1. COOPERANDO COM O SENHOR DOS SENHORES 

A. Com base em que cada cristão — seja homem, mulher, casado, solteiro, 

rico, pobre, de qualquer idade ou origem étnica — está oficialmente 

autorizado a testemunhar de seu Senhor e Mestre Jesus Cristo, além de ser 

ordenado a fazê-lo? João 15:16; Gálatas 3:27 e 28. 

Jo 15:16 — Não Me escolhestes vós a Mim, mas Eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, 

para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em 

Meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. 

Gl 3:27 e 28 — Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes 

de Cristo. 28 Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há macho 

nem fêmea; porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 

“Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura” (Marcos 16:15) — é a 

ordem de Cristo a Seus seguidores. Não que todos sejam chamados a ser ministros 

ou missionários no sentido comum do termo; mas todos podem ser coobreiros de 

Cristo, dando as “boas novas” a seus semelhantes. A todos, grandes ou pequenos, 

doutos ou ignorantes, velhos ou jovens, é dada a ordem. — Educação, p. 264. 

Quando penso nas cidades em que tão pouco trabalho foi feito, onde há tantos 

milhares de pessoas por serem advertidas da breve vinda do Salvador, sinto o desejo 

intenso de ver homens e mulheres saindo para trabalhar com o poder do Espírito, 

revestidos do amor de Cristo às almas que perecem. — Evangelismo, p. 69. 

B. Que grupo também está definitivamente incluído na obra de conclusão do 

evangelho, tendo parte especial nela? 1 João 2:14 (última parte). 

1 Jo 2:14 (ú. p.) — [...] Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a Palavra de 

Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 

 

Segunda-feira, 28 de agosto 

2. DEDICANDO-SE À MENSAGEM PARA HOJE  

A. Que importância especial tem o “evangelho eterno” em nossos dias? 

Eclesiastes 12:13 e 14; Apocalipse 14:6 e 7. 
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Ec 12:13 e 14 — De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus e guarda os 

Seus mandamentos; porque este é o dever de todo homem. 14 Porque Deus há de 

trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja 

mau. 

Ap 14:6 e 7 — E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, 

para o proclamar aos que habitam sobre a Terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e 

povo, 7 dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-Lhe glória, porque vinda é a 

hora do Seu juízo. E adorai Aquele que fez o Céu, e a Terra, e o mar, e as fontes das 

águas. 

A proclamação do juízo é um aviso de que a segunda vinda de Cristo está às portas. E 

essa proclamação é chamada de evangelho eterno. Assim, a pregação da segunda 

vinda de Cristo, o anúncio da sua proximidade, são apresentados como parte 

essencial da mensagem do evangelho. — Parábolas de Jesus, pp. 227 e 228.  

B. Que ramo da obra está intimamente ligado à mensagem do Advento, o 

qual nos ajuda de fato a entendê-la melhor? Romanos 12:1; 1 

Tessalonicenses 5:23. 

Rm 12:1 — Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o 

vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 

racional. 

1 Ts 5:23 — E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, 

e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso 

Senhor Jesus Cristo. 

A reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a 

vinda do Senhor. Ela se acha tão intimamente ligada à mensagem do terceiro anjo 

como a mão está ao corpo. — Conselhos sobre saúde, pp. 20 e 21. 

O evangelho e a obra médico-missionária devem avançar juntos. O evangelho deve 

estar ligado aos princípios da verdadeira reforma de saúde. [...] Devemos apresentar 

os princípios da reforma de saúde perante o povo, fazendo tudo o que estiver ao 

nosso alcance para levar os homens e as mulheres a verem a necessidade desses 

princípios e a praticá-los. — Conselhos sobre o regime alimentar, p. 442. 

C. O que deve motivar os crentes a espalhar a maravilhosa mensagem de 

salvação? 2 Coríntios 5:14 e 15.  

2 Co 5:14 e 15 — Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: que, 

se Um morreu por todos, logo, todos morreram. 15 E Ele morreu por todos, para que 

os que vivem não vivam mais para si, mas para Aquele que por eles morreu e 

ressuscitou. 

O amor a Jesus será manifesto no desejo de trabalhar como Ele trabalhou para 

abençoar e elevar a humanidade. Isso levará ao amor, à ternura e à simpatia para 

com todas as criaturas que estão sob o cuidado de nosso Pai celestial. [...]  

Logo que alguém vem a Cristo, nasce em seu coração o desejo de dar a conhecer aos 

outros o precioso amigo que encontrou em Jesus. A verdade salvadora e santificadora 

não pode ficar oculta em seu coração. — Caminho a Cristo, pp. 77 e 78. 

 

Terça-feira, 29 de agosto 
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3. ESVAZIADO PARA SER PREENCHIDO 

A. Que conselho nos dá força, de modo especial, nestes últimos dias? 1 

Tessalonicenses 5:1, 2, 6-8. 

1 Ts 5:1, 2, 6-8 — 1 Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais 

de que se vos escreva; 2 porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor 

virá como o ladrão de noite. [...] 6 Não durmamos, pois, como os demais, mas 

vigiemos e sejamos sóbrios. 7 Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se 

embebedam, embebedam-se de noite. 8 Mas nós, que somos do dia, sejamos 

sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade e tendo por capacete a 

esperança da salvação. 

Não sejamos encontrados dormindo no posto do dever. Que ninguém diga em seu 

coração ou por suas obras: “O meu Senhor tarde virá”. Seja a mensagem da breve 

volta de Cristo emitida em fervorosas palavras de advertência. Persuadamos os 

homens e as mulheres em toda parte a se arrependerem e a fugirem da ira futura. 

Incentivemo-los à preparação imediata, pois sabemos pouca coisa do que está diante 

de nós. Dirijam-se os pastores e os membros leigos para os campos que 

amadurecem. — Maranata, p. 106.  

O amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro 

amor a Deus se não manifestar amor desinteressado pelo seu irmão. Mas nunca 

poderemos possuir esse espírito apenas tentando amar os outros. O que é necessário 

é o amor de Cristo no coração. Quando o eu está imerso em Cristo, o amor brota 

espontaneamente. A perfeição de caráter do cristão será alcançada quando o impulso 

de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente do íntimo. — Parábolas de 

Jesus, p. 384. 

B. O que você deve fazer caso não se sinta honestamente tão entusiasmado 

com esta mensagem quanto sabe que deveria? 1 João 4:20 e 21; Apocalipse 

2:2-5; 3:18 e 19. 

1 Jo 4:20 e 21 — Se alguém diz: Eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é 

mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a 

quem não viu? 21 E dEle temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame 

também seu irmão. 

Ap 2:2-5 — Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não 

podes sofrer os maus; e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são e tu 

os achaste mentirosos; 3 e sofreste e tens paciência; e trabalhaste pelo Meu nome e 

não te cansaste. 4 Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. 5 

Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras; quando 

não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te 

arrependeres. 

Ap 3:18 e 19 — Aconselho-te que de Mim compres ouro provado no fogo, para que 

te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua 

nudez; e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. 19 Eu repreendo e castigo a 

todos quantos amo; sê, pois, zeloso e arrepende-te. 

Precisamos da mensagem para a igreja de Laodiceia. Você tem abandonado o seu 

primeiro amor, e há dureza, frieza e falta de simpatia — exceto por alguns poucos 
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favoritos. Isso nunca terá efeito no mundo. Devemos buscar e salvar o que está 

perdido. — Manuscript Releases, vol. 9, p. 61. 

Volte à sua primeira experiência, quando sua alma estava cheia de amor por Cristo. 

Que seu coração acalente a obediência de uma fé que opera pelo amor e purifica a 

alma. A obediência à Lei do Senhor torna os homens puros, santos, imaculados. [...]  

Oh, que se possa ver entre nosso povo uma obra profunda e completa de 

arrependimento e reforma! Quem dera caíssem sobre a Rocha e fossem 

quebrantados! — The Review and Herald, 24 de fevereiro de 1903. 

Há esperança para todos os que ouvem a verdade e se arrependem de suas más 

obras. — Manuscript Releases, vol. 11, p. 216.  

 

Quarta-feira, 30 de agosto 

4. A GLÓRIA DE DEUS MANIFESTADA 

A. Qual é o chamado do momento, e como devemos atender a ele? Isaías 

56:1-8.  

Is 56:1-8 — Assim diz o Senhor: Mantende o juízo e fazei justiça, porque a Minha 

salvação está prestes a vir, e a Minha justiça, a manifestar-se. 2 Bem-aventurado o 

homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de 

profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. 3 E não fale o filho do 

estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: De todo me apartará o 

Senhor do Seu povo; nem tampouco diga o eunuco: Eis que eu sou uma árvore seca. 

4 Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os Meus sábados, e 

escolhem aquilo que Me agrada, e abraçam o meu concerto: 5 Também lhes darei na 

Minha casa e dentro dos Meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos 

e filhas; um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. 6 E aos filhos 

dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para O servirem e para amarem o 

nome do Senhor, sendo deste modo servos Seus, todos os que guardarem o sábado, 

não o profanando, e os que abraçarem o Meu concerto, 7 também os levarei ao Meu 

santo monte e os festejarei na Minha Casa de Oração; os seus holocaustos e os seus 

sacrifícios serão aceitos no Meu altar, porque a Minha casa será chamada Casa de 

Oração para todos os povos. 8 Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de 

Israel: Ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. 

[O Senhor] chama agora Sua igreja na Terra para despertar da letargia com que 

Satanás busca afetá-la e para cumprir a obra designada pelo Céu de iluminar o 

mundo. [...]  

