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Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário.
Todo o que bebe da água viva se torna uma fonte de vida. O
recebedor se torna um doador. A graça de Cristo na alma é
semelhante a uma fonte no deserto, fluindo para refrescar a
todos, e fazendo com que aqueles que estão a ponto de
perecer se tornem ansiosos para beber da água da vida.
— O Desejado de Todas as Nações, p. 195.
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O chamado divino

1º de janeiro

Chamados a servir neste novo ano!
Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas-novas, que faz ouvir a paz,
que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina! (Isaías 52:7).
or amor de Cristo, meus irmãos e irmãs, aproveitem da melhor forP
ma possível as horas do novo ano para colocar a preciosa luz da verdade presente diante do povo. O anjo do concerto está dando poder aos

Seus servos para levar a mensagem a todas as partes do mundo. Ele enviou Seus anjos com a mensagem de misericórdia; mas, como se eles não
se apressassem suficientemente para satisfazer Seu coração de compassivo amor, Ele coloca sobre cada membro de Sua igreja a responsabilidade de proclamar esta mensagem. “Quem ouve diga: Vem” (Apocalipse
22:17). Todo membro da igreja deve mostrar sua lealdade convidando o
sedento a beber da água da vida. Um grande número de testemunhas
vivas deve levar o convite ao mundo. Vocês querem fazer sua parte nesta
grande obra?
Jesus está chamando a muitos missionários — homens e mulheres
que se consagrem a Deus, dispostos a gastar-se e deixar-se gastar em Seu
serviço. Oh! não podemos nos lembrar de que há aqui um mundo pelo
qual é preciso empreender esforços? Não avançaremos passo a passo,
deixando que Deus nos use como Sua mão ajudadora? Não nos colocaremos no altar do serviço? Então o amor de Cristo nos tocará e transformará, nos tornando dispostos a agir com ousadia e coragem por Sua causa.
— The Review and Herald, 7 de janeiro de 1903.

|5|

2 de janeiro

O chamado divino

Precisa-se de jovens colportores
Eis a voz dos teus atalaias! Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão,
quando o Senhor voltar a Sião (Isaías 52:8).
risto chama jovens para que se apresentem de modo voluntário a
fim de levar a verdade ao mundo. Precisa-se de homens de fibra esC
piritual, pessoas que sejam capazes de encontrar trabalho à mão, porque

estão em busca dele. A igreja precisa de novos homens, que transmitam
energia às fileiras, homens para a época, capazes de combater os erros,
homens que contagiem com novo zelo os poucos obreiros que têm empreendidos fracos esforços, homens cujo coração esteja aquecido de
amor cristão e cujas mãos estejam ansiosas para pôr em prática a obra
de seu Mestre. — Manual for Canvassers, p. 22.
Que o Senhor inspire muitos de nossos jovens a entrarem no campo
da colportagem como colportores-evangelistas. Pela obra da colportagem a verdade é apresentada a milhares que de outra maneira não a ouviriam. Nosso tempo para o trabalho é curto. [...]
Por que não buscar ao Senhor com mais diligência, de maneira que
centenas possam ser cheios do Espírito Santo e saiam a proclamar a verdade, “cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os
sinais?” (Marcos 16:20). Nossa comissão é fazer que a luz da página impressa brilhe em todos os lugares. Pela página impressa a luz alcança os
que estão mais isolados, que não têm oportunidade de ouvir os pregadores em pessoa. Este é um trabalho missionário dos mais abençoados. Os
colportores podem ser a mão auxiliadora do Senhor, abrindo portas para
a entrada da verdade. [...]
Precisamos despertar o zelo e o fervor dos colportores, convidando
-os a levar a luz aos lugares escuros da Terra. Desta tarefa não está livre
qualquer que tenha talentos e capacidade. Eles são requeridos como instrumentos do Senhor, chamados para cooperar com o Senhor Jesus na
difusão da luz do Céu neste mundo entenebrecido de pecado. — Carta
21, 1902.
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3 de janeiro

O chamado divino

Aproveitando a oportunidade
O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa
palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que
ouça como aqueles que aprendem (Isaías 50:4).

