
 

 

“A humanidade responsabilizada” 
Naquele dia, atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel (Isaías 17:7). 
Cada um de nós deve permanecer diante do Deus do Céu onde sabe ser sua responsabilidade. Quando fizermos isso, a 
bênção de Deus repousará sobre nós. — Australasian Union Conference Record, 28 de julho de 1899. 
Estudo adicional: Testemunhos para a igreja, vol. 2, pp. 686-694. 
 
Domingo, 21 de agosto 
1. ORGULHO E ARROGÂNCIA CONDENADOS 
A. Quando os assírios foram levados a juízo, o que Isaías profetizou sobre a arrogante Babilônia? Isaías 13:1, 4-
6, 17-22; 47:1-3, 7-9. Quando a grande cidade realmente encontrou sua condenação? Daniel 5:1, 18-23, 28-30. 
Is 13:1 Oráculo acerca de Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. 
Is 13:4 Eis um tumulto sobre os montes, como o de grande multidão! Eis um tumulto de reinos, de nações congregadas! O Senhor 
dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. 
Is 13:5 Vêm duma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda 
aquela terra. 
Is 13:6 Uivai, porque o dia do Senhor está perto; virá do Todo-Poderoso como assolação. 
Is 13:17 Eis que suscitarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco no ouro terão prazer. 
Is 13:18 E os seus arcos despedaçarão aos mancebos; e não se compadecerão do fruto do ventre; os seus olhos não pouparão as 
crianças. 
Is 13:19 E Babilônia, a glória dos reinos, o esplendor e o orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as 
transtornou. 
Is 13:20 Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração; nem o árabe armará ali a sua tenda; nem 
tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. 
Is 13:21 Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais; e ali habitarão as avestruzes, e 
os sátiros pularão ali. 
Is 13:22 As hienas uivarão nos seus castelos, e os chacais nos seus palácios de prazer; bem perto está o seu tempo, e os seus dias 
não se prolongarão. 
Is 47:1 Desce, e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia; assenta-te no chão sem trono, ó filha dos caldeus, porque nunca 
mais serás chamada a mimosa nem a delicada. 
Is 47:2 Toma a mó, e mói a farinha; remove o teu véu, suspende a cauda da tua vestidura, descobre as pernas e passa os rios. 
Is 47:3 A tua nudez será descoberta, e ver-se-á o teu opróbrio; tomarei vingança, e não pouparei a homem algum. 
Is 47:7 E disseste: Eu serei senhora para sempre; de sorte que até agora não tomaste a peito estas coisas, nem te lembraste do fim 
delas. 
Is 47:8 Agora pois ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas descuidada, que dizes no teu coração: Eu sou, e fora de mim 
não há outra; não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. 
Is 47:9 Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez; em toda a sua plenitude 
virão sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias, e da grande abundância dos teus encantamentos. 
Dn 5:1 O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos mil. 
Dn 5:18 O Altíssimo Deus, ó rei, deu a Nabucodonozor, teu pai, o reino e a grandeza, glória e majestade; 
Dn 5:19 e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, e línguas tremiam e temiam diante dele; a quem queria 
matava, e a quem queria conservava em vida; a quem queria exaltava, e a quem queria abatia. 
Dn 5:20 Mas quando o seu coração se elevou, e o seu espírito se endureceu para se haver arrogantemente, foi derrubado do seu 
trono real, e passou dele a sua glória. 
Dn 5:21 E foi expulso do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi 
com os jumentos monteses; deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que 
conheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. 
Dn 5:22 E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso; 
Dn 5:23 porém te elevaste contra o Senhor do céu; pois foram trazidos a tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus grandes, 
as tua mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles; além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, 
de ferro, de madeira e de pedra, que não vêem, não ouvem, nem sabem; mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são 
todos os teus caminhos, a ele não glorificaste.: 
Dn 5:28 PERES: Dividido está o teu reino, e entregue aos medos e persas. 
Dn 5:29 Então Belsazar deu ordem, e vestiram a Daniel de púrpura, puseram-lhe uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamaram 
a respeito dele que seria o terceiro em autoridade no reino. 
Dn 5:30 Naquela mesma noite Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. 
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B. Fazendo um paralelo com a Babilônia espiritual, o que o Senhor declara que virá em breve sobre ela? 
Apocalipse 18:1, 2, 7-17; Ezequiel 7:9. 
Ap 18:1 Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. 
Ap 18:2 E ele clamou com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo 
espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. 
Ap 18:7 Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e de pranto; pois que ela diz em seu coração: 
Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. 
Ap 18:8 Por isso, num mesmo dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome; e será consumida no fogo; porque forte é o 
Senhor Deus que a julga. 
Ap 18:9 E os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em delícias, sobre ela chorarão e prantearão, quando virem a 
fumaça do seu incêndio; 
Ap 18:10 e, estando de longe por medo do tormento dela, dirão: Ai! ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte! pois numa só 
hora veio o teu julgamento. 
Ap 18:11 E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra; porque ninguém compra mais as suas mercadorias: 
Ap 18:12 mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlata; e toda 
espécie de madeira odorífera, e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore; 
Ap 18:13 e canela, especiarias, perfume, mirra e incenso; e vinho, azeite, flor de farinha e trigo; e gado, ovelhas, cavalos e 
carros; e escravos, e até almas de homens. 
Ap 18:14 Também os frutos que a tua alma cobiçava foram-se de ti; e todas as coisas delicadas e suntuosas se foram de ti, e 
nunca mais se acharão. 
Ap 18:15 Os mercadores destas coisas, que por ela se enriqueceram, ficarão de longe por medo do tormento dela, chorando e 
lamentando, 
Ap 18:16 dizendo: Ai! ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro, e 
pedras preciosas, e pérolas! porque numa só hora foram assoladas tantas riquezas. 
Ap 18:17 E todo piloto, e todo o que navega para qualquer porto e todos os marinheiros, e todos os que trabalham no mar se 
puseram de longe; 
Ez 7:9 E não te pouparei, nem terei piedade; conforme os teus caminhos, assim te punirei, enquanto as tuas abominações 
estiverem no meio de ti; e sabereis que eu, o Senhor, castigo. 
 