O mundo hoje precisa urgentemente da revelação de Cristo Jesus na pessoa de Seus 

santos. Deus quer que Seu povo esteja diante do mundo como povo santo. Por quê? 

Porque há um mundo a ser salvo pela luz da verdade evangélica; e como a 

mensagem da verdade, que é chamar pessoas das trevas para Sua maravilhosa luz, é 

dada pela igreja, a vida de seus membros, santificada pelo Espírito da verdade, deve 

dar testemunho da veracidade das mensagens proclamadas. — The Review and 

Herald, 31 de março de 1910. 

B. Descreva os métodos de Cristo na obra de salvar almas. Lucas 14:23; João 

4:27 
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Lc 14:23 — E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a 

entrar, para que a Minha casa se encha. 

Jo 4:27 — E nisso vieram os Seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse 

falando com uma mulher; todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? ou: Por que 

falas com ela? 

O Senhor deseja que a Sua Palavra de misericórdia seja levada a cada pessoa. 

Em grande medida, isso deve ser realizado pelo trabalho pessoal. Esse foi o método 

de Cristo. Sua obra era em grande parte realizada por entrevistas pessoais. Ele tinha 

em fiel consideração o auditório de uma só pessoa. Através daquela única alma, a 

mensagem era muitas vezes proclamada a milhares. — Parábolas de Jesus, p. 229.  

C. Que espírito é necessário ao trabalharmos para Deus? Atos 10:38; 2 

Coríntios 12:15. 

At 10:38 — Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; 

o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus 

era com Ele. 

2 Co 12:15 — Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas 

almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. 

Estudemos a definição de Cristo do que seja um verdadeiro missionário: “Se alguém 

quiser vir após Mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-Me” (Marcos 

8:34). Seguir a Cristo, conforme está expresso nessas palavras, não é uma 

presunção, uma farsa. Espera Jesus que os Seus discípulos Lhe sigam de perto os 

passos, suportando o que Ele suportou, sofrendo o que Ele sofreu, vencendo como Ele 

venceu. Espera Ele ansiosamente ver os Seus professos seguidores revelarem o 

espírito de renúncia. — Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 209.  

 

Quinta-feira, 31 de agosto 

5. INCOMPARÁVEL PRIVILÉGIO 

A. Como cada um de nós pode cooperar na salvação de almas, e qual deveria 

ser nosso mais fervoroso desejo e oração? Romanos 10:13-17; Lucas 11:13. 

Rm 10:13-17 — Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14 

Como, pois, invocarão Aquele em quem não creram? E como crerão nAquele de quem 

não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? 15 E como pregarão, se não 

forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, 

dos que anunciam coisas boas! 16 Mas nem todos obedecem ao evangelho; pois 

Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? 17 De sorte que a fé é pelo ouvir, 

e o ouvir pela Palavra de Deus. 

Lc 11:13 — Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, 

quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que Lho pedirem? 

Necessitamos mais zelo na causa de Cristo. A solene mensagem da verdade deve ser 

dada com uma intensidade capaz de impressionar os descrentes com o fato de que 

Deus está cooperando com os nossos esforços, de que o Altíssimo é a Fonte viva de 

nossa força. — Evangelismo, p. 697. 



64 

 

www.crescermais.org 

www.conectadoscomdeus.net  |  www.conectadoscomdeus.tv 

Vi que algumas mentes são afastadas da verdade presente e do amor à Bíblia por 

causa da leitura de livros emocionantes; outros se carregam de preocupação e 

cuidados quanto ao que comerão, ao que hão de beber e vestir. Alguns estão 

supondo a vinda do Senhor num futuro muito distante. O tempo tem se estendido 

alguns anos mais do que eles esperavam, e assim pensam que continuará mais 

alguns anos, e desta maneira suas mentes são desviadas da verdade presente para 

irem após o mundo. Nisto vi grande perigo, pois se a mente está cheia de outras 

coisas, a verdade presente é deixada fora, e não há lugar em nossa fronte para o selo 

do Deus vivo. Vi que o tempo para Jesus permanecer no lugar santíssimo estava 

quase terminado, e esse tempo podia durar apenas um pouquinho mais; que o tempo 

disponível que temos deve ser gasto em examinar a Bíblia, a qual nos julgará no 

último dia.  

Meus queridos irmãos e irmãs, que os mandamentos de Deus e o testemunho de 

Jesus estejam de contínuo na mente de vocês, expulsando assim cuidados e 

pensamentos mundanos. Quando vocês se deitam e quando se levantam, sejam eles 

a sua meditação. Vivam e ajam tendo em vista inteiramente a vinda do Filho do 

homem. O tempo do selamento é muito curto, e logo passará. — Primeiros escritos, 

p. 58.  

 

Sexta-feira, 1o de setembro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Por que ninguém é dispensado de compartilhar a verdade presente com os 

outros? 

2. O que devemos entender por “evangelho eterno”? 

3. Por que a mensagem a Laodiceia é necessária quando o proselitismo1 está 

fora de moda? 

4. O que tem levado o mundo a duvidar da veracidade de nossa mensagem? 

5. Que pensamentos devo eliminar de minha mente a fim de dar mais espaço 

para a verdade? 

 

 

                                           
1
 Proselitismo: Atividade ou esforço de fazer prosélitos, conquistar novos conversos, atrair novos adeptos. 



65 

 

www.crescermais.org 

www.conectadoscomdeus.net  |  www.conectadoscomdeus.tv 

Lição 11 | Sábado, 9 de setembro de 2017 

A SABEDORIA DO TEMPO DE DEUS 
O Senhor não retarda a Sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; 

porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, 

senão que todos venham a arrepender-se (2 Pedro 3:9).  

É verdade que o tempo se tem prolongado além do que esperávamos nos primitivos 

dias desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão breve como esperávamos. 

Falhou, porém, a Palavra de Deus? Nunca! Cumpre lembrar que as promessas e as 

ameaças de Deus são igualmente condicionais. — Evangelismo, p. 695.  

Estudo adicional: Mensagens escolhidas, vol. 1, pp. 185-192 (cap. 23: “Cuidado 

com a marcação de datas”); Primeiros escritos, pp. 56-58 (“O dever em face do 

tempo de angústia”), pp. 69-73 (“Preparação para o fim”), pp. 111-114 (“Preparação 

para a vinda de Cristo”). 

 

Domingo, 3 de setembro 

1. A COMPAIXÃO DE DEUS 

A. Explique o propósito de Deus para cada ser humano que Ele criou. 1 

Timóteo 2:3-6. 

1 Tm 2:3-6 — Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, 4 que 

quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 5 

Porque há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, 

homem, 6 o qual Se deu a Si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de 

testemunho a seu tempo. 

Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Mas Sua tolerância tem 

limite; e quando esse limite é ultrapassado, não há segunda oportunidade. Sua ira se 

manifestará e Ele irremediavelmente destruirá. — The Youth’s Instructor, 28 de 

março de 1905 

B. Por que o Senhor não pôde permitir que o povo de Israel tomasse 

rapidamente posse da terra prometida? Hebreus 3:7-11. 

Hb 3:7-11 — Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a Sua voz, 8 não 

endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, 9 

onde vossos pais Me tentaram, Me provaram e viram, por quarenta anos, as Minhas 

obras. 10 Por isso, Me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram em 

seu coração e não conheceram os Meus caminhos. 11 Assim, jurei na Minha ira que 

não entrarão no Meu repouso. 

Não era desígnio Seu que Seu povo, Israel, vagueasse quarenta anos no deserto. 

Prometeu conduzi-los diretamente à terra de Canaã, e estabelecê-los ali como um 

povo santo, sadio e feliz. Aqueles, porém, a quem foi primeiro pregado, não entraram 

“por causa da incredulidade” (Hebreus 3:19). — Evangelismo, p. 696. 

 

Segunda-feira 4 de setembro 

2. RAZÕES PARA A APARENTE DEMORA 



66 

 

www.crescermais.org 

www.conectadoscomdeus.net  |  www.conectadoscomdeus.tv 

A. Como crentes, que perigo enfrentamos hoje? Hebreus 3:12 e 13. 

Hb 3:12 e 13 — Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau 

e infiel, para se apartar do Deus vivo. 13 Antes, exortai-vos uns aos outros todos os 

dias, durante o tempo que se chama Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo 

engano do pecado. 

Por quarenta anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo 

Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel 

moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das 

promessas de Deus. São a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a 

contenda entre o professo povo de Deus que nos têm detido neste mundo de pecado 

e dor por tantos anos. — Evangelismo, p. 696.  

B. Por que parece que o Senhor está atrasando Sua vinda? 2 Pedro 3:9. 

2 Pe 3:9 — O Senhor não retarda a Sua promessa, ainda que alguns a têm por 

tardia; mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão 

que todos venham a arrepender-se. 

A longa noite de trevas é probante, mas em misericórdia a manhã é adiada, pois se o 

Mestre viesse, quantos se achariam despreparados! A resistência de Deus a que Seu 

povo pereça, eis a razão de tão longa tardança. — Ibidem, p. 694. 

Por misericórdia para com o mundo, Jesus adia a Sua vinda a fim de que os 

pecadores tenham a oportunidade de ouvir a advertência e achar nEle abrigo antes 

que a ira de Deus seja derramada. — O grande conflito, p. 458. 

C. Quem é capaz de amenizar grande parte da escuridão espiritual que 

envolve nosso planeta? 2 Pedro 3:11 e 12; 1 Coríntios 15:34. 

2 Pe 3:11 e 12 — Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos 

convém ser em santo trato e piedade, 12 aguardando e apressando-vos para a vinda 

do dia de Deus, em que os céus, em fogo, se desfarão, e os elementos, ardendo, se 

fundirão? 