E

m todos os períodos da história terrestre, Deus tem tido Seus homens da oportunidade, aos quais disse: “Vós sois as Minhas testemunhas”. Tem havido em todos os séculos, homens devotos, que reuniram
os raios de luz à medida que estes luziam em sua vereda, e que falavam
ao povo as palavras de Deus. Enoque, Noé, Moisés, Daniel, e a longa lista
de patriarcas e profetas — foram ministros da justiça. Não eram infalíveis; eram homens fracos, sujeitos a errar; mas Deus operou por seu intermédio ao entregarem-se eles para o Seu serviço.
É para a honra de Cristo que Ele torna Seus ministros, mediante a operação de Seu Espírito, uma bênção maior para a igreja, do que o são as
estrelas para o mundo. O Salvador tem de ser a eficiência deles. Se olham
para Ele como Ele o fazia para Seu Pai, hão de fazer Suas obras. Ao dependerem de Deus, Ele lhes dará Sua luz para que a reflitam para o mundo.
Estas palavras do profeta declaram a solene responsabilidade que repousa sobre os que são designados como guardas da igreja, despenseiros dos mistérios de Deus. Eles devem ocupar a posição de atalaias nos
muros de Sião, para fazer soar o alarme à aproximação do inimigo. Se,
por qualquer razão, seus sentidos espirituais ficam tão entorpecidos que
são incapazes de discernir o perigo, e devido à sua falta em não dar a advertência o povo perece, Deus requererá de suas mãos o sangue dos que
se perdem. — Obreiros evangélicos, pp. 14 e 15.

|7|

4 de janeiro

O chamado divino

Uma grande responsabilidade
Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os
servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons;
e a festa nupcial ficou cheia de convidados (Mateus 22:9 e 10).
epousa sobre nós a pesada responsabilidade de advertir o mundo
R
quanto ao juízo iminente. De todas as direções, de longe e de perto, ouvem-se os pedidos de auxílio. A igreja, inteiramente consagrada

ao seu trabalho, deve levar a mensagem ao mundo: Vinde ao banquete
do evangelho; a ceia está preparada, vinde. [...] Coroas, imortais coroas
há para serem ganhas. O reino dos Céus deve ser alcançado. Um mundo,
que está a perecer no pecado, deve ser iluminado. A pérola perdida deve
ser achada. A ovelha perdida deve ser conduzida de volta, em segurança,
para o curral. Quem se unirá aos que vão buscá-la? Quem erguerá a luz
aos que tateiam nas trevas do erro? — The Review and Herald, 23 de Julho
de 1895.
Devemos sentir agora a nossa responsabilidade de trabalhar com intenso ardor, a fim de comunicar a outros as verdades que Deus nos tem
revelado para o tempo atual. Não podemos ser demasiado diligentes. [...]
Agora é o tempo de proclamar a última advertência. Uma virtude especial acompanha presentemente a proclamação desta mensagem; mas
por quanto tempo? — Só por um pouco de tempo ainda. Se jamais houve
uma crise, essa crise é justamente agora.
Todos estão decidindo agora o seu perpétuo destino. Os homens precisam ser despertados a fim de reconhecer a solenidade do momento, e
a proximidade do dia em que terá terminado a graça. Esforços decisivos
têm de ser envidados, a fim de apresentar esta mensagem ao povo de
modo notável. O terceiro anjo deverá avançar com grande poder. — Testemunhos seletos, vol. 2, p. 371 (1900).
A obra evangelística, de abrir as Escrituras aos outros, advertindo homens e mulheres daquilo que está para vir ao mundo, deve ocupar, mais
e mais, o tempo dos servos de Deus. — The Review and Herald, 2 de agosto
de 1906.
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5 de janeiro

O chamado divino

Um convite irrecusável
O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde; não me retiro para trás (Isaías 50:5).
omo povo, grandemente precisamos humilhar o coração perante
Deus, rogando-Lhe o perdão pela nossa negligência no cumprimenC
to da comissão evangélica. Estabelecemos grandes centros em alguns

poucos lugares, deixando por trabalhar muitas cidades importantes. Assumamos agora o trabalho que nos é designado, e proclamemos a mensagem que há de despertar homens e mulheres, levando-os a reconhecer
seu perigo. Se cada adventista do sétimo dia houvesse feito o trabalho
que lhe foi confiado, o número de crentes seria hoje muito maior do que
é. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 293 (1909).
Se nossos ministros considerassem quão brevemente os habitantes
do mundo serão congregados diante do trono do juízo de Deus, a fim
de responder pelos atos praticados no corpo, com que fervor não trabalhariam eles juntamente com Deus, no sentido de apresentar a verdade!
Quão ardentemente não se esforçariam a guiar os homens a aceitarem
a verdade! Quão incansavelmente não trabalhariam para desenvolver a
causa de Deus no mundo, proclamando, por palavras e atos, que “já está
próximo o fim de todas as coisas”. — Carta 43, 1902.
As palavras de Jesus Cristo se dirigem a nós que vivemos nos últimos
momentos da história da Terra. “Ora, quando estas coisas começarem a
acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa
redenção está próxima”. As nações estão em desassossego. Tempos de
perplexidade estão iminentes. As ondas do mar bramam; o coração dos
homens desfalece de temor na expectação das coisas que sobrevirão ao
mundo; mas os que crerem no Filho de Deus ouvirão Sua voz no meio
da tempestade, dizendo-lhes: “Sou Eu, não temais”. [...] Vemos o mundo
jazendo na maldade e apostasia. A rebelião contra os mandamentos de
Deus parece quase universal. Em meio ao tumulto de excitamento com
confusão em todas as partes, há uma obra a ser feita no mundo. — Manuscrito 44, 1900.
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6 de janeiro

