
 

 Lições de uma negligência nacional 
“Se quiserdes, e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, 
sereis devorados” Isaías 1:19 e 20. 

“Por sua apostasia e rebelião, os que deveriam estar em pé como portadores de luz entre as nações 
estavam atraindo os juízos de Deus.” — The Reviewand Herald, 4 de março de 1915. 

Estudo adicional:Profetas e reis, pp. 306-321 (“O chamado de Isaías”; “Eis aqui está o vosso Deus”). 

Domingo, 22 de junho 

1. UM PODEROSO TESTEMUNHO AO MUNDO  

A. Que cântico os filhos de Israel entoavam durante as festas sagradas em Canaã? 
Deuteronômio 31:30; 32:1-3. Que influência esse cântico deveria exercer sobre as nações 
vizinhas? Salmos 67:2.    

Deuteronômio 31:3030Então, Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a 
congregação de Israel, até se acabarem: 

Deuteronômio 32:1-3 1Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei; e ouça a terra as palavras da minha 
boca. 2Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco 
sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. 3Porque apregoarei o nome do Senhor; dai 
grandeza a nosso Deus. 

Salmos 67:22Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. 

 “Quando jornadeava pelo deserto, o povo de Israel louvava a Deus com cânticos sacros. [...] E em 
Canaã, quando se congregassem nas festas sagradas, as maravilhosas obras de Deus deviam ser 
relembradas, e oferecidas ações de graças ao Seu nome. Deus desejava que toda a vida de Seu 
povo fosse uma vida de louvor.” — Christ’sObjectLessons(Parábolas de Jesus), pp. 298 e 299. 

B. Qual é a maneira mais eficaz de demonstrar ao mundo que recebemos grandes bênçãos de 
Deus por meio do evangelho de Jesus Cristo? Salmos 145:5 e 6. 

Salmos 145:5 e 65Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. 
6E se falará da força dos teus feitos terríveis; e contarei a tua grandeza. 

“Muito mais do que o fazemos, precisamos falar dos capítulos preciosos de nossa experiência.” — 
Ibidem, p. 299. 

Segunda-feira, 23 de junho 

2. REPETIDAS EXORTAÇÕES 
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A. Com que palavras o Senhor mostrou ao Seu povo os resultados da infidelidade? 
Deuteronômio 8:18-20.  

Deuteronômio 8:18-2018Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, que ele é o que te dá força para 
adquirires poder; para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. 19Será, 
porém, que, se, de qualquer sorte, te esqueceres do Senhor, teu Deus, e se ouvires outros deuses, e 
os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós que certamente perecereis. 
20Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis; porquanto não 
quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. 

“[Cita-se Deuteronômio 28.] A fim de mais profundamente gravar em todos os espíritos essas 
verdades [de bênçãos condicionais], o grande líder incorporou-as em poesia sacra. Esse cântico não 
era somente histórico, mas também profético. Ao mesmo tempo em que de novo referia o maravilhoso 
trato de Deus para com Seu povo no passado, prefigurava também os grandes acontecimentos do 
futuro, a vitória final dos fiéis quando Cristo vier a segunda vez, com poder e glória. O povo foi 
instruído a confiar à memória essa história poética, e a ensinar a seus filhos, e aos filhos de seus 
filhos. Deveria ser cantada pela congregação quando se reunia para o culto, e ser repetida pelo povo 
ao saírem eles para o seu labor cotidiano. Era dever dos pais gravar essas palavras na mente 
sensível de seus filhos de tal maneira que nunca pudessem ser esquecidas.” — 
PatriarchsandProphets(Patriarcas e profetas), pp. 467 e 468. 

B. Que exortação Moisés dirigiu ao povo de Israel no fim da peregrinação pelo deserto? 
Deuteronômio 28:1, 2, 9-11, 58, 59 e 64.  

Deuteronômio 28:1, 2, 9-11, 58, 59 e 64.1E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo 
cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te 
exaltará sobre todas as nações da terra. 2E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, 
quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus: (…)  9O Senhor te confirmará para si por povo santo, 
como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus 
caminhos. 10E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de 
ti. 11E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no 
fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. (…)  58Se não tiveres cuidado de 
guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e 
terrível, o Senhor, teu Deus, 59então, o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas de tua 
semente, grandes e duradouras pragas, e enfermidades más e duradouras; (…)  64E o Senhor vos 
espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até à outra extremidade da terra; e 
ali servirás a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais; servirás à madeira e à pedra. 

“Moisés chamou sua atenção para o ‘dia em que estiveste perante o Senhor em Horebe’. Interpelou 
as hostes hebreias: ‘Que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso 
Deus, todas as vezes que O chamamos? E que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão 



 

justos como toda esta lei que hoje dou perante vós?’ (Deuteronômio 4:10, 7 e 8). Hoje, poderia 
repetir-se essa interpelação a Israel. As leis que Deus deu a Seu antigo povo eram mais sábias, 
melhores e mais humanas do que as das nações mais civilizadas da Terra. As leis das nações trazem 
os indícios das debilidades e paixões do coração não renovado; mas a lei de Deus traz o cunho 
divino. [...] Achava-se ainda o grande líder [Moisés] tomado de receio de que o povo se afastasse de 
Deus. Em um discurso mui sublime e emocionante, expôs-lhes as bênçãos que seriam deles sob 
condição de obediência, e a maldição que seguiria a transgressão.” — Ibidem,pp. 465 e 466. 

