
  

 Sentinelas de Deus 
“A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel” Ezequiel 33:7. 

“Os despenseiros dos mistérios de Deus devem postar-se como vigias sobre os muros de Sião 
[...]. Os embaixadores de Cristo devem cuidar que não venham, pela sua infidelidade, a perder a 
própria alma e a dos que os ouvem.” — Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 403. 

Estudo adicional:  O Desejado de Todas as Nações, p. 355 (“Os primeiros evangelistas”). 
Domingo, 6 de julho 

1. VIGIAS SOBRE OS MUROS DE SIÃO  
A. Qual é a diferença entre um vigia fiel e um infiel? Ezequiel 33:2-6. 
Ezequiel 33:2-62Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada 

sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia; 3e, 
vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo; 4se aquele que ouvir 
o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a 
sua cabeça. 5Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado; o seu sangue será sobre ele; 
mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. 6Mas, se, quando o atalaia vir que vem a espada, 
não tocar a trombeta, e não for avisado o povo; se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este 
tal foi levado na sua iniqüidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. 
“Nos tempos antigos, colocavam-se muitas vezes sentinelas nos muros das cidades, onde, de 

posições vantajosas, podiam observar importantes pontos a serem guardados, e dar aviso da 
aproximação do inimigo. De sua fidelidade dependia a segurança de todos os que se achavam dentro 
dessas cidades. A determinados intervalos, cumpria-lhes chamarem-se uns aos outros, a fim de se 
certificarem de que todos estavam despertos, e de que nenhum mal sucedera a qualquer deles. O 
grito de animação ou de advertência era passado de um para outro, todos repetindo o chamado até 
que este houvesse ecoado ao redor da cidade.” — Obreiros evangélicos, p. 14. 

B. Por que nós, cristãos, precisamos estar individualmente preocupados com a alma daqueles 
que estão sem Deus e sem salvação? Ezequiel 33:7-9. 

Ezequiel 33:7-97A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel; tu, pois, 
ouvirás a palavra da minha boca e lha anunciarás da minha parte.8Se eu disser ao ímpio: Ó ímpio, 
certamente morrerás; e tu não falares, para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio 
na sua iniqüidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. 9Mas, quando tu tiveres falado 
para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu 
caminho, ele morrerá na sua iniqüidade, mas tu livraste a tua alma. 

C. O Senhor busca destruir ou salvar? Ezequiel 33:11. 
Ezequiel 33:1111Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, 

mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva; convertei-vos, convertei-vos dos vossos 
maus caminhos; pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? 
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Segunda-feira, 7 de julho 

2. SONIDOS CERTOS OU INCERTOS?  
A. O que acontece quando o vigia toca a trombeta, mas não dá um som distinto? 1 Coríntios 

14:8. 
1 Coríntios 14:88Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? 

“Que os vigias não deixem acontecer que, por sua hesitação e demora, pessoas sejam deixadas a 
perecer, e o sangue delas lhes seja requerido das mãos.” — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 
716. 

B. Sob o símbolo de um servo mau, como Cristo descreve um grande grupo de sentinelas 
infiéis? Mateus 24:48-51. 

 
Mateus 24:48-5148Porém, se aquele mau servo disser consigo: O meu senhor tarde virá, 49e começar 

a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, 50virá o senhor daquele 
servo num dia em que o não espera e à hora em que ele não sabe, 51e separá-lo-á, e destinará a 
sua parte com os hipócritas; ali haverá pranto e ranger de dentes. 
“O mau servo diz em seu coração: ‘O meu Senhor tarde virá.’ (Lucas 12:45). Não diz que Cristo 

não virá. Não zomba da ideia de Sua segunda vinda. Mas em seu coração e por suas ações e 
palavras declara que a vinda do Senhor demora. Afasta da mente dos outros a convicção de que o 
Senhor presto virá. Sua influência leva os homens a uma presunçosa, negligente procrastinação. São 
confirmados em sua mundanidade e torpor. Paixões terrestres e pensamentos corruptos tomam 
posse da mente. O mau servo come e bebe com os bêbados, une-se com o mundo na busca do 
prazer. Espanca seus conservos, acusando e condenando aqueles que são fiéis a seu Mestre. 
Mistura-se com o mundo. Sendo semelhantes, crescem ambos na transgressão.” — O Desejado de 
Todas as Nações, p. 635. 

C. Que advertência o apóstolo Paulo nos dá acerca dessas sentinelas? 1 Tessalonicenses 5:3. 
1 Tessalonicenses 5:33Pois 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. 
“O advento de Cristo surpreenderá os falsos mestres. Eles estão dizendo: ‘Paz e segurança.’ 