O chamado divino

A força necessária para atender a
urgente necessidade
Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo; por isso, pus o rosto como um seixo
e sei que não serei confundido. [...] Eis que o Senhor Jeová me ajuda; quem há que me condene?
Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá (Isaías 50:7 e 9).
s exércitos de Satanás são muitos, e o povo de Deus deve espalharse por todo o mundo, erguendo o estandarte da verdade nos lugares
O
entenebrecidos da Terra e fazendo tudo quanto for possível para destruir

o reino do demônio. — Carta 91, 1900.
O Senhor determinou que a proclamação desta mensagem fosse a
maior e mais importante obra no mundo, para o presente tempo. — Testemunhos seletos, vol. 2, p. 365 (1900).
Neste país e em terras estrangeiras a causa da presente verdade deve
ter mais rápido desenvolvimento do que tem tido até agora. Se nosso
povo sair com fé, fazendo tudo quanto puder para dar início, trabalhando
à maneira de Cristo, o caminho será aberto diante dele. Se ele demonstrar ter a energia que é necessária, a fim de obter êxito, e a fé que avança
sem hesitação, em obediência à ordem de Deus, ricas messes serão obtidas. Deve avançar tanto e tão rapidamente quanto possível, com a determinação de fazer justamente aquilo que o Senhor disse deveria ser feito.
Precisa ter energia e fé inflexível, ardente. [...] O mundo tem que ouvir a
mensagem de advertência. — Manuscrito 162, 1905.
Aquele que serve sob a ensanguentada bandeira de Emanuel, tem de
fazer muitas vezes coisas que requerem esforço heroico e paciente perseverança. Mas o soldado da cruz permanece sem recuos na frente da batalha. Ao ativar o inimigo o ataque contra ele, volve à Fortaleza em busca
de socorro; e ao apresentar ao Senhor as promessas de Sua Palavra, é
fortalecido para os deveres do momento. Ele compreende sua necessidade de forças de cima. As vitórias que alcança, não o levam a exaltar-se,
mas induzem-no a apoiar-se cada vez mais firmemente nAquele que é
poderoso. Confiando nesse poder, é habilitado a apresentar a mensagem
de salvação tão eficazmente, que tange nos outros espíritos uma corda
correspondente. — Obreiros evangélicos, p. 16.
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O chamado divino

7 de janeiro

Em vez de anjos, Deus escolheu você!
Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia
para ele e dizia: Cornélio! Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é,
Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante
de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome
Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o
que deves fazer (Atos 10:3-7).
eus não escolhe como Seus representantes entre os homens anjos
D
que jamais caíram, mas seres humanos, homens de paixões idênticas às daqueles a quem buscam salvar. Cristo Se revestiu da forma

humana para que pudesse alcançar a humanidade. Um Salvador divino
-humano era necessário para trazer a salvação ao mundo. E a homens e
mulheres foi entregue a sagrada tarefa de tornar conhecidas “as riquezas
incompreensíveis de Cristo” (Efésios 3:8). — Atos dos apóstolos, p. 134.
Considerem a tocante cena. Vejam a Majestade do Céu tendo em
torno os doze por Ele escolhidos. Logo os separará para a obra que lhes
destinou. Por meio desses frágeis instrumentos, mediante Sua Palavra e
Espírito, Ele Se propõe a colocar a salvação ao alcance de todos.
O anjo enviado a Filipe poderia ter ele próprio feito a obra pelo etíope,
mas essa não é a maneira de Deus agir. É Seu plano que os homens trabalhem por seus semelhantes. — Ibidem, p. 109.
“Temos, porém, este tesouro”, prosseguiu o apóstolo, “em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós” (2 Coríntios
4:7). Deus poderia ter proclamado Sua verdade por meio de anjos sem
pecado, mas esse não é Seu plano. Ele escolheu seres humanos, homens
cheios de fraquezas, como instrumentos na execução de Seus desígnios.
Os tesouros de valor inapreciável são colocados em vasos terrestres. Por
intermédio de homens Suas bênçãos devem ser transmitidas ao mundo.
Por meio deles Sua glória deve brilhar em meio às trevas do pecado. Em
amorável ministério devem ir ao encontro dos necessitados e dos pecadores e guiá-los à cruz. E em toda a sua obra devem tributar glória, honra
e louvor Àquele que é sobre tudo e sobre todos. — Ibidem, 330.
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8 de janeiro