Terça-feira, 24 de junho 

3. UM GRANDE DESAPONTAMENTO  

A. De que forma Israel lidou, como nação, com o sagrado depósito recebido de Deus? 
Jeremias 2:21; Oseias 10:1.  

Jeremias 2:2121Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel; como, 
pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? 

Oseias 10:11Israel é uma vide frondosa; dá fruto para si mesmo; conforme a abundância do seu fruto, 
assim multiplicou os altares; conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. 

“Mas o povo de Israel perdeu de vista seus altos privilégios como representantes de Deus. Esqueceu-
se de Deus, e deixou de cumprir sua santa missão. As bênçãos por eles recebidas não produziram 
bênçãos para o mundo. Apropriaram-se de todas as suas vantagens para glorificação própria.” — The 
ActsoftheApostles(Atos dos apóstolos), p. 14.  

B. Como a profética advertência de Deus, dada por meio de Moisés, cumpriu-se no tempo dos 
reis de Judá? 2 Crônicas 36:14-17 e 20; Jeremias 39:8 e 9. 

2 Crônicas 36:14-17 e 2014Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais 
em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios; e contaminaram a Casa do 
Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém.15E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua 
palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhos, porque se compadeceu do seu povo e 
da sua habitação. 16Porém zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e 
escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto, contra o seu povo, que mais 
nenhum remédio houve.17Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens 
à espada, na casa do seu santuário; e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos 
velhos, nem dos decrépitos; a todos os deu nas suas mãos. (…) 20E os que escaparam da espada 
levou para a Babilônia; e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, 

Jeremias 39:8 e 98E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros 
de Jerusalém. 9E o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, 
e o resto do povo que ficou levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para Babilônia. 



 

“Os filhos de Israel foram levados cativos para a Babilônia porque se separaram de Deus, e não mais 
mantinham os princípios que haviam sido dados para mantê-los livres dos métodos e práticas das 
nações que desonravam a Deus. O Senhor não podia dar-lhes prosperidade, não podia cumprir Seu 
concerto com eles, enquanto permanecessem desleais aos princípios que Ele lhes havia dado, para 
que os mantivessem zelosamente. Por seu espírito e ações, eles deturpavam o caráter divino, e Deus 
permitiu que fossem levados cativos. Porque dEle se separaram, Ele os humilhou. Deixou-os com 
seus próprios caminhos, e o inocente sofreu com o culpado.” — The SDA BibleCommentary[E.G. 
White Comments], vol. 2, p. 1040. 

C. Como Deus revelou Seu desapontamento com Israel? Isaías 5:1, 2 e 25. 

Isaías 5:1, 2 e 251Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O 
meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. 2E a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de 
excelentes vides; e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar; e esperava 
que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. (…)  25Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu 
povo, e estendeu a mão contra ele e o feriu; e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram 
como monturo no meio das ruas; com tudo isto não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a 
sua mão. 

“A advertência não foi atendida pelo povo judeu. Esqueceram-se de Deus, e perderam de vista o alto 
privilégio de representantes Seus. As bênçãos que receberam não reverteram em bênçãos para o 
mundo. Todas as vantagens foram usadas para a glorificação própria. Privaram Deus do serviço que 
deles requeria, e privaram seus semelhantes da direção religiosa e do santo exemplo.” — 
Christ’sObjectLessons(Parábolas de Jesus), pp. 291 e 292. 

Quarta-feira, 25 de junho 

4. ISRAEL ESPALHADO ENTRE AS NAÇÕES  

A. O que está escrito sobre a conduta e o destino do último rei de Judá? 2 Crônicas 36:11-13; 
Jeremias 39:4-7. 

2 Crônicas 36:11-1311Era Zedequias da idade de vinte e cinco anos quando começou a reinar e onze 
anos reinou em Jerusalém. 12E fez o que era mau aos olhos do Senhor, seu Deus; nem se humilhou 
perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. 13Além disso, também se rebelou contra o 
rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus; mas endureceu a sua cerviz e tanto se 
obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. 

Jeremias 39:4-7.4E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, 
fugiram, então e saíram de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois 
muros; e saiu pelo caminho da campina. 5Mas o exército dos caldeus os perseguiu; e alcançaram 
Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, 
a Ribla, na terra de Hamate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. 6E o rei da Babilônia matou os filhos 



 

de Zedequias em Ribla, à sua vista; também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. 7E 
arrancou os olhos a Zedequias e o atou com duas cadeias de bronze, para levá-lo à Babilônia. 