1 Co 15:34 — Vigiai justamente e não pequeis; porque alguns ainda não têm o 

conhecimento de Deus; digo-o para vergonha vossa. 

O Senhor, em Sua compaixão, procura iluminar o entendimento daqueles que agora 

estão tateando nas trevas do erro. Ele está atrasando Seus juízos sobre um mundo 

impenitente a fim de que Seus portadores de luz possam buscar e salvar o que está 

perdido. — The Review and Herald, 31 de março de 1910.  

D. Como podemos apressar a vinda de Jesus? 2 Coríntios 5:20; Mateus 24:14. 

2 Co 5:20 — De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus 

por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com 

Deus. 

Mt 24:14 — E este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em 

testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. 

Proclamando o evangelho ao mundo, está ao nosso alcance apressar o retorno de 

nosso Senhor. Não devemos apenas aguardar, mas apressar a vinda do dia de Deus. 

— O Desejado de Todas as Nações, p. 633. 
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Terça-feira, 5 de setembro 

3. PODER EXTRA PARA APRESSAR A CONCLUSÃO DA OBRA 

A. Como a pregação do evangelho alcançará seu clímax nos últimos dias? 

Zacarias 10:1; Joel 2:23. 

Zc 10:1 —Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia; o Senhor, que faz os 

relâmpagos, lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. 

Jl 2:23 — E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, 

porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a 

serôdia, no primeiro mês. 

A grande obra do evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do 

poder de Deus do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no 

derramamento da chuva temporã no início do evangelho devem novamente cumprir-

se na chuva serôdia, no final do mesmo. — O grande conflito, pp. 611 e 612.  

B. O que é necessário para que ocorra o derramamento do Espírito de Deus 

sem medida por ocasião da chuva serôdia? Joel 2:17 e 18; Atos 3:19 e 20. 

Jl 2:17 e 18 — Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o 

altar, e digam: Poupa o Teu povo, ó Senhor, e não entregues a Tua herança ao 

opróbrio, para que as nações façam escárnio dele; porque diriam entre os povos: 

Onde está o seu Deus? 18 Então, o Senhor terá zelo da Sua terra e Se compadecerá 

do Seu povo. 

At 3:19 e 20 — Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os 

vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 

20 E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. 

Vi que ninguém poderia participar do “refrigério” a menos que obtivesse a vitória 

sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo, e sobre toda má palavra e 

ação. Deveríamos, portanto, estar-nos aproximando mais e mais do Senhor, e achar-

nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a 

estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembrem todos que Deus é santo, e que 

unicamente seres santos poderão morar em Sua presença. — Primeiros escritos, p. 

71.  

Deve o coração ser esvaziado de toda a mancha, purificado para habitação do 

Espírito. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração 

e da entrega pessoal a Deus que os discípulos se prepararam para o derramamento 

do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, ainda em grau mais 

elevado, deve ser feito agora. — Testemunhos para ministros, p. 507.  

Pelo batismo do Espírito, deve todo obreiro estar pleiteando com Deus. Grupos devem 

se reunir para pedir auxílio especial, sabedoria celeste, a fim de que saibam como 

fazer planos e executá-los com sabedoria. Especialmente devem os homens orar para 

que Deus batize com o Espírito Santo os Seus missionários.  

A presença do Espírito com os obreiros de Deus conferirá à apresentação da verdade 

um poder que nem toda a honra ou glória do mundo poderiam dar. O Espírito fornece 

a energia que sustenta as pessoas que se esforçam e lutam em todas as 

emergências, em meio ao desamor dos parentes, ao ódio do mundo e à percepção de 

suas próprias imperfeições e erros. — Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 22.  
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Quarta-feira, 6 de setembro 

4. O ONISCIENTE SABE O QUE É MELHOR 

A. Mesmo quando avançamos no conhecimento de Deus, que informação Ele 

ainda reserva o direito de ocultar de nós, e por quê? Atos 1:6 e 7. 

At 1:6 e 7 — Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-Lhe, dizendo: 

Senhor, restaurarás Tu neste tempo o reino a Israel? 7 E disse-lhes: Não vos 

pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo Seu próprio 

poder. 

Deus não nos revelou o tempo em que esta mensagem será concluída, ou quando 

terá fim o tempo de graça. [...] não busquemos, porém, saber aquilo que foi mantido 

em segredo nos concílios do Todo-Poderoso. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 191. 

Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não 

devemos saber o tempo definido nem para o derramamento do Espírito Santo nem 

para a vinda de Cristo. [...] 

O Senhor mostrou-me que a mensagem deve avançar, e que não deve depender de 

tempo, pois o tempo não será nunca mais uma prova. Vi que alguns estavam ficando 

com uma falsa agitação, nascida de pregar-se o tempo; vi que a terceira mensagem 

angélica pode subsistir sobre seu próprio fundamento, e que não precisa de nenhum 

prazo para fortalecê-la, e que ela irá com forte poder e fará sua obra, e será 

abreviada em justiça. — Ibidem, p. 188.  

B. Por que deveríamos nos contentar com a sabedoria de Deus quanto a esse 

assunto? Deuteronômio 29:29. 

Dt 29:29 — As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus; porém as 

reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as 

palavras desta lei. 

A pregação de um tempo definido para o juízo, na proclamação da primeira 

mensagem, foi ordenada por Deus. O cômputo1 dos períodos proféticos nos quais se 

baseava aquela mensagem, localizando o final dos 2300 dias no outono de 1844, 

paira acima de qualquer contestação. Os repetidos esforços por encontrar novas 

datas para o começo e fim dos períodos proféticos, e o raciocínio falaz necessário 

para apoiar este modo de ver, não apenas transviam da verdade presente os 

espíritos, mas lançam o opróbrio sobre todos os esforços para se explicarem as 

profecias. Quanto mais frequentemente se marcar um tempo definido para o segundo 

advento, e mais amplamente for ele ensinado, tanto mais se satisfazem os propósitos 

de Satanás. Depois que se passa o prazo, ele provoca o ridículo e o desdém contra os 

defensores dessa ideia, lançando assim o opróbrio sobre o grande movimento 

adventista de 1843 e 1844. Os que persistem neste erro fixarão finalmente uma data 

para a vinda de Cristo num futuro demasiado longínquo. Serão levados, assim, a 

descansar em falsa segurança, e muitos perceberão o engano tarde demais. — O 

grande conflito, p. 457.  

 

                                           
1
 Cômputo: Cálculo. 
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Quinta-feira, 7 de setembro 

5. DECLARAÇÃO IMINENTE 

A. Que declaração logo será feita no Céu, e por que isso é de tão solene 

importância para todo mortal? Apocalipse 22:11. 

Ap 22:11 — Quem é injusto faça injustiça ainda; e quem está sujo suje-se ainda; e 

quem é justo faça justiça ainda; e quem é santo seja santificado ainda. 

Muitos não compreendem o que devem ser a fim de viverem à vista do Senhor sem 

um sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia. Os que hão de 

receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir 

completamente a imagem de Jesus.  

Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo 

do “refrigério” e da “chuva serôdia” os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor, 

e viver à Sua vista. Oh! quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo! Haviam 

negligenciado a necessária preparação, e portanto não podiam receber o refrigério 

que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Os que 

recusam ser talhados pelos profetas, e deixam de purificar a alma na obediência da 

verdade toda, e se dispõem a crer que seu estado é muito melhor do que realmente 

é, chegarão ao tempo em que as pragas cairão, e hão de ver então que necessitam 

ser talhados e lavrados para o edifício. Não haverá, porém, tempo para o fazer, e 

nem Mediador para pleitear sua causa perante o Pai. [...] [Cita-se Apocalipse 22:11] 

— Primeiros escritos, p. 71.  

Os que estiverem vivendo sobre a Terra ao terminar a intercessão de Cristo no 

santuário celestial terão de permanecer à vista de um Deus santo sem Mediador. 

Suas vestes deverão estar impecáveis e seus caracteres purificados do pecado pelo 

sangue da aspersão. Através da graça de Deus e seus esforços diligentes, devem ser 

vencedores na batalha contra o mal. —The Review and Herald, 17 de janeiro de 1907.  

 

Sexta-feira, 8 de setembro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. O que devemos aprender com a demora da entrada de Israel em Canaã? 

2. Quem é o principal culpado em retardar a entrada na Canaã celestial em 

nossos dias? 

3. Como a chuva serôdia está relacionada com esse evento, e o que é 

necessário para que seja derramada? 

4. Explique o principal objetivo da chuva serôdia e o tempo do seu 

derramamento. 

5. Do que necessito para que Deus me confie esse refrigério? 
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Lição 12 | Sábado, 16 de setembro de 2017 

AVOLUMANDO PARA UM ALTO CLAMOR 
Porque derramarei água sobre o sedento, e correntes sobre a terra seca; 

derramarei o Meu Espírito sobre a tua posteridade, e a Minha bênção sobre a 

tua descendência (Isaías 44:3).  

Por que não temos fome e sede do dom do Espírito, visto que este é o meio pelo qual 

devemos receber poder? Por que não falamos nEle, oramos por Ele, pregamos a 

respeito dEle? — Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 22. 

Estudo adicional: Testemunhos para a igreja, vol. 1, pp. 179-184 (cap. 32: “A 

sacudidura”); vol. 8, pp. 14-23 (cap. 2: “A comissão”).  

 

Domingo, 10 de setembro 

1. RESTAURAÇÃO ENSINADA COM PODER 

A. Que profecia tem um significado especial na preparação para encontrar o 

Senhor? Malaquias 4:5.  