O chamado divino

Você é chamado para ser representante
de Deus neste mundo
[...] Disse-lhe o Espírito: Eis que três varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com
eles, não duvidando; porque Eu os enviei (Atos 10:19).
ra desígnio do Salvador que depois de subir ao Céu, para ali interceder em favor dos homens, Seus seguidores prosseguissem com a
E
obra por Ele iniciada. Não demonstrará o instrumento humano interesse

especial em transmitir a luz da mensagem do evangelho aos que jazem
nas trevas? Alguns há que se dispõem a ir aos confins da Terra a fim de
transmitir aos homens a luz da verdade, mas Deus requer que toda alma
que conhece a verdade se esforce por conquistar outros para o amor da
verdade. Como poderemos ser considerados dignos de entrar na cidade
de Deus, se não nos dispomos a fazer verdadeiros sacrifícios para salvar
as almas que estão prestes a perecer? — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 338.
Deus poderia haver realizado Seu desígnio de salvar pecadores sem
o nosso auxílio; mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de
Cristo, é-nos preciso partilhar de Sua obra. A fim de participar da alegria
dEle — a alegria de ver almas redimidas por Seu sacrifício — devemos
tomar parte em Seus labores para redenção delas. — O Desejado de Todas
as Nações, p. 142.
Cristo [...] escolheu, para Seus representantes [...] seres humanos, homens semelhantes em paixões àqueles a quem buscavam salvar. Cristo
tomou sobre Si a humanidade, a fim de chegar à humanidade. A divindade necessitava da humanidade; pois era necessário tanto o divino como o
humano para trazer salvação ao mundo. A divindade necessitava da humanidade, a fim de que esta proporcionasse um meio de comunicação
entre Deus e o homem. — Ibidem, p. 296.
Com quase impaciente ansiedade esperam os anjos nossa cooperação; pois o homem deve ser o instrumento para comunicar com o homem. E, quando nos entregamos a Cristo numa consagração de toda a
alma, os anjos se alegram de poderem falar por meio de nossa voz, para
revelar o amor de Deus. — Ibidem, 297.
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O chamado divino

9 de janeiro

Deus envia um convite personalizado a você
E, descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu
a quem procurais; qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião,
varão justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi
avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras (Atos
10:21 e 22).
eus requer que todos sejam obreiros em Sua vinha. Vocês devem
D
lançar-se à obra para a qual foram encarregados, e fazê-la fielmente. — The Bible Echo, 10 de junho de 1901.

Se cada um de vocês fosse um missionário vivo, a mensagem para
este tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, a cada
povo, e nação, e língua. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 71.
Deus espera serviço pessoal da parte de todo aquele a quem confiou
o conhecimento da verdade para este tempo. Nem todos podem ir como
missionários para terras estrangeiras, mas todos podem, na própria pátria, ser missionários na família e entre os vizinhos. — Testemunhos para a
igreja, vol. 9, p. 30.
Salvar almas deve ser a obra vitalícia de todo aquele que professa seguir a Cristo. Somos devedores ao mundo pela graça que nos foi dada por
Deus, pela luz que brilhou sobre nós, e pela beleza e poder que descobrimos na verdade. — Ibidem, vol. 4, p. 53.
Há por toda parte a tendência de substituir o esforço individual pela
obra de organizações. [...] Muitos deixam às instituições e organizações
a obra da beneficência; eximem-se do contato com o mundo, e seu coração torna-se frio. Ficam absorvidos consigo e insensíveis à impressão. [...]
Cristo confia a Seus seguidores uma obra individual — uma obra que não
pode ser feita por procuração. O serviço aos pobres e enfermos, o anunciar o evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou caridade organizada. Responsabilidade individual, individual esforço e sacrifício pessoal são exigências evangélicas. — A ciência do bom viver, p. 147.
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10 de janeiro