C. Por que todos devem estar alerta quanto a isso? Provérbios 15:3. 
Pv 15:3 Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. 
 
O olho do Senhor observa todas as cenas. [...] Para cada palavra e ação de nossas vidas, o Deus santo que odeia o pecado 
permanece como Testemunha. Não podemos fugir da nossa responsabilidade para com Ele, pois Deus está em toda 
parte. Por que, então, não vivermos de tal modo que possamos prestar contas com alegria, em vez de tristeza? Deus nos 
deu uma missão, e estamos a cumpri-la sob Sua direção. Se colocarmos nossas faculdades sob o controle de Satanás, 
rebelando-nos contra Deus, em nossos registros de vida será achada uma deficiência fatal, quando formos pesados na 
balança, como aconteceu com Belsazar. — The Signs of the Times, 14 de setembro de 1888.  
 
Segunda-feira, 22 de agosto 
2. DEPENDENDO MAIS DE DEUS, MENOS DA SOCIEDADE  
A. Vivendo na correria e alvoroço da cidade, na sociedade moderna, a que advertências devemos estar sempre 
atentos? Isaías 17:12-14. Por exemplo, o que a mensageira do Senhor escreveu sobre Melbourne, Austrália — 
uma cidade com menos de 500 mil habitantes, na época —, por ordem de Deus? 
Is 17:12 Ai do bramido de muitos povos que bramam como o bramido dos mares; e do rugido das nações que rugem como o 
rugido de impetuosas águas. 
Is 17:13 Rugem as nações, como rugem as muitas águas; mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe; e serão 
afugentadas como a pragana dos montes diante do vento e como a poeira num redemoinho diante do tufão. 
Is 17:14 Ao anoitecer, eis o terror! e antes que amanheça eles já não existem. Esse é o quinhão daqueles que nos despojam, e a 
sorte daqueles que nos saqueiam. 
 
Não é vontade de Deus que Seu povo se fixe nas cidades, onde há constante tumulto e confusão. Seus filhos devem ser 
poupados disso; pois todo o organismo é afetado pela pressa, correria e ruído.  
O Senhor deseja que Seu povo se mude para o campo, onde possam fixar-se na terra, cultivando ali suas próprias frutas 
e verduras, e onde seus filhos possam ser postos em contato direto com as obras de Deus na Natureza. Tirem suas 
famílias das cidades, é minha mensagem. — Medicina e salvação, pp. 310, 311. 