Ml 4:5 — Eis que Eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e 

terrível do Senhor. 

Neste tempo, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do Céu, Deus 

chamará homens que prepararão um povo para estar em pé no grande dia do 

Senhor. — The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, p. 1184. 

B. Como Jesus explicou aos Seus discípulos a primeira aplicação desta 

profecia, e como isso se relaciona com a nossa obra agora? Mateus 17:11-13.  

Mt 17:11-13 — E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e 

restaurará todas as coisas. 12 Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, 

mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do 

Homem. 13 Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. 

Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados 

pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias preparar o caminho para o 

primeiro advento de Cristo. O grande assunto da reforma deve ser debatido, e 

despertada a mente do público. A temperança em tudo deve ser associada com a 

mensagem, para converter o povo de Deus de sua idolatria, de sua glutonaria e de 

sua extravagância no vestir-se e em outras coisas. — Testemunhos para a igreja, vol. 

3, p. 62.  

 

Segunda-feira, 11 de setembro 

2. PREPARADORES DO CAMINHO DO SENHOR 

A. Que poderosa mensagem João Batista proclamou, e por que é apropriado 

agirmos do mesmo modo? Lucas 1:16 e 17; Mateus 3:2 e 8. 

Lc 1:16 e 17 — E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, 17 e 

irá adiante dEle no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos 
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filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um 

povo bem disposto. 

Mt 3:2 e 8 — [...] 2 e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos céus. 

[...] 8 Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 

[João Batista] via seu povo enganado, satisfeito consigo mesmo e adormecido em 

pecados. Anelava despertá-los para vida mais santa. A mensagem que Deus lhe dera 

destinava-se a acordá-los da letargia, e fazê-los tremer por sua grande iniquidade. 

Antes de a semente do evangelho poder encontrar guarida, o solo do coração deveria 

ser revolvido. Antes de lhes ser possível buscar cura em Jesus, precisavam ser 

despertados para o perigo que corriam em razão das feridas do pecado. 

Deus não manda mensageiros para lisonjear o pecador. Não transmite mensagem de 

paz para embalar os não santificados numa segurança fatal. Depõe pesados fardos 

sobre a consciência do malfeitor, e penetra a alma com as setas da convicção. — O 

Desejado de Todas as Nações, pp. 103 e 104.  

B. Dê exemplos de como a mensagem de Elias deve restaurar a vida familiar. 

Fale também de como esse aspecto foi exemplificado na obra de João 

Batista. Malaquias 2:13-17; 4:6. 

Ml 2:13-17 — Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de 

gemidos; de sorte que Ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da 

vossa mão. 14 E dizeis: Por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher 

da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a 

mulher do teu concerto. 15 E não fez Ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por 

que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos; portanto, guardai-vos em 

vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. 16 

Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a 

violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos; portanto, guardai-vos em 

vosso espírito e não sejais desleais. 17 Enfadais ao Senhor com vossas palavras; e 

ainda dizeis: Em que O enfadamos? Nisto, que dizeis: Qualquer que faz o mal passa 

por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada; ou onde está o Deus do 

juízo? 

Ml 4:6 — E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus 

pais; para que Eu não venha e fira a Terra com maldição. 

João estava ciente do fato de que [Herodes] estava prestes a se casar com a mulher 

de seu irmão [sua cunhada], enquanto o marido dela ainda vivia, e fielmente disse a 

Herodes que isso não estava de acordo com a Lei. — Primeiros escritos, p. 154.  

C. O que caracteriza “o espírito e o poder de Elias”, e quem está proclamando 

essa mensagem hoje? 1 Reis 18:17, 18 e 21; Apocalipse 12:17. 

1 Rs 18:17, 18 e 21 — E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o 

perturbador de Israel? 18 Então, disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu 

e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os 

baalins. [...] 21 Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando coxeareis 

entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-O; e, se Baal, segui-o. Porém o 

povo lhe não respondeu nada. 



72 

 

www.crescermais.org 

www.conectadoscomdeus.net  |  www.conectadoscomdeus.tv 

Ap 12:17 — E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua 

semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus 

Cristo. 

Muitos não se atrevem a condenar a iniquidade, para que não venham, assim, a 

sacrificar posição ou popularidade. E por alguns é considerado falta de amor 

repreender o pecado. O servo de Deus nunca deve permitir que seu próprio espírito 

seja afetado pela repreensão que é obrigado a dar; porém, acha-se ele sob a mais 

solene obrigação de apresentar a Palavra de Deus sem medo ou favor. Precisa 

chamar o pecado pelo seu verdadeiro nome. Aqueles que por sua negligência ou 

indiferença permitem que o nome de Deus seja desonrado por Seu povo professo são 

contados com o transgressor — sendo registrados no livro do Céu como participantes 

de suas más ações. — The Signs of the Times, 21 de abril de 1881. 

 

Terça-feira, 12 de setembro 

3. A OBRA FINAL 

A. O que resume o urgente apelo de hoje? Apocalipse 14:6-13; 18:1-4. 

Ap 14:6-13 — E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, 

para o proclamar aos que habitam sobre a Terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e 

povo, 7 dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-Lhe glória, porque vinda é a 

hora do Seu juízo. E adorai Aquele que fez o Céu, a Terra e o mar, e as fontes das 

águas. 8 E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu! Caiu Babilônia, aquela grande cidade 

que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição! 9 E os seguiu 

o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e 

receber o sinal na testa ou na mão, 10 também o tal beberá do vinho da ira de Deus, 

que se deitou, não misturado, no cálice da Sua ira, e será atormentado com fogo e 

enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. 11 E a fumaça do seu tormento 

sobe para todo o sempre; e não têm repouso, nem de dia nem de noite, os que 

adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. 12 Aqui 

está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e 

a fé em Jesus. 13 E ouvi uma voz do Céu que me dizia: Escreve: Bem-aventurados os 

mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que 

descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os sigam. 

Ap 18:1-4 — E, depois destas coisas, vi descer do Céu outro anjo, que tinha grande 

poder, e a Terra foi iluminada com a sua glória. 2 E clamou fortemente com grande 

voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e 

abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível! 3 Porque 

todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da Terra se 

prostituíram com ela. E os mercadores da Terra se enriqueceram com a abundância 

de suas delícias. 4 E ouvi outra voz do Céu, que dizia: Sai dela, povo Meu, para que 

não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. 

Na consumação da obra de Deus na Terra, a norma de Sua Lei será de novo exaltada. 

A falsa religião pode prevalecer, a iniquidade se generalizar, o amor de muitos esfriar, 

a cruz do Calvário pode ser perdida de vista, e as trevas, como um manto de morte, 

podem espalhar-se sobre o mundo; toda a força da corrente popular pode ser voltada 

contra a verdade; trama após trama pode ser formada para aniquilar o povo de Deus; 
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mas na hora de maior perigo, o Deus de Elias levantará instrumentos humanos para 

dar uma mensagem que não será silenciada. Nas populosas cidades da Terra e nos 

lugares onde os homens têm ido mais longe no falar contra o Altíssimo, a voz de 

severa repreensão será ouvida. Corajosamente, homens indicados por Deus 

denunciarão a união da igreja com o mundo. Com fervor chamarão a homens e 

mulheres para que voltem da observância de uma instituição de feitura humana para 

a guarda do verdadeiro sábado. — Profetas e reis, pp. 186 e 187. 

B. O que deve ser sempre evidente em nosso discurso e vida? João 1:29; 

14:12; 2 Coríntios 4:5-7. 

Jo 1:29 — No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o 

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

Jo 14:12 — Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em Mim também 

fará as obras que Eu faço e as fará maiores do que estas, porque Eu vou para Meu 

Pai. 

2 Co 4:5-7 — Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o 

Senhor; e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. 6 Porque Deus, que 

disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, 

para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 7 

Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja 

de Deus e não nossa. 

Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao 

mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem 

manifestar Sua glória. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por 

eles tem feito.  

A luz do Sol da Justiça deve irradiar em boas obras — em palavras de verdade e atos 

de santidade. — Parábolas de Jesus, pp. 415 e 416. 

C. Como a obra de Deus será concluída? Zacarias 4:6; Isaías 28:21. 

Zc 4:6 — E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, 

dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor dos 

Exércitos. 

Is 28:21 — Porque o Senhor Se levantará, como no monte de Perazim, e Se irará, 

como no vale de Gibeão, para fazer a Sua obra, a Sua estranha obra, e para executar 

o Seu ato, o Seu estranho ato. 

O Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de 

coisas, e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. — 

Evangelismo, p. 118.  

 

Quarta-feira, 13 de setembro 

4. COMO RECEBER O REFRIGÉRIO 

A. A que devemos estar sempre atentos como qualidade essencial para 

recebermos o Espírito Santo na plenitude do poder da chuva serôdia? Isaías 

57:15. 
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Is 57:15 Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade e cujo nome 

é Santo: Em um alto e santo lugar habito e também com o contrito e abatido de 

espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. 

Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus para ditar até 

que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao 

terceiro na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos 

quais se verá que Ele está tomando as rédeas em Suas próprias mãos. — 

Evangelismo, p. 118.  

Os homens de um só talento podem alcançar uma classe que os de dois ou cinco 

talentos não podem. Grandes e pequenos são igualmente vasos escolhidos para levar 

a água da vida às almas sedentas. Não ponham os que pregam a Palavra a mão no 

mais humilde obreiro, dizendo: “Você deve trabalhar neste ramo ou não trabalhar em 

nenhum outro”. Não façam isso, irmãos. Trabalhe cada um em sua própria esfera, 

revestido de sua própria armadura, fazendo seja o que for que possa fazer em sua 

maneira humilde. Fortaleçam-lhe as mãos na obra. Não é tempo de o farisaísmo 

dominar. Deixem que Deus atue por meio de quem Ele quiser. A mensagem precisa 

avançar. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 462. 