O chamado divino

O seu trabalho é insubstituível
Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te
disse: tu és o Meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei (Isaías 41:9)
cada um foi distribuída sua obra, e ninguém pode substituir a outro.
A
Cada um tem uma missão de admirável importância, a qual ele não
pode negligenciar ou passar por alto, uma vez que seu cumprimento en-

volve o bem de alguma alma, e a negligência da mesma, a ruína de uma
criatura por quem Cristo morreu. — The Review and Herald, 12 de dezembro de 1893.
Todos nós devemos ser coobreiros de Deus. Nenhum preguiçoso é
reconhecido como servo Seu. Os membros da igreja devem reconhecer
individualmente, que a vida e a prosperidade da igreja são afetadas por
seu procedimento. — The Review and Herald, 15 de fevereiro de 1887.
Toda pessoa que Cristo salvou é chamada a atuar em Seu nome pela
salvação dos perdidos. Essa obra fora negligenciada em Israel. Não é
também hoje negligenciada pelos que professam ser seguidores de Cristo? — Parábolas de Jesus, p. 191.
Há para cada um alguma coisa a fazer. Toda pessoa que crê na verdade deve permanecer em seu lugar, dizendo: “Eis-me aqui, envia-me a
mim” (Isaías 6:8). — Testemunhos para a igreja, vol. 6, p. 49.
Todo cristão tem o privilégio, não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. — Parábolas de Jesus, p. 69.
Aquele que se torna um filho de Deus deve, daí em diante, considerarse como um elo na cadeia descida para salvar o mundo, um com Cristo
em Seu plano de misericórdia, indo com Ele a buscar e salvar o perdido.
— A ciência do bom viver, p. 105.
Todos podem encontrar alguma coisa para fazer. Ninguém deve
achar que não há lugar em que possa trabalhar por Cristo. O Salvador Se
identifica com todo filho da humanidade. — A ciência do bom viver, p. 104.
Os que se uniram ao Senhor em concerto de serviço, acham-se sob
obrigação de a Ele se unir também na grande, sublime obra de salvar almas. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 82.
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O chamado divino

11 de janeiro

O seu caráter será medido pela sua
utilidade na obra do Mestre
Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem
entrareis em cidade de samaritanos; mas ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel
(Mateus 10:5 e 6).
tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere
Lsuaongamente
de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para Ele segundo
habilidade. — Atos dos apóstolos, p. 111.

Quando Ele enviou os doze, e depois os setenta, para proclamarem
o reino de Deus, estava-lhes ensinando o dever de repartir com outros o
que lhes havia dado a conhecer. Em toda a Sua obra Ele os estava preparando para trabalho individual, que devia ser expandido à medida que
seu número aumentasse, e finalmente alcançar os confins da Terra. —
Ibidem, p. 32.
Não somente sobre o ministro ordenado repousa a responsabilidade
de sair a cumprir esta missão. Todo o que haja recebido a Cristo é chamado a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. — Ibidem, p. 110.
O verdadeiro caráter da igreja não se mede pela elevada profissão
que ela faz, nem pelos nomes que se encontram em seu registro, mas
pelo que ela está em realidade fazendo pelo Mestre, pelo número de seus
obreiros perseverantes e fiéis. O interesse pessoal, e os esforços individuais atentos conseguirão mais para a causa de Cristo do que pode ser efetuado por sermões ou doutrinas. — The Review and Herald, 6 de setembro
de 1881.
Onde quer que se estabeleça uma igreja, todos os membros se devem
empenhar ativamente em trabalho missionário. Devem visitar todas as
famílias da vizinhança, e conhecer suas condições espirituais. — Testemunhos para a igreja, vol. 6, p. 296.
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12 de janeiro

O chamado divino

Um chamado a todas as profissões humanas
A 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 (Ezequiel 33:7).
s membros da igreja não são todos chamados a trabalhar em terras
O
estrangeiras, mas todos têm uma parte a desempenhar na grande
obra de comunicar luz ao mundo. O evangelho de Cristo é ativo e difusi-