 

 

As cidades se tornarão cada vez piores. Nelas haverá contenda e derramamento de sangue, e, finalmente, serão visitadas 
por terremotos. Edifícios serão derrubados e consumidos pelo fogo do céu. [...]  
Nossos irmãos e irmãs em Melbourne agirão sem o conselho de Deus? Estabelecerão grandes fábricas nesta cidade, 
quando o mundo se torna cada vez pior e as cidades tais como Sodoma e Gomorra? Não permitirão que os olhos do 
povo compreendam os sinais dos tempos? 
Deve-se trabalhar nas cidades. Os que estão vivendo nelas precisam ser avisados do que está para acontecer. Que o 
tempo e os meios sejam gastos com sabedoria. Veja se você não pode fazer algo nos caminhos e atalhos das cidades, a 
fim de proclamar a mensagem da verdade presente. Mas que sua família não more na cidade, nem estabeleça negócios 
lá. Se você fizer isso, no futuro terá de observar vários feriados. Espiões serão designados para achar pretexto de 
denúncia contra o povo que guarda os mandamentos de Deus. Satanás exercerá seu poder e inimizade, e opressão será 
o resultado. Quanto maior a cidade, maior será a opressão. Em um momento como este, é correto investir nosso dinheiro 
e nosso tempo em empresas nas cidades, quando esses meios são tão necessários para promover a obra em novos campos 
missionários? Que os que podem ensinar a verdade saiam pelos caminhos e atalhos e forcem homens e mulheres a entrar, 
para que a casa de Deus se encha. — Manuscript Releases, vol. 19, pp. 336, 337.  
 
B. Em vez de buscarmos apoio no braço de carne, para onde devemos olhar? Isaías 17:7-8. 
Is 17:7 Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. 
Is 17:8 E não atentará para os altares, obra das suas mãos; nem olhará para o que fizeram seus dedos, para os aserins e para os 
altares do incenso. 
 
Terça-feira, 23 de agosto 
3. CONSAGRANDO-NOS NO DIA DA EXPIAÇÃO 
A. O que Deus declara sobre a ingestão de carnes “limpas” no dia antitípico da Expiação? Isaías 22:12-14, 20-22 
(compare com Apocalipse 3:8-7). Quando a mensageira do Senhor foi tomada em visão, o que foi revelado sobre 
esse “abrir” e “fechar” da porta? 
Is 22:12 O Senhor Deus dos exércitos vos convidou naquele dia para chorar e prantear, para rapar a cabeça e cingir o cilício; 
Is 22:13 mas eis aqui gozo e alegria; matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz: Comamos e 
bebamos, porque amanhã morreremos. 
Is 22:14 Mas o Senhor dos exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: Certamente esta maldade não se vos perdoará até que 
morrais, diz o Senhor Deus dos exércitos. 
Is 22:20 Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, 
Is 22:21 e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu governo; e ele será como pai 
para os moradores de Jerusalém, e para a casa de Judá. 
Is 22:22 Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro; ele abrirá, e ninguém fechará; fechará, e ninguém abrirá. 
Ap 3:8 Conheço as tuas obras (eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar), que tens pouca força, 
entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. 
 
O Espírito Santo foi derramado sobre nós e eu fui levada pelo Espírito à cidade do Deus vivo. Mostrou-se-me então que 
os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo com referência à porta fechada não podiam ser separados, e 
que o tempo para os mandamentos de Deus brilharem em toda a sua importância, e para o povo de Deus ser provado 
sobre a verdade do sábado, seria quando a porta fosse aberta no lugar santíssimo do santuário celestial, onde está a arca 
que contém os Dez Mandamentos. Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário 
terminou em 1844. Então Jesus Se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o santíssimo, e 
passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto da arca e onde agora chega a fé de Israel. 
Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo, e que nenhum homem poderia abri-la; e que Ele havia aberto a porta 
para o santíssimo, e que homem algum podia fechá-la (Apocalipse 3:7 e 8); e que uma vez que Jesus abrira a porta para 
o santíssimo, onde está a arca, os mandamentos têm estado a brilhar para o povo de Deus, e eles estão sendo testados 
sobre a questão do sábado. — Primeiros escritos, p. 42.  
 