B. Para que será derramada a chuva serôdia, e por que devemos nos inspirar 

na motivação dos primeiros discípulos? Atos 1:8; 4:33; Jeremias 30:5-7. 

At 1:8 — Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-

Me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos 

confins da Terra. 

At 4:33 — E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do 

Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. 

Jr 30:5-7 — Assim diz o Senhor: Ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de 

paz. 6 Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Por que, pois, vejo 

a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por 

que se têm tornado macilentos todos os rostos? 7 Ah! Porque aquele dia é tão 

grande, que não houve outro semelhante! E é tempo de angústia para Jacó; ele, 

porém, será salvo dela. 

É importante notar que só depois de haverem os discípulos entrado em união 

perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito 

derramado. Estavam unânimes. Todas as divergências haviam sido postas de lado. 

[...]  

Os discípulos não pediram uma bênção para si. Arcavam sob o peso da preocupação 

pelos perdidos. [...] 

Ponham de parte os cristãos toda dissensão, e entreguem-se a Deus para a salvação 

dos perdidos. Com fé peçam a bênção prometida, e virá. — Ibidem, vol. 8, pp. 20 e 

21. 

À medida que a terceira mensagem se avoluma para um alto clamor, e que a obra 

final é acompanhada de grande poder e glória, o fiel povo de Deus participa dessa 

glória. É a chuva serôdia que os vivifica e fortalece para passar pelo tempo de 

angústia. — Ibidem, vol. 1, p. 353.  
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Quinta-feira, 14 de setembro 

5. MARAVILHOSAMENTE GRAFICANTE! 

A. Que oportunidade está diante de nós agora mesmo? Tito 2:13; 2 Coríntios 

6:1 e 2. 

Tt 2:13 — Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do 

grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. 

2 Co 6:1 e 2 — E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não 

recebais a graça de Deus em vão. 2 Porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável e 

socorri-te no dia da salvação; eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia 

da salvação. 

Irmãos e irmãs, formulem seus planos; aproveitem cada oportunidade de falar aos 

vizinhos e companheiros, ou ler-lhes alguma coisa dos livros que contêm a verdade 

presente. Demonstrem considerar como coisa de suprema importância a salvação das 

pessoas por quem Cristo tão grande sacrifício fez. 

Ao trabalhar pelas almas que perecem, terão como companheiros os anjos. Milhares 

de milhares e milhões de milhões de anjos aguardam a oportunidade de cooperar 

com os membros de nossas igrejas para comunicar a luz que Deus generosamente 

concedeu, a fim de ser preparado um povo para a vinda de Cristo. — Testemunhos 

para a igreja, vol. 9, p. 129.  

B. Descreva os surpreendentes resultados do derramamento sem medida do 

Espírito Santo. Zacarias 8:23; Isaías 44:3 e 4; 61:11. 

Zc 8:23 Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia, sucederá que pegarão dez 

homens, de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um Judeu, 

dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. 

Is 44:3 e 4 — Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca; 

derramarei o Meu Espírito sobre a tua posteridade e a Minha bênção, sobre os teus 

descendentes. 4 E brotarão entre a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das 

águas. 

Is 61:11 — Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar 

o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para 

todas as nações. 

A semente foi semeada e agora brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos 

missionários têm exercido sua influência; todavia, muitos que ficaram impressionados 

foram impedidos de compreender completamente a verdade, ou de lhe prestar 

obediência. Agora os raios de luz penetram por toda parte; a verdade é vista em sua 

clareza, e os leais filhos de Deus cortam os liames1 que os têm retido. Laços de 

família, relações na igreja são impotentes para os deter agora. A verdade é mais 

preciosa do que tudo mais. — O grande conflito, p. 612.  

 

Sexta-feira, 15 de setembro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

                                           
1
 Liame: Corda, ligadura, faixa. 
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1. Que paralelos existem entre nossa obra e a de Elias e João Batista? 

2. Como a restauração agora necessária se relaciona com os Dez 

Mandamentos? 

3. Resuma as qualidades de caráter daqueles que receberão a chuva serôdia. 

4. Como posso estar em perigo de perder esse maravilhoso privilégio? 

5. Por que os resultados da chuva serôdia serão extraordinariamente 

gratificantes? 
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Lição 13 | Sábado, 23 de setembro de 2017 

DA MEIA-NOITE AO RAIAR DE UM NOVO DIA 
O nosso Deus vem, e não guarda silêncio; diante dEle há um fogo devorador, 

e grande tormenta ao Seu redor (Salmos 50:3). 

Jesus vem como um poderoso Vencedor. Agora não é mais um “Homem de dores” 

que toma o cálice amargo de vergonha e aflição. Ele vem, vencedor no Céu e na 

Terra. [...] Nenhuma descrição humana pode retratar a cena; a mente mortal é 

incapaz de conceber seu esplendor. — O grande conflito, p. 641. 

Estudo adicional: O grande conflito, pp. 618-622 (cap. 39: “Aproxima-se o 

tempo de angústia”), pp. 638-652 (cap. 40: “O livramento dos justos”).   

 

Domingo, 17 de setembro 

1. ENQUANTO DURAM OS ÚLTIMOS MOMENTOS... 

A. Explique o plano de Cristo para nós, em contraste com o de Satanás. Lucas 

22:31; João 9:4. 

Lc 22:31 — Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para 

vos cirandar como trigo. 

Jo 9:4 — Convém que Eu faça as obras dAquele que Me enviou, enquanto é dia; a 

noite vem, quando ninguém pode trabalhar. 

Satanás [...] sabe que para ele tudo depende de desviar a mente de Jesus e de Sua 

verdade. 

Os que desejam participar dos benefícios da mediação do Salvador não devem 

permitir que coisa alguma interfira com seu dever de aperfeiçoar a santidade no 

temor de Deus. — O grande conflito, p. 488. 

O zelo por Deus levou os discípulos a darem testemunho da verdade com grande 

poder. Não deveria esse mesmo zelo fazer nosso coração ficar possuído do ardente 

propósito de contar a história do amor redentor de Cristo — o Crucificado? Não há de 

vir o Espírito de Deus hoje, em resposta à oração fervorosa, perseverante, e encher-

nos de poder para o serviço? — Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 22.  

Todo poder que nos foi concedido pelo Céu deve ser empregado em fazer a obra 

designada pelo Senhor em favor daqueles que perecem na ignorância. A mensagem 

de advertência deve soar em todas as partes do mundo. Não deve haver demora. A 

verdade deve ser proclamada nos lugares escuros da Terra. Obstáculos precisam ser 

descobertos e superados. Uma grande obra deve ser realizada, e esta obra foi 

confiada aos que conhecem a verdade para este tempo. — The Review and Herald, 23 

de novembro de 1905.  

 

Segunda-feira, 18 de setembro 

2. A INTENSIDADE AUMENTA... 
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A. O que devemos entender sobre a tríplice confederação que pretende 

derrubar a Lei de Deus em nível global? Apocalipse 16:13 e 14; 1 

Tessalonicenses 5:3 e 4.  

Ap 16:13 e 14 — E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso 

profeta vi saírem três espíritos imundos, semelhantes a rãs, 14 porque são espíritos 

de demônios, que fazem prodígios; os quais vão ao encontro dos reis de todo o 

mundo para os congregar para a batalha, naquele grande Dia do Deus Todo-

poderoso. 

1 Ts 5:3 e 4 — Pois que, quando disserem: Há paz e segurança, então, lhes 

sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida; e de 

modo nenhum escaparão. 4 Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que 

aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 

Estendendo-se a controvérsia a novos campos, e sendo a atenção do povo chamada 

para a Lei de Deus calcada a pés, Satanás entrará em ação. O poder que acompanha 

a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços 

quase sobre-humanos para excluir a luz a fim de que não brilhe sobre os rebanhos 

sob seus cuidados. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo 

debate sobre esses assuntos vitais. A igreja apelará para o braço forte do poder civil, 

e, nessa obra católicos e protestantes se unirão. — Maranata, p. 172.  

Mediante os dois grandes erros — a imortalidade da alma e a santificação do domingo 

—, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro [imortalidade 

da alma] lança o fundamento do espiritismo, o último [santificação do domingo] cria 

um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os 

primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo; 

estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano; e, sob a 

influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os 

direitos da consciência. [...] 

Papistas, protestantes e não religiosos aceitarão a forma de piedade sem o poder, e 

verão nessa aliança um grande movimento para a conversão do mundo e o prenúncio 

do tão esperado milênio. — Ibidem, p. 190.  

B. Qual sentimento do salmista pode certamente ser repetido hoje? Salmos 

119:126. 

Sl 119:126 — Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a Tua 

Lei. 

O tempo em que vivemos é de assinalada depravação. Põem-se fora as restrições 

religiosas, e os homens rejeitam a Lei de Deus como indigna de atenção. Esta 

sagrada Lei é muito frequentemente desprezada. [...]  

Os homens estão agora passando dos limites, e o Senhor está permitindo que o 

inimigo faça a sua vontade. [...] Os passos do Senhor serão ouvidos sobre a terra e 

sobre as águas. Por amor de Sua própria honra, Deus está agora prestes a reprimir a 

iniquidade. Em breve, muito em breve, reivindicará o que Sua Lei requer. — The 

Review and Herald, 23 de novembro de 1905. 