vo. No dia de Deus ninguém será desculpado de se haver limitado a seus
próprios interesses egoístas. Há trabalho para todas as mentes e todas as
mãos. Existe uma variedade de trabalho, adaptado a mentalidades diversas e variadas aptidões. — Historical Sketches of the Foreign Missions of
the Seventh Day Adventist, pp. 290 e 291.
Ele confiou sagrada verdade a vocês; Cristo, habitando nos membros
individuais da igreja, é fonte de água que brota para vida eterna. Vocês
serão culpados diante de Deus se não fizerem todo esforço possível para
dispensar aos outros essa água viva. — Idem.
Não estamos, como cristãos, fazendo a vigésima parte do que deveríamos fazer para ganhar almas para Cristo. Há um mundo por ser advertido, e todo cristão sincero deve ser um guia e exemplo para outros,
em fidelidade, em suportar a própria cruz, em pronta e vigorosa ação,
em inabalável fidelidade à causa da verdade, e em sacrifícios e trabalhos
para promover a causa de Deus. — The Review and Herald, 23 de agosto de
1881.
A todos quantos se tornam participantes de Sua graça, o Senhor indica uma obra em benefício de outros. Cumpre-nos estar, individualmente,
em nosso posto, dizendo: “Eis-me aqui, envia-me a mim” (Isaías 6:8). Sobre o ministro da Palavra, a enfermeira missionária, o médico cristão, o cristão
individualmente, seja ele comerciante ou fazendeiro, profissional ou mecânico
— sobre todos repousa a responsabilidade. É nossa obra revelar aos homens
o evangelho de sua salvação. Todo empreendimento em que nos empenhemos deve ser um meio para esse fim. — A ciência do bom viver, p. 148
[grifo nosso].
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O chamado divino

13 de janeiro

Um chamado ao empenho de todas
as forças cristãs combinadas
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. [...] louvando a Deus e caindo
na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam
de salvar (Atos 2:44 e 47).
lguém tem de cumprir a comissão de Cristo; alguém tem que levar
A
avante a obra que Ele começou a fazer na Terra; e esse privilégio foi
concedido à igreja. Para este fim foi ela organizada. Por que, pois, não

aceitaram os membros da igreja a responsabilidade? — Testemunhos para
a igreja, vol. 6, p. 295.
[Ele] convida a igreja a cumprir o dever que lhe é designado, mantendo alto o padrão da verdadeira reforma em seu território, permitindo
que os obreiros preparados e experientes avancem para novos campos.
— Testemunhos seletos, vol. 2, p. 530.
A igreja de Deus é o recinto de vida santa, plena de variados dons e
dotada com o Espírito Santo. Os membros devem encontrar sua felicidade na felicidade daqueles a quem ajudam e abençoam. Maravilhosa é a
obra que o Senhor Se propõe realizar por intermédio de Sua igreja, a fim
de que Seu nome seja glorificado. — Ibidem, pp. 12 e 13.
Nossa obra está claramente esboçada na Palavra de Deus. Cristão
tem de se achar unido a cristão, uma igreja a outra igreja, o instrumento
humano cooperando com o divino, cada agente subordinado ao Espírito
Santo, e todos unidos para dar ao mundo as boas novas da graça de Deus.
— The General Conference Bulletin, 28 de fevereiro de 1893, p. 421.
Nossas igrejas devem cooperar na obra de lavrar o solo espiritual,
com a esperança de um dia ceifar. [...] O solo é improdutivo, mas a terra
inculta tem de ser lavrada, e semeadas as sementes da justiça. Não se
detenham, como se vocês duvidassem quanto a dar continuidade a um
trabalho que há de crescer à medida que for efetuado. — Testemunhos
para a igreja, vol. 6, p. 420.
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14 de janeiro

O chamado divino

Você gostaria de ser uma
testemunha de Deus?
Vós sois as Minhas testemunhas, diz o Senhor; Eu sou Deus (Isaías 43:12).
povo do mundo está adorando deuses falsos. Devem ser desviados
O
do falso culto, não por ouvir denúncia contra seus ídolos, mas vendo alguma coisa melhor. A bondade de Deus deve tornar-se notória. —

Parábolas de Jesus, p. 299.
Os discípulos deviam sair como testemunhas de Cristo para anunciar
ao mundo o que dEle tinham visto e ouvido. Seu cargo era o mais importante dos cargos a que já haviam sido chamados seres humanos, apenas
inferior ao do próprio Cristo. Eles deviam ser coobreiros de Deus na salvação dos homens. — Atos dos apóstolos, p. 19.
Diz o divino Mestre: “Somente o Meu Espírito é capaz de ensinar e
convencer do pecado. As aparências fazem na mente impressão apenas
passageira. Eu incutirei a verdade na consciência, e os homens Me serão
testemunhas, sustentando em todo o mundo as Minhas reivindicações
sobre o tempo, o dinheiro e o intelecto do homem”. — Testemunhos seletos,
vol. 3, p. 159.
Nossa confissão de Sua fidelidade é o meio escolhido pelo Céu para
revelar Cristo ao mundo. Temos de reconhecer-Lhe a graça segundo nos
é dada a conhecer através dos santos homens da antiguidade; mas o
que será mais eficaz é o testemunho de nossa própria experiência. Somos testemunhas de Deus, ao revelar em nós mesmos a operação de um
poder que é divino. Cada indivíduo tem uma vida diversa da de todos os
outros, uma experiência que difere essencialmente da sua. Deus deseja
que nosso louvor a Ele ascenda, com o cunho de nossa própria individualidade. Esses preciosos reconhecimentos para louvor da glória de Sua
graça, quando corroborados por uma vida semelhante à de Cristo, possuem irresistível poder, eficaz para salvação de almas. — O Desejado de
Todas as Nações, p. 347.
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O chamado divino