B. Qual é nosso dever mais urgente, tendo em conta o tempo em que vivemos? Isaías 34:16. Resuma a missão da 
mensageira do Senhor para o nosso tempo e explique por que tem sido tão importante. 
Is 34:16 Buscai no livro do Senhor, e lede: nenhuma destas criaturas faltará, nenhuma será privada do seu companheiro; porque 
é a boca dele que o ordenou, e é o seu espírito que os ajuntou. 
 
“Eu vim para proclamar paz” —, você pode ouvir essa voz aonde quer que vá. Há os que terão prazer em embalar você 
no sono da segurança carnal; mas eu tenho uma obra diferente. Minha mensagem é para alertá-lo, para dizer a você que 



 

 

reforme sua vida, e cesse sua rebelião contra o Deus do universo. Leia a Palavra de Deus, e veja se você está em harmonia 
com ela. O seu caráter suportará a investigação celestial? — Review and Herald, 22 de junho de 1911. 
 
Quarta-feira, 24 de agosto 
4. UMA ÂNCORA EM MEIO A VENTOS DE DOUTRINA 
A. Como podemos permanecer firmes em Cristo numa época em que as pessoas tendem a questionar Deus e Sua 
sabedoria? Isaías 29:13-16; 30:8-11. 
Is 29:13 Por isso o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas 
tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de 
cor; 
Is 29:14 portanto eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo, sim uma obra maravilhosa e um assombro; e a 
sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se esconderá. 
Is 29:15 Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: Quem nos vê? 
e quem nos conhece? 
Is 29:16 Vós tudo perverteis! Acaso o oleiro há de ser reputado como barro, de modo que a obra diga do seu artífice: Ele não me 
fez; e o vaso formado diga de quem o formou: Ele não tem entendimento? 
Is 30:8 Vai pois agora, escreve isso numa tábua perante eles, registra-o num livro; para que fique como testemunho para o tempo 
vindouro, para sempre. 
Is 30:9 Pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor; 
Is 30:10 que dizem aos videntes: Não vejais; e aos profetas: Não profetizeis para nós o que é reto; dizei-nos coisas aprazíveis, e 
profetizai-nos ilusões; 
Is 30:11 desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda; fazei que o Santo de Israel deixe de estar perante nós. 
 
Nunca houve um tempo em que o Senhor manifestasse Sua grande graça aos Seus escolhidos com maior amplitude do 
que nestes últimos dias, quando Sua lei é invalidada. — Testemunhos para ministros, p. 96. 
O Senhor apela a cada professor, a cada ministro, a cada um dos que têm recebido a luz de Sua verdade, para que observe 
bem sua situação espiritual. Têm tido grande luz, e se quiserem alcançar a vida eterna, não mais devem confiar no 
homem finito, mas edificar sobre o firme fundamento. — Ibidem, p. 384. 
 
B. Qual deve ser nossa salvaguarda em tempos de engano religioso? Isaías 8:19-20. 
Is 8:19 Quando vos disserem: Consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que chilreiam e murmuram, respondei: 
Acaso não consultará um povo a seu Deus? acaso a favor dos vivos consultará os mortos? 
Is 8:20 A Lei e ao Testemunho! se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. 
 