Como os sacerdotes e mestres antes da queda de Jerusalém, assim esperam eles que a igreja goze 
de prosperidade e glória terrenas. Os sinais dos tempos, eles interpretam como prognóstico dessas 
coisas. Mas, que diz a Palavra inspirada? ‘Então lhes sobrevirá repentina destruição’ (1 
Tessalonicenses 5:3). Como um laço virá o dia de Deus sobre toda a Terra, sobre todos os que fazem 
deste mundo sua pátria.” — Ibidem. 
Terça-feira, 8 de julho 

3. CARACTERÍSTICAS DE SENTINELAS INCOMPETENTES  



  

A. Como podemos identificar um vigia desqualificado para a função? Isaías 56:10-12. 
Isaías 56:10-1210Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem; todos são cães mudos, não podem 

ladrar; andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. 11E estes cães são gulosos, 
não se podem fartar; e eles são pastores que nada compreendem; todos eles se tornam para o 
seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. 12Vinde, dizem eles, traremos 
vinho e beberemos bebida forte; e o dia de amanhã será como este e ainda maior e mais famoso. 
“Alguns que ocupam a posição de vigias para advertir do perigo o povo de Deus abandonaram sua 

guarda e descansam à vontade. São sentinelas infiéis. Permanecem inativos enquanto o astuto 
inimigo penetra a fortaleza e trabalha com sucesso ao lado deles para demolir o que Deus mandou 
edificar. Eles veem que Satanás está enganando os desprevenidos e inexperientes; todavia se 
mantêm silentes, como se não tivessem especial interesse, como se essas coisas não lhes dissessem 
respeito. Não percebem nenhum perigo em particular; não veem motivo para dar alarme. Para eles, 
tudo parece estar indo bem, e não veem necessidade de fazer soar pelas trombetas as fiéis notas de 
advertência que lhes são transmitidas pelos claros testemunhos, para mostrar ao povo a sua 
transgressão, e à casa de Israel os seus pecados. Essas reprovações e advertências perturbam a 
quietude dessas sonolentas sentinelas, amantes da comodidade, e não se agradam disso. Dizem em 
seu coração, senão em palavras: ‘Tudo isso é desnecessário. É muito severo, muito cruel. Esses 
homens estão desnecessariamente perturbados e agitados, e parecem indispostos a nos permitir 
descanso e tranquilidade.’” — Testemunhos para a igreja, vol. 2, p. 440.  

B. Que advertência devemos ter em mente com referência à obra de vigias espiritualmente 
cegos? Mateus 15:14. Como a serva do Senhor descreve uma sentinela assim na história do 
adventismo? 

Mateus 15:1414Deixai-os; são condutores cegos; ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na 
cova. 
“Alguns têm sido tão cegados pela própria descrença que não podem discernir o espírito do irmão 

B. [...] Ele recusou andar na luz da verdade que Deus deu a Seu povo, e embaraçou aqueles que 
gostariam de andar na luz. 

Ele sente que é uma honra sugerir dúvidas e descrença com relação à firme fé do povo que 
guarda os mandamentos de Deus. A verdade na qual antes se regozijava agora é escuridão para ele, 
e, a menos que mude seu caminho, cairá de volta numa mistura de opiniões das várias 
denominações, mas não concordará inteiramente com nenhuma delas; será uma igreja distinta por si 
mesmo [...]. Satanás certamente o está guiando, como guiou a muitos outros, para longe do corpo da 
igreja em uma conduta de engano e erro.” — Ibidem, vol. 3, p. 441.  
Quarta-feira, 9 de julho 

4. CARACTERÍSTICAS DE SERVOS QUALIFICADOS 
A. Descreva as características de um fiel servo de Cristo. 1 Timóteo 4:12-16; Tito 2:7 e 8. 



  

1 Timóteo 4:12-1612Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no 
trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. 13Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. 
14Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos 
do presbitério. 15Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja 
manifesto a todos. 16Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina; persevera nestas coisas; porque, 
fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 