“Que triste e terrível advertência nisso [no registro do calamitoso fim de Zedequias] àqueles que se 
endurecem sob repreensão, e que não se humilham em arrependimento, para que Deus possa salvá-
los!” — The SDA BibleCommentary[E.G. White Comments], vol. 2, p. 1040. 

B. Com o espalhamento do povo escolhido de Deus entre as nações, que bom propósito seria 
cumprido, apesar de eles já terem se mostrado indignos de confiança? 

“O Senhor espalhou Seu povo para que o conhecimento de Sua verdade pudesse ser levado ao 
mundo. Se eles tivessem sido leais, verdadeiros e submissos, Deus os teria levado de volta à sua 
terra. [...] 

Entre os filhos de Israel havia cristãos patriotas, que eram tão verdadeiros ao princípio quanto é firme 
o aço, e para esses homens fiéis o Senhor olhava com grande prazer. Eram homens que não se 
corromperiam pelo egoísmo, que não arruinariam a obra de Deus seguindo métodos e práticas 
errôneos, homens que honrariam a Deus mesmo que perdessem tudo. Eles tinham de sofrer junto 
com o culpado; mas, na providência de Deus, o cativeiro em Babilônia era o meio de destacá-los, e de 
seu exemplo de imaculada integridade brilhar com o esplendor do Céu.” — Ibidem. 

C. Qual foi o resultado da perseguição que veio sobre os crentes em Jerusalém? Atos 8:1, 4 e 
5.  

Atos 8:1, 4 e 51E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se, naquele dia, uma grande 
perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém; e todos foram dispersos pelas terras da Judéia 
e da Samaria, exceto os apóstolos. (…)  4Mas os que andavam dispersos iam por toda parte 
anunciando a palavra. 5E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. 

“Em lugar de instruir os novos conversos para levarem o evangelho aos que ainda não o haviam 
ouvido, [os discípulos] estavam em perigo de tomar um caminho que os levaria a se sentirem 
satisfeitos com o que já tinha sido alcançado. A fim de espalhar Seus representantes por outras 
partes do mundo, de maneira que pudessem trabalhar por outros, Deus permitiu que lhes sobreviesse 
a perseguição. Expulsos de Jerusalém, os crentes ‘iam por toda a parte anunciando a Palavra’ (Atos 
8:40).” — The ActsoftheApostles(Atos dos apóstolos), p. 105. 

Quinta-feira, 26 de junho 

5. O ENORME PERIGO DA FALSA SEGURANÇA  

A. Como João Batista abalou a falsa segurança do povo judeu? Mateus 3:9. 

Mateus 3:9.9e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão; porque eu vos digo 
que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 



 

“O povo judeu acariciava a ideia de que eram os favoritos do Céu, e seriam sempre exaltados como 
igreja de Deus. Eram filhos de Abraão, declaravam, e o fundamento de sua prosperidade parecia-lhes 
tão firme que desafiavam Terra e Céu a desapossá-los de seus direitos. Por sua conduta infiel, 
porém, estavam-se preparando para a condenação do Céu e a separação de Deus.” — 
Christ’sObjectLessons(Parábolas de Jesus), p. 294. 

“Os judeus haviam compreendido mal a promessa de Deus, de dispensar para sempre Seu favor a 
Israel [cita-se Jeremias 31:35-37].Os judeus olhavam à sua descendência natural de Abraão como 
lhes dando direito a essa promessa. Deixavam de atender, porém, às condições que Deus estipulara. 
[...] 

A um povo em cujo coração a lei de Deus está escrita, é assegurado o favor dEle.São um com Deus. 
Mas os judeus se haviam dEle separado. [...] por lhes haver o Senhor em tempos anteriores mostrado 
tão grande favor, desculpavam seus pecados. Lisonjeavam-se de ser melhores que os outros 
homens, e merecedores das bênçãos divinas. 

Essas coisas ‘estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos’ (1 
Coríntios 10:11). Quantas vezes interpretamos mal as bênçãos de Deus, e nos lisonjeamos de ser 
favorecidos em virtude de alguma bondade que haja em nós! Deus não pode fazer por nós aquilo que 
almeja. Seus dons, empregamo-los para nos aumentar a satisfação pessoal, e nos endurecer o 
coração em incredulidade e pecado.” — The Desireof Ages (O Desejado de Todas as Nações), p. 
106. 

Sexta-feira, 27 de junho 

RECAPITULAÇÃO E REFLEXÃO INDIVIDUAL 

1. Descreva qual deve ser o tema de nossa conversação neste mundo. 

2. Como devemos, em nossa esfera, repetir a declaração de Moisés no fim da peregrinação 
pelo deserto? 

3. Como estou lidando com os depósitos sagrados? 

4. Como o cativeiro babilônico poderia ter sido evitado? 

5. Com que propósito o Senhor espalhou o povo de Israel entre as nações? 

 

Convidamos você e sua família para acompanharem o estudo interativo das lições da escola 
sabatina todas as sextas feiras, às 20h00min, AO VIVO pelo www.crescermais.net 

Conferência online: 18, 19, 25 e 26 de julho de 2014. Prepare-se! 