Não há concórdia entre Cristo e Belial. A não ressurreição dos ímpios e suas opiniões pessoais sobre a era vindoura são 
erros grosseiros que Satanás introduziu nas heresias dos últimos dias para servir a seu propósito de arruinar vidas. Esses 
erros não se harmonizam com a mensagem de origem celestial. 
Algumas dessas pessoas têm formas de culto a que chamam dons, e dizem que o Senhor os pôs na igreja. Exibem uma 
linguagem incompreensível e sem sentido, a que chamam língua desconhecida; desconhecida não só ao homem, mas ao 
Senhor e a todo o Céu. Tais dons são manufaturados* por homens e mulheres ajudados pelo grande enganador. O 
fanatismo, a exaltação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos, têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. 
Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isso não têm sido bons. “Pelos seus frutos os conhecereis” 
(Mateus 7:20). O fanatismo e o ruído têm sido considerados evidências especiais de fé. Algumas pessoas não se 
satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos de poder e de alegria. Esforçam-se por isso, e 
chegam a uma confusão dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o feliz 
entusiasmo de sentimento, essas pessoas descem mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da 
devida fonte. As mais proveitosas reuniões para o crescimento espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o 
profundo exame do coração, cada um procurando conhecer-se a si mesmo e, com sinceridade e profunda humildade, 
buscando aprender de Cristo. —Testemunhos para a igreja, vol. 1, pp. 411, 412.  
* Manufaturar: Gerar ou criar por meio de uma ação; elaborar, produzir. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quinta-feira, 25 de agosto 
5. FICAR LONGE DOS ERROS 
A. Hoje, considerando que a filosofia espiritualista da “Nova Era” e a religião parecem prosperar de forma 
desenfreada, o que devemos ter em mente? Isaías 47:10-15. 
Is 47:10 Porque confiaste na tua maldade e disseste: Ninguém me vê; a tua sabedoria e o teu conhecimento, essas coisas te 
perverteram; e disseste no teu coração: Eu sou, e fora de mim não há outra. 
Is 47:11 Pelo que sobre ti virá o mal de que por encantamentos não saberás livrar-te; e tal destruição cairá sobre ti, que não a 
poderás afastar; e virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação, que não a poderás conhecer. 
Is 47:12 Deixa-te estar com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias em que te hás fatigado desde a tua 
mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura podes inspirar terror. 
Is 47:13 Cansaste-te na multidão dos teus conselhos; levantem-se pois agora e te salvem os astrólogos, que contemplam os astros, 
e os que nas luas novas prognosticam o que há de vir sobre ti. 
Is 47:14 Eis que são como restolho; o logo os queimará; não poderão livrar-se do poder das chamas; pois não é um braseiro com 
que se aquentar, nem fogo para se sentar junto dele. 
Is 47:15 Assim serão para contigo aqueles com quem te hás fatigado, os que tiveram negócios contigo desde a tua mocidade; 
andarão vagueando, cada um pelo seu caminho; não haverá quem te salve. 
 
Todos devem sentir a necessidade de manter a natureza moral estimulada por constante vigilância. Quais fiéis sentinelas, 
devem eles guardar a própria mente, sem jamais achar que podem relaxar sua vigilância por um momento sequer. Na 
oração fervente e fé viva está a sua única proteção. — Conselhos sobre saúde, p. 411.  
Em assuntos terrenos, o servo que procura cumprir os requisitos da sua função, e realizar a vontade do seu senhor nos 
mínimos detalhes, é mais valorizado. Um senhor certa vez queria empregar um cocheiro de confiança. Vários homens 
vieram em resposta a seu anúncio. Ele perguntou então a cada um sobre sua capacidade de se aproximar ao máximo de 
certo precipício, sem pôr em risco o transporte. Um após outro respondeu ser capaz de alcançar uma distância muito 
perigosa. Mas o último afirmou que se manteria o mais distante possível da área de perigo. Este foi contratado para 
ocupar o cargo. Pode alguém valorizar mais um bom servo do que nosso Pai Celestial? Não devemos cuidar a respeito 
de quão longe podemos nos afastar dos mandamentos do Senhor, presumindo sobre a misericórdia do Legislador, e 
ainda iludir nossas almas de que estamos dentro dos limites da tolerância de Deus. Pelo contrário, devemos manter-nos 
o mais longe possível da transgressão. Estejamos determinados a permanecer do lado de Cristo e de nosso Pai Celestial, 
não correndo riscos por presunção irrefletida. 
Hoje, enquanto a última mensagem está sendo anunciada, a fim de harmonizar os servos de Deus com todos os preceitos 
de Sua lei, haverá escarnecedores e incrédulos. Mas cada alma deve manter-se em sua própria integridade. Como Noé 
foi fiel em advertir o mundo antediluviano, assim devemos corresponder à grande confiança que Deus em nós depositou. 
Embora existam escarnecedores e caluniadores de todos os lados, não devemos recuar ao apresentar a verdade dos céus 
para esta geração. — The Review and Herald, 22 de junho de 1911. 
 
Sexta-feira, 26 de agosto 
PARA VOCÊ REFLETIR 
1. Enquanto Babilônia espiritual parece florescer, do que devemos lembrar? 
2. Que medidas posso tomar para simplificar meu estilo de vida e ser menos mundano? 
3. Que evidência em Isaías conecta o vegetarianismo com o remanescente de Deus? 
4. Como o Céu refuta um princípio fundamental do movimento carismático? 
5. Qual é a postura mais segura nesta época em que o erro está tão disseminado? 