 

Terça-feira, 19 de setembro 
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3. A ÚLTIMA SAÍDA 

A. Cite uma advertência de Cristo que apresenta distinta aplicação em nossos 

dias — como último sinal de que a missão está cumprida. Mateus 24:15-19. 

Que fatores devemos considerar nestes últimos momentos em que vivemos? 

Apocalipse 3:11. 

Mt 24:15-19 — Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o 

profeta Daniel, está no lugar santo (quem lê, que entenda), 16 então, os que 

estiverem na Judeia, que fujam para os montes; 17 e quem estiver sobre o telhado 

não desça a tirar alguma coisa de sua casa; 18 e quem estiver no campo não volte 

atrás a buscar as suas vestes. 19 Mas ai das grávidas e das que amamentarem 

naqueles dias! 

Ap 3:11 — Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém tome a 

tua coroa. 

Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando 

neste mundo. Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, 

seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de 

Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim 

o arrogar-se1 nossa nação o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal 

será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, 

passo preparatório para sair das menores para lares retirados em lugares solitários 

entre as montanhas. E agora, em vez de buscarmos dispendiosas moradas aqui, 

devemos estar-nos preparando para mudar-nos para um país melhor, isto é, o 

celestial. Em vez de gastar nosso dinheiro em nos comprazer a nós mesmos, cumpre-

nos estudar a maneira de economizar. Cada talento concedido por Deus deve ser 

empregado para glória Sua, em proclamar a advertência ao mundo. Deus tem uma 

obra para Seus obreiros fazerem nas cidades. Nossas missões precisam ser mantidas; 

outras novas precisam ser abertas. Para levar avante esta obra com êxito, o gasto 

não será pequeno. Necessitam-se casas de culto, onde o povo seja convidado a ouvir 

as verdades para este tempo. Justamente para esse desígnio confiou Deus capital a 

Seus mordomos. Não vinculem seus bens a empreendimentos mundanos, de modo 

que esta obra seja prejudicada. Ponham o dinheiro onde o possam manejar para o 

benefício da causa de Deus. Mandem seus tesouros adiante de vocês para o Céu. — 

Testemunhos para a igreja, vol. 5, pp. 464 e 465.  

B. Em vista da destruição iminente, no que Deus quer que nos 

concentremos? Isaías 26:3 e 4. 

Is 26:3 e 4 — Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti; porque 

ele confia em Ti. 4 Confiai no Senhor perpetuamente; porque o Senhor Deus é uma 

Rocha Eterna. 

Pense em Jesus. Ele está em Seu lugar santo, não em solidão, mas cercado por dez 

mil vezes dez mil anjos celestiais que esperam para cumprir Sua ordem. E Ele os 

envia para operar em favor do mais fraco dos santos que deposita sua confiança em 

Deus. Grandes e pequenos, ricos e pobres, têm a mesma ajuda ao dispor. — A fé pela 

qual eu vivo, p. 205. 

 

                                           
1
 Arrogar-se: Atribuir a si mesmo(a) o direito de... 
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Quarta-feira, 20 de setembro 

4. MANTENDO NOSSO FOCO  

A. Explique o verdadeiro problema em questão na prova final — e como, 

segundo o apóstolo Pedro, devemos nos preparar diariamente para enfrentá-

lo. Apocalipse 13:11, 15-17; Atos 5:29. 

Ap 3:11, 15-17 — Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém 

tome a tua coroa. [...] 15 Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara 

que foras frio ou quente! 16 Assim, porque és morno e não és frio nem quente, 

vomitar-te-ei da Minha boca. 17 Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de 

nada tenho falta (e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e 

nu). 

At 5:29 — Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa 

obedecer a Deus do que aos homens. 

Chegará o tempo em que os homens não somente proibirão o trabalho dominical, 

mas também tentarão obrigar os homens a trabalhar no sábado e a submeter-se à 

observância do domingo, ou a perder a liberdade e a vida. — The Review and Herald, 

6 de abril de 1911. 

B. Que graciosas promessas revelam o terno cuidado de nosso Pai celestial 

naquela hora difícil? Salmos 31:19 e 20; 91:5-7; Isaías 26:20 e 21.  

Sl 31:19 e 20 — Oh! Quão grande é a Tua bondade, que guardaste para os que Te 

temem, e que Tu mostraste àqueles que em Ti confiam na presença dos filhos dos 

homens! 20 Tu os esconderás, no secreto da Tua presença, das intrigas dos homens; 

ocultá-los-ás, em um pavilhão, da contenda das línguas. 

Sl 91:5-7 — Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, 6 nem peste 

que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 7 Mil cairão ao teu 

lado, e dez mil, à tua direita, mas tu não serás atingido. 

Is 26:20 e 21 — Vai, pois, povo Meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas 

sobre ti; esconde-te só por um momento, até que passe a ira. 21 Porque eis que o 

Senhor sairá do Seu lugar para castigar os moradores da Terra, por causa da sua 

iniquidade; e a Terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que 

foram mortos. 

[Cita-se Isaías 26:20] Quais são os quartos em que [o povo de Deus] deve esconder-

se? São a proteção de Cristo e dos santos anjos. O povo de Deus, nesse tempo, não 

se encontra num só lugar. Eles estão em diferentes grupos e em todas as partes da 

Terra.  

Vi os santos deixarem as cidades e vilas, e reunirem-se em grupos para viver nos 

lugares mais solitários da Terra. Anjos lhes proviam alimento e água, enquanto os 

ímpios estavam a sofrer fome e sede.  

Durante a noite passou diante de mim uma cena muito impressiva. Parecia haver 

grande confusão e o conflito de exércitos. Um mensageiro do Senhor estava em pé à 

minha frente, e disse: “Chame sua família. Eu a guiarei; siga-me”. Ele me conduziu 

por uma escura passagem, através de uma floresta, e depois através das 

reentrâncias das montanhas, e disse: “Aqui você está segura”. Havia outros que 

foram conduzidos a esse abrigo. Disse o mensageiro celestial: “O tempo de angústia 
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chegou como um ladrão à noite, conforme o Senhor advertiu a vocês que 

aconteceria”.  

No tempo de angústia, precisamente antes da vinda de Cristo, os justos serão 

preservados pelo ministério de anjos celestiais; não haverá segurança para o 

transgressor da Lei de Deus. Os anjos não poderão proteger, então, aqueles que 

estão a desrespeitar um dos preceitos divinos.  

No período final da história da Terra, o Senhor atuará poderosamente em favor dos 

que ficarem firmes pelo direito. — Maranata, p. 270.  

 

Quinta-feira, 21 de setembro 

5. UM GLORIOSO LIVRAMENTO! 

A. Com que solenes pensamentos deveríamos estar fortalecendo nossa 

mente agora? Marcos 8:38; Apocalipse 22:7 e 12. 

Mc 8:38 — Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se 

envergonhar de Mim e das Minhas palavras, também o Filho do Homem Se 

envergonhará dele, quando vier na glória de Seu Pai, com os santos anjos. 

Ap 22:7 e 12 — Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as 

palavras da profecia deste livro. [...] 12 E eis que cedo venho, e o Meu galardão está 

comigo para dar a cada um segundo a sua obra. 

Ansiosamente esperamos a vinda do Senhor. Precisamos continuar revestidos da 

armadura. Precisamos ser tudo o que o nome cristão significa. Precisamos viver em 

comunhão habitual com Deus, nosso Salvador, permanecendo nEle. 

Cristo não nos deu nenhuma garantia de que alcançar a perfeição de caráter é uma 

questão fácil. [...] Seremos então tímidos e covardes por causa das provações que 

encontramos ao avançar? Vamos enfrentá-las com queixas e reclamações? — 

Manuscript Releases, vol. 10, p. 167. 

B. O que acontecerá quando Jesus voltar? Salmo 50:3-6; 1 Tessalonicenses 

4:16-18.  

Sl 50:3-6 — Virá o nosso Deus e não Se calará; adiante dEle um fogo irá 

consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dEle. 4 Do alto, chamará os Céus e a 

Terra, para julgar o Seu povo. 5 Congregai os Meus santos, aqueles que fizeram 

comigo um concerto com sacrifícios. 6 E os céus anunciarão a Sua justiça, pois Deus 

mesmo é o Juiz. 

1 Ts 4:16-18 — Porque o mesmo Senhor descerá do Céu com alarido, e com voz de 

arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão 

primeiro; 17 depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente 

com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com 

o Senhor. 18 Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 

Logo apareceu a grande nuvem branca. Nela estava o Filho do homem. [...]  

Nenhum idioma pode descrever a glória dessa cena. A nuvem viva, de majestade e 

glória indescritíveis, aproximou-se ainda mais, e podíamos contemplar claramente a 

bela pessoa de Jesus. Ele não usava uma coroa de espinhos, mas de glória. [...]  
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De cada lado do carro de nuvens havia asas, e debaixo havia rodas vivas; e quando a 

nuvem movia-se para cima, as rodas clamavam: Santo; e as asas, enquanto se 

moviam, clamavam: Santo; e o séquito de santos anjos ao redor da nuvem clamava: 

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. E os santos na nuvem clamavam: 

glória, aleluia. E o carro de nuvem elevou-se para cima, em direção à cidade santa. — 

Spiritual Gifts, vol. 1, pp. 206 e 208.  

 

Sexta-feira, 22 de setembro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Por estar todo mundo muito ocupado, que armadilha o inimigo das almas 

usa hoje? 