15 de janeiro

Aceite o convite para testemunhar dEle
Não vos assombreis, nem temais; porventura, desde então, não vo-lo fiz ouvir e não vo-lo
anunciei? Porque vós sois as Minhas testemunhas (Isaías 44:8).
[...] É Seu plano [de Cristo] que aqueles que são participantes desta grande salvação por Jesus Cristo, sejam Seus missionários, astros no
mundo, sinais ao povo, cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens, e cuja fé e obras deem testemunho da proximidade da vinda do
Salvador, e mostrem que não receberam a graça de Deus em vão. — Testemunhos para a igreja, vol. 2, pp. 631 e 632.
Meditando [os discípulos] sobre Sua vida pura, santa, sentiram que
nenhum trabalho seria árduo demais, nenhum sacrifício demasiado
grande, contanto que pudessem testemunhar na própria vida, da amabilidade do caráter de Cristo. Oh! se pudessem viver de novo os passados três anos, pensavam, quão diferentemente agiriam! Se pudessem
somente ver o Mestre outra vez, com que ardor procurariam mostrar
quão profundamente O amavam, e quanto se haviam entristecido por
terem-nO ferido com uma palavra ou um ato de incredulidade! — Atos
dos apóstolos, p. 36.
Os dois possessos curados foram os primeiros missionários enviados
por Cristo a pregar o evangelho na região de Decápolis. Só por poucos
momentos esses homens tiveram o privilégio de escutar os ensinos de
Cristo. Nem um dos sermões de Seus lábios lhes caíra jamais ao ouvido.
Não podiam ensinar o povo, como os discípulos, que se achavam diariamente com Cristo, estavam aptos a fazer. Apresentavam, porém, em si
mesmos o testemunho de que Jesus era o Messias. Podiam dizer o que
sabiam; o que eles próprios tinham visto e ouvido, e experimentado do
poder de Cristo. É o que a todo aquele cujo coração foi tocado pela graça
de Deus, é dado fazer. [...] Como testemunhas de Cristo, cumpre-nos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto e ouvido e sentido. [...]
Podemos dizer como Lhe temos provado as promessas e as achado fiéis.
Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça de Cristo. É
esse o testemunho que nosso Senhor pede de nós, e por falta do qual está
o mundo a perecer. — O Desejado de Todas as Nações, p. 340.
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16 de janeiro

O chamado divino

A partir de agora serei um veículo
de luz e bênção
Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: Esforça-te! (Isaías 41:6).
evemos ser consagrados condutos através dos quais a vida celeste
D
flua para outros. O Espírito Santo deve animar e encher toda a igreja, purificando e unindo os corações. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 289.

Todo seguidor de Jesus tem uma obra a fazer como missionário de
Cristo, na família, na vizinhança, na vila ou cidade em que reside. Todos
os que se consagraram a Deus são veículos de luz. Deus os torna instrumentos de justiça para comunicar a outros a luz da verdade. — Testemunhos para a igreja, vol. 2, p. 632.
O resultado da obra de Jesus, enquanto Se sentou, fatigado e com
fome, junto ao poço, foi vasto nas bênçãos. Aquela única alma a quem
buscou ajudar, tornou-se um instrumento para alcançar outros, e levá
-los ao Salvador. Esse tem sido sempre o meio por que a obra de Deus
tem progredido na Terra. Vocês devem fazer sua luz brilhar, e então outras luzes surgirão. — Obreiros evangélicos, 195.
Como os raios do Sol penetram até aos mais afastados recantos do
globo, assim designa Deus que a luz do evangelho se estenda a toda
alma sobre a Terra. Se a igreja de Cristo estivesse cumprindo o desígnio
de nosso Senhor, a luz se espargiria sobre todos quantos estão assentados nas trevas e na região da sombra da morte. — Beneficência social, p. 42.
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 para os corações
humanos. — Parábolas de Jesus, p. 419.
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17 de janeiro