Tito 2:7 e 87Em tudo, te dá por exemplo de boas obras; na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, 
sinceridade, 8linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo 
nenhum mal que dizer de nós. 
“As sentinelas sobre os muros de Sião têm o privilégio de viver tão perto de Deus, e ser tão 

suscetíveis às impressões de Seu Espírito, que Ele possa operar por meio deles para avisar os 
pecadores do perigo que correm, indicando-lhes o lugar de segurança. Escolhidos por Deus, selados 
com o sangue da consagração, eles devem salvar homens e mulheres da destruição iminente. 
Cumpre-lhes advertir fielmente seus semelhantes do infalível resultado da transgressão, bem como 
fielmente salvaguardar os interesses da igreja. Em tempo algum podem eles afrouxar a vigilância. Sua 
obra requer o exercício de todas as faculdades do ser. Sua voz se deve erguer qual sonido de 
trombeta, nunca fazendo soar uma nota vacilante e incerta. Eles não devem trabalhar por causa do 
salário, mas por não poderem fazer de outra maneira, visto compreenderem que há um ‘ai’ sobre eles 
se deixarem de pregar o evangelho.” — Obreiros evangélicos, p. 15.  

B. Que obra Cristo confiou a nós individualmente? Mateus 24:45; 2 Timóteo 4:2 e 5. 
Mateus 24:4545Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para 

dar o sustento a seu tempo? 
2 Timóteo 4:2 e 52que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, 

exortes, com toda a longanimidade e doutrina. (...) 5Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, 
faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 
“Entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a Terra, há os que não têm dobrado os 

joelhos a Baal. Como as estrelas do céu, que só aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as 
trevas cobrirem a Terra, e densa escuridão, os povos. Na África pagã, nas terras católicas da Europa 
e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da Terra, 
Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando 
claramente a um mundo apóstata o poder transformador da obediência à lei divina. Mesmo agora eles 
estão aparecendo em toda nação, entre toda língua e povo [...]. Quanto mais escura a noite, com 
maior brilho eles refulgirão. [...] 

Que nenhum homem procure numerar Israel hoje, mas cada um tenha um coração de carne, um 
coração de branda simpatia, um coração que, à semelhança do coração de Cristo, se expanda para a 
salvação de um mundo perdido.” — Profetas e reis, pp. 188 e 189. 
Quinta-feira, 10 de julho 



  

5. QUE ALEGRIA SERÁ! 
A. Quando os remidos chegarem ao Céu, irão reconhecer uns aos outros? 1 Coríntios 13:12. O 

que ouvirão da boca daqueles que eles conduziram a Cristo?  
1 Coríntios 13:1212Porque, agora, vemos por espelho em enigma; mas, então, veremos face a face; 

agora, conheço em parte, mas, então, conhecerei como também sou conhecido. 
“Os remidos hão de encontrar e reconhecer aqueles cuja atenção encaminharam ao excelso 

Salvador. Que alegres conversas hão de ter com essas pessoas! ‘Eu era pecador, sem Deus e sem 
esperança no mundo; e você se aproximou de mim, e atraiu minha atenção para o precioso Salvador 
como minha única esperança. [...]’ Outros dirão: ‘Eu era pagão, em terras pagãs. Você deixou seus 
amigos e seu lar confortável e veio me ajudar a encontrar Jesus, e a crer nEle como o único Deus 
verdadeiro. Destruí meus ídolos e adorei a Deus, e agora O vejo face a face. Estou salvo, 
eternamente salvo, para ver perpetuamente Aquele a quem amo.’” — Testemunhos para a igreja, vol. 
6, p. 311. 

B. O que Cristo declarará a eles? Mateus 25:34-40. 
Mateus 25:34-4034Então, dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, 

possuí por herança o Reino que vos está preparado desde a fundação do mundo; 35porque tive 
fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; 
36estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e fostes ver-me. 37Então, os 
justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou 
com sede e te demos de beber? 38E, quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te 
vestimos? 39E, quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? 40E, respondendo o Rei, 
lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a 
mim o fizestes. 
“Outros expressarão seu reconhecimento aos que alimentaram o faminto e vestiram o nu. ‘Quando 

o desespero acorrentava minha alma à descrença, o Senhor o enviou a mim’, dizem eles, ‘para dizer-
me palavras de esperança e conforto. Você me trouxe alimento para as necessidades físicas, e me 
abriu a Palavra de Deus, despertando-me para minhas necessidades espirituais. Tratou-me como 
irmão.’” — Ibidem. 
Sexta-feira, 11 de julho 
RECAPITULAÇÃO E REFLEXÃO INDIVIDUAL 

1. Diferencie o vigia fiel do infiel. 

2. Qual é a descrição das sentinelas infiéis feita por Cristo? 

3. Como muitos estão em perigo de cair na mesma armadilha do “irmão B”, descrito na nota da pergunta 3B? 

4. Como podemos refletir mais rigorosamente as características da fé? 

5. Relate as tremendamente recompensadoras palavras de gratidão que serão ouvidas no Céu. 