2. Explique a tríplice união de Apocalipse 16 e seu enganoso poder global. 

3. A importante mensagem da vida no campo tem sido ensinada desde a 

década de 1880; mas em que ponto ela se torna irreversivelmente 

necessária para a segurança dos crentes? 

4. A prova que está à nossa frente envolve apenas descansar no domingo? 

Explique. 

5. O que de mais importante deve ocupar nossa mente enquanto nos 

preparamos para o retorno de Jesus? 
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Lição 14 | Sábado, 30 de setembro de 2017 

O RESULTADO FINAL 
Mas, como está escrito: as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, 

nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que 

O amam (1 Coríntios 2:9).  

Deixe sua mente imaginar o lar dos salvos, e lembre-se de que será mais glorioso do 

que sua mais brilhante imaginação pode pintar. — Caminho a Cristo, p. 86. 

Estudo adicional: O grande conflito, pp. 658-678 (cap. 41: “Será desolada a 

Terra”); Educação, pp. 301-309 (cap. 35: “A escola do além”).   

 

Domingo, 24 de setembro 

1. A TRAGÉDIA DE UM PLANETA CAÍDO 

A. O que acontecerá ao planeta Terra quando seu Criador retornar? Isaías 

24:1, 3, 5 e 6; Jeremias 4:23-26. 

Is 24:1, 3, 5 e 6 — Eis que o Senhor esvazia a Terra, e a desola, e transtorna a sua 

superfície, e dispersa os seus moradores. [...] 3 De todo se esvaziará a Terra e de 

todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. [...] 5 Na verdade, a 

Terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as 

leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. 6 Por isso, a maldição consome 

a terra, e os que habitam nela serão desolados; por isso, serão queimados os 

moradores da terra, e poucos homens restarão. 

Jr 4:23-26 — Observei a Terra, e eis que estava assolada e vazia; e os céus, e não 

tinham a sua luz. 24 Observei os montes, e eis que estavam tremendo; e todos os 

outeiros estremeciam. 25 Observei e vi que homem nenhum havia e que todas as 

aves do céu tinham fugido. 26 Vi também que a terra fértil era um deserto e que 

todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da Sua 

ira. 

Na vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a Terra — consumidos 

pelo Espírito de Sua boca e destruídos pelo esplendor de Sua glória. Cristo leva Seu 

povo para a Cidade de Deus, e a Terra é esvaziada de seus habitantes. [...]  

Toda a Terra parece um deserto desolado. As ruínas das cidades e aldeias, destruídas 

pelo terremoto, árvores desarraigadas, pedras anfractuosas1 lançadas pelo mar ou 

arrancadas da própria terra, acham-se espalhadas sobre sua superfície. — O grande 

conflito, p. 657. 

B. O que acontecerá com aquele que corrompeu o planeta? Apocalipse 20:1 e 

2. 

Ap 20:1 e 2 — E vi descer do Céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma 

grande cadeia na sua mão. 2 Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo 

e Satanás, e amarrou-o por mil anos. 

[Cita-se Jeremias 4:23-26] Aqui deverá ser a habitação de Satanás com seus anjos 

maus por mil anos. — Ibidem, p. 659. 

                                           
1
 Anfractuosas: Irregulares, ásperas, assimétricas, desniveladas, acidentadas. 
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Segunda-feira, 25 de setembro 

2. O MILÊNIO 

A. Em que sentido Satanás será “amarrado” por mil anos? Apocalipse 20:3. 

Ap 20:3 — E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que 

mais não engane as nações, até que os mil anos se acabem. E depois importa que 

seja solto por um pouco de tempo. 

Restrito à Terra, não terá acesso a outros mundos para tentar e perturbar os que 

jamais caíram. É neste sentido que ele está amarrado: ninguém ficou de resto, sobre 

quem ele possa exercer seu poder. Está inteiramente separado da obra de engano e 

ruína que durante tantos séculos foi seu único deleite. [...]  

Mesmo os ímpios agora se acham colocados fora do poder de Satanás, e só com seus 

anjos maus, permanecerá ele a compenetrar-se dos efeitos da maldição que o pecado 

acarretou. [...]  

Durante mil anos, Satanás vagueará de um lugar para outro na Terra desolada, para 

contemplar os resultados de sua rebelião contra a Lei de Deus. Durante esse tempo, 

os seus sofrimentos serão intensos. — O grande conflito, pp. 659 e 660 [grifo nosso]. 

B. Que tarefa será levada a efeito no Céu pelos salvos de todas as gerações 

que ascenderão2 para encontrar Cristo nos ares? Apocalipse 20:4 e 6; 1 

Coríntios 6:2 e 3. 

Ap 20:4 e 6 — E vi tronos; e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o 

poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de 

Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não 

receberam o sinal na testa nem na mão; e viveram e reinaram com Cristo durante mil 

anos. [...] 6 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; 

sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de 

Cristo e reinarão com Ele mil anos. 

1Co 6:2 e 3 — Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o 

mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas 

mínimas? 3 Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas 

pertencentes a esta vida? 

Juntamente com Cristo [os santos] julgam os ímpios, comparando seus atos com o 

código, a Bíblia, e decidindo cada caso de acordo com as ações praticadas no corpo. 

[...]  

Satanás e os anjos maus são julgados por Cristo e Seu povo. — Ibidem, p. 661. 

C. Em que ponto da Terra Cristo e a nova Jerusalém descem do Céu no fim do 

milênio? Zacarias 14:4 e 9; Apocalipse 21:1 e 2. 

Zc 14:4 e 9 — E, naquele dia, estarão os Seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que 

está defronte de Jerusalém para o oriente; e o Monte das Oliveiras será fendido pelo 

meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande; e metade do 

                                           
2
 Ascender: Subir. Diferente de “acender”, que é ligar, pôr fogo em um pavio, iniciar fogo, etc. 
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monte se apartará para o norte, e a outra metade dele, para o sul. [...] 9 E o Senhor 

será rei sobre toda a Terra; naquele dia, um será o Senhor, e um será o Seu nome. 

Ap 21:1 e 2 — E vi um novo Céu e uma nova Terra. Porque já o primeiro Céu e a 

primeira Terra passaram, e o mar já não existe. 2 E eu, João, vi a Santa Cidade, a 

nova Jerusalém, que de Deus descia do Céu, adereçada como uma esposa ataviada 

para o seu marido. 

Ao descer do Céu a Nova Jerusalém em seu deslumbrante esplendor, repousa sobre o 

lugar purificado e preparado para recebê-la; então Cristo, os anjos e Seu povo 

entram na Cidade Santa. — Ibidem, p. 663. 

D. Qual será a atitude das pessoas que ressuscitam depois do milênio? 

Apocalipse 20:5 (primeira parte), 7 e 8. 

Ap 20:5 (p. p.) — Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se 

acabaram. 

Ap 20:7 e 8 — E, acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão 8 e 

sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gogue e 

Magogue, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. 

 

Terça-feira, 26 de setembro 

3. DO ENGANO À DESTRUIÇÃO 

A. Explique o último esforço de Satanás para enganar, e quais serão os 

resultados. Apocalipse 20:9-15; Malaquias 4:1. 

Ap 20:9-15 — E subiram sobre a largura da Terra e cercaram o arraial dos santos e 

a cidade amada; mas desceu fogo do Céu e os devorou. 10 E o diabo, que os 

enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta; 

e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. 11 E vi um grande trono 

branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a Terra e o Céu, e 

não se achou lugar para eles. 12 E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam 

diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os 

mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas 

obras. 13 E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram os 

mortos que neles havia; e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14 E a 

morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 15 E 

aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 

Ml 4:1 — Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno; todos os soberbos e 

todos os que cometem impiedade serão como palha; e o dia que está para vir os 

abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem 

ramo. 

Sendo ressuscitados os ímpios mortos, e vendo ele [Satanás] as vastas multidões a 

seu lado, revivem-lhe as esperanças, e decide-se a não se render no grande conflito. 

Arregimentará sob sua bandeira todos os exércitos dos perdidos, e por meio deles se 

esforçará por executar seus planos. Os ímpios são cativos de Satanás. Rejeitando a 

Cristo, aceitaram o governo do chefe rebelde. Estão prontos para receber suas 

sugestões e executar-lhe as ordens. Contudo, fiel à sua astúcia original, ele não se 

reconhece como Satanás. Alega ser o príncipe que é o legítimo dono do mundo, e 
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cuja herança foi dele ilicitamente extorquida. Representa-se a si mesmo, ante seus 

súditos iludidos, como um redentor, assegurando-lhes que seu poder os tirou da 

sepultura e que ele está prestes a resgatá-los da mais cruel tirania. Havendo sido 

removida a presença de Cristo, Satanás opera maravilhas para apoiar suas 

pretensões. Faz do fraco forte, e a todos inspira com seu próprio espírito e energia. 

Propõe-se guiá-los contra o acampamento dos santos e tomar posse da cidade de 

Deus. [...]  

Com precisão militar, as fileiras cerradas avançam pela superfície da Terra quebrada 

e desigual em direção à cidade de Deus. Por ordem de Jesus, são fechadas as portas 

da Nova Jerusalém, e os exércitos de Satanás rodeiam a cidade, preparando-se para 

o assalto. — O grande conflito, pp. 663 e 664. 

Desce fogo do Céu, da parte de Deus. A Terra se fende. São retiradas as armas 

escondidas em suas profundezas. Chamas devoradoras irrompem de cada abismo 

hiante3. As próprias rochas estão ardendo. [...] 

Os ímpios recebem sua recompensa na Terra. [...] Alguns são destruídos em um 

momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos “segundo as suas 

ações” (Salmos 28:4). Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, 

tem ele de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados 

que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles 

a quem enganou. Depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele 

ainda viver e sofrer. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, 

raiz e ramos — Satanás a raiz, e seus seguidores os ramos. A penalidade completa da 

Lei foi aplicada; satisfeitas as exigências da justiça; e o Céu e a Terra, contemplando-

o, declaram a justiça de Jeová. — Ibidem, pp. 672 e 673. 

 

Quarta-feira, 27 de setembro 

4. SALVOS PARA SEMPRE! 

A. Como Cristo protege o justo do fogo da destruição? Salmos 84:11.  

Sl 84:11 — Porque o Senhor Deus é um Sol e escudo; o Senhor dará graça e glória; 

não negará bem algum aos que andam na retidão. 

Enquanto a Terra está envolta no fogo da destruição, o justo habita com segurança 

na Cidade Santa. — O grande conflito, p. 673. 

B. Que glorioso acontecimento coroa a purificação da Terra? Apocalipse 21:1. 

Ap 21:1 — E vi um novo Céu e uma nova Terra. Porque já o primeiro Céu e a 

primeira Terra passaram, e o mar já não existe. 

O fogo que consome os ímpios purifica a Terra. Todo traço de maldição é varrido. 

Nenhum inferno ardendo eternamente manterá perante o resgatado as terríveis 

consequências do pecado. — Ibidem, p. 674. 

C. Nós, que ainda vivemos num planeta cheio de problemas e sofrimento, 

para onde devemos olhar em busca de nosso lar eterno? 2 Pedro 3:13; 1 

Coríntios 2:9. 

                                           
3
 Hiante: Neste caso, “abismo esfomeado, ávido de sua presa”. 
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2 Pe 3:13 — Mas nós, segundo a Sua promessa, aguardamos novos Céus e nova 

Terra, em que habita a justiça. 

1 Co 2:9 — Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não 

ouviu, e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que O 

amam. 

A linguagem mais exaltada não descreve a glória do Céu ou as inigualáveis 

profundezas do amor de um Salvador. — Primeiros escritos, p. 289. 

Um receio de fazer com que a herança futura pareça demasiado material tem levado 

muitos a espiritualizar as mesmas verdades que nos levam a considerá-la nosso lar. 

Cristo afirmou a Seus discípulos ter ido preparar moradas para eles. Os que aceitam 

os ensinos da Palavra de Deus não serão totalmente ignorantes com respeito à 

morada celestial. — A história da redenção, p. 430.  

D. Que descrição magnífica João nos deixou sobre a nova Terra? Apocalipse 

21:3 e 4; 22:1-5. 

Ap 21:3 e 4 — E ouvi uma grande voz do Céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de 

Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o Seu povo, e o mesmo 

Deus estará com eles e será o seu Deus. 4 E Deus limpará de seus olhos toda 

lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as 

primeiras coisas são passadas. 

Ap 22:1-5 — E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que 

procedia do trono de Deus e do Cordeiro. 2 No meio da sua praça e de uma e da 

outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto 

de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. 3 E ali nunca 

mais haverá maldição contra alguém; e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e 

os Seus servos O servirão. 4 E verão o Seu rosto, e na Sua testa estará o Seu nome. 

5 E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, 

porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. 

Existem torrentes sempre a fluir, claras como cristal, e ao lado delas, árvores 

ondeantes projetam sua sombra sobre as veredas preparadas para os resgatados do 

Senhor. Ali as extensas planícies avultam em colinas de beleza, e as montanhas de 

Deus erguem seus altivos píncaros4. Nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas 

correntes vivas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, 

encontrará um lar. — O grande conflito, p. 675. 

 

Quinta-feira, 28 de setembro 

5. ALEGRIA ETERNA 

A. Que condição será restaurada na nova Terra? Isaías 35:5-10; 65:25. Como 

a vida celestial é descrita? 

Is 35:5-10 — Então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se 

abrirão. 6 Então, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, 

porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros, no ermo. 7 E a terra seca se 

transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas; e nas 

                                           
4
 Píncaro: O ponto mais alto de um monte; cume. 
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habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. 8 E ali haverá 

um alto caminho, um caminho que se chamará O Caminho Santo; o imundo não 

passará por ele, mas será para o povo de Deus; os caminhantes, até mesmo os 

loucos, não errarão. 9 Ali, não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se 

achará nele; mas os remidos andarão por ele. 10 E os resgatados do Senhor voltarão 

e virão a Sião com júbilo; e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça; gozo e alegria 

alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. 

Is 65:25 — O lobo e o cordeiro se apascentarão juntos, e o leão comerá palha como 

o boi; e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o 

Meu santo monte, diz o Senhor. 

Vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração; era uma 

vegetação viva, e tinha reflexos de prata e ouro quando magnificamente se agitava 

para glória do Rei Jesus. Entramos, então, num campo cheio de todas as espécies de 

animais: o leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. — 

Primeiros escritos, p. 18.  

O feroz se tornará manso, e o tímido confiante. — Educação, p. 304. 

B. Quem será o Centro de todas as coisas para sempre, e como isso será 

reconhecido? Zacarias 13:6; Apocalipse 7:15-17; 5:13. 

Zc 13:6 — E, se alguém lhe disser: Que feridas são essas nas Tuas mãos?, dirá Ele: 

São as feridas com que fui ferido em casa dos Meus amigos. 

Ap 7:15-17 — Por isso estão diante do trono de Deus e O servem de dia e de noite 

no Seu templo; e Aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a Sua 

sombra. 16 Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede; nem Sol nem calma 

alguma cairá sobre eles, 17 porque o Cordeiro que está no meio do trono os 

apascentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida; e Deus limpará 

de seus olhos toda lágrima. 

Ap 5:13 — E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e 

que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado 

sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder 

para todo o sempre. 

Nenhum inferno eternamente a arder manterá diante dos remidos as terríveis 

consequências do pecado. Só uma lembrança ficará: nosso Redentor portará para 

sempre as marcas de Sua crucificação. — The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 489 [grifo 

nosso]. 

E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas 

revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o 

amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens 

acerca de Deus, mais Lhe admiram o caráter. [...]  

O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O Universo inteiro 

está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta 

criação. DAquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do 

espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, 

animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é 

amor. — O grande conflito, p. 678.  
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Sexta-feira 29 de setembro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Por que é tão importante preparar-nos para o breve retorno de Cristo? 

2. Explique o propósito do milênio, muitas vezes incompreendido. 

3. Comente o último engano de Satanás, e por que as pessoas serão iludidas 

por ele. 

4. O que precisamos entender sobre a vida na nova Terra? 

5. Qual será o tema da eternidade, e por que devemos apreciá-lo agora? 

Bendita esperança!  

 

Quando o Salvador estava prestes a separar-Se de Seus discípulos, confortou-os em 

sua tristeza com a segurança de que viria outra vez: “Não se turbe o vosso coração. 

[...] Na casa de Meu Pai há muitas moradas. [...] Vou preparar-vos lugar. E se Eu for 

e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para Mim mesmo” (João 14:1-3). “E 

quando o Filho do homem vier em Sua glória e todos os santos anjos com Ele, então 

Se assentará no trono de Sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dEle” 

(Mateus 25:31 e 32). 

Os anjos que por momentos se detiveram no Monte das Oliveiras depois da ascensão 

de Cristo repetiram aos discípulos a promessa de Sua volta: “Esse Jesus, que dentre 

vós foi recebido em cima no Céu, há de vir assim como para o Céu O vistes ir” (Atos 

1:11). E o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito de inspiração, testificou: “O mesmo 

Senhor descerá do Céu com alarido, e com voz de Arcanjo, e com a trombeta de 

Deus” (1 Tessalonicenses 4:16). Diz o profeta de Patmos: “Eis que Ele vem com as 

nuvens, e todo o olho O verá” (Apocalipse 1:7). 

Em torno de Sua vinda agrupam-se as glórias daquela “restauração de tudo”, de que 

“Deus falou pela boca de todos os Seus santos profetas desde o princípio” (Atos 

3:21). Quebrar-se-á então o prolongado domínio do mal; “os reinos do mundo” 

tornar-se-ão “de nosso Senhor e de Seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre” 

(Apocalipse 11:15). “A glória do Senhor se manifestará”, e toda carne juntamente a 

verá. “O Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações”. Ele será 

por “coroa gloriosa, e por grinalda formosa, para os restantes de Seu povo” (Isaías 

40:5; 61:11; 28:5). 

É então que o pacífico e longamente almejado reino do Messias se estabelecerá sob 

todo o Céu [...]. 

A vinda do Senhor tem sido em todos os séculos a esperança de Seus verdadeiros 

seguidores. A última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, de que Ele viria 

outra vez, iluminou o futuro a Seus discípulos, encheu-lhes o coração de alegria e 

esperança que as tristezas não poderiam apagar nem as provações ofuscar. Em meio 

de sofrimento e perseguição, “o aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus 

Cristo” foi a “bem-aventurada esperança”. Quando os cristãos tessalonicenses 

estavam cheios de pesar ao sepultarem os seus queridos, que haviam esperado viver 

para testemunharem a vinda de Jesus, Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a 
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ressurreição a ocorrer por ocasião do advento do Salvador. Então os mortos em 

Cristo ressurgiriam, e juntamente com os vivos seriam arrebatados para encontrar o 

Senhor nos ares. “E assim”, disse ele, “estaremos sempre com o Senhor. Portanto 

consolai-vos uns aos outros com estas palavras” (1 Tessalonicenses 4:16-18). — O 

grande conflito, pp. 301 e 302. 