O chamado divino

Deixe a luz de Deus brilhar
através de você
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e
glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus (Mateus 5:16).
glória da igreja de Deus reside na piedade de seus membros; pois
ali está o esconderijo do poder de Cristo. A influência dos sinceros
A
filhos de Deus pode ser estimada de pouco valor, mas será sentida atra-

vés dos tempos, e devidamente revelada no dia da recompensa. A luz de
um cristão genuíno, que brilha em perseverante piedade, em fé inabalável, demonstrará ao mundo o poder de um Salvador vivo. Em Seus seguidores será Cristo revelado como manancial de água, que salta para vida
eterna. Embora mal conhecidos pelo mundo, são reconhecidos como
povo peculiar de Deus, Seus escolhidos vasos de salvação, Seus veículos
por meio dos quais será transmitida luz ao mundo. — The Review and Herald, 24 de março de 1891.
Membros da igreja, façam resplandecer a luz. Façam ouvir suas vozes
em humildes súplicas, em testemunho contra a intemperança, a loucura e os divertimentos deste mundo, e na proclamação da verdade para
este tempo. A voz, a influência, o tempo de vocês — tudo isso são dons de
Deus, e devem ser usados em ganhar pessoas para Cristo. — Testemunhos
para a igreja, vol. 9, p. 38.
Tem-me sido mostrado que os discípulos de Cristo são Seus representantes na Terra; e é o desígnio de Deus que eles sejam luzes nas trevas
morais deste mundo, espalhados por toda parte, nos lugarejos, vilas e cidades, “feitos espetáculo ao mundo, aos anjos, e aos homens” (1 Coríntios
4:9). — Ibidem, vol. 2, p. 631.
Os seguidores de Cristo devem ser a luz do mundo; mas Deus não lhes
manda fazer um esforço para brilhar. Ele não aprova nenhum esforço de
satisfação própria para exibir uma bondade superior. Deseja que sua
alma esteja imbuída dos princípios do Céu; então, ao se porem em contato com o mundo, revelarão a luz que neles está. Sua firme fidelidade, em
todos os atos da vida, será um meio de iluminação. — Serviço cristão, p. 15.
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18 de janeiro

O chamado divino

O chamado para brilhar não é dado
apenas aos pastores e obreiros
E vos darei pastores segundo o Meu coração, que vos apascentem com ciência e com inteligência (Jeremias 3:15).
eus requer que Seu povo brilhe como luzes no mundo. Não é soD
mente dos pastores que isso se exige, mas de todo o discípulo de
Cristo. Sua conversação deve ser celestial. E ao passo que desfrutam co-

munhão com Deus, desejarão comunicar-se com seus semelhantes, a
fim de exprimir, por palavras e atos, o amor de Deus que lhes anima o
coração. — Serviço cristão, p. 15.
Os seguidores de Cristo devem ser instrumentos de justiça, obreiros,
pedras vivas, emitindo luz, a fim de que possam convidar a presença de
santos anjos. Requer-se deles que sejam canais, por assim dizer, através
dos quais flua o espírito da verdade e justiça. — Testemunhos para a igreja,
vol. 2, pp. 126 e 127.
O Senhor fez de Sua Igreja o reservatório de influência divina. O universo celestial está à espera de que os membros se tornem canais pelos quais
flua para o mundo a corrente de vida, a fim de que muitos se convertam,
e por sua vez [também] se tornem condutos pelos quais a graça de Cristo
flua para as regiões desertas da vinha do Senhor. — The Bible Echo, 12 de
agosto de 1901.
Todo aquele que se acha ligado a Deus, comunicará luz aos outros. Se
existir alguém que não tenha luz a comunicar, é porque não tem ligação
com a Fonte de luz. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh Day Adventist, p. 291.
Deus designou Seus filhos para proporcionarem luz aos outros, e se
deixarem de o fazer, e almas forem deixadas nas trevas do erro por sua
falta em fazer aquilo que poderiam ter feito [...], serão então responsáveis perante Deus. — The Review and Herald, 12 de dezembro de 1893.
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19 de janeiro

O chamado divino

Os raios de luz emitidos por você
são fracos e enfermiços?
Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus
(1 Coríntios 3:9).
s que deveriam ser a luz do mundo, têm emitido apenas raios déO
beis e enfermiços. Que é a luz? É piedade, bondade, verdade, misericórdia, amor; é a revelação da verdade no caráter e na vida. O evangelho

depende da piedade pessoal de seus crentes, quanto a seu poder intensivo, e Deus tomou providências, mediante a morte de Seu Filho amado,
para que toda alma pudesse estar perfeitamente instruída para toda boa
obra. Toda pessoa deve ser uma luz brilhante e resplandecente, anunciando as virtudes dAquele que nos chamou das trevas para Sua maravilhosa luz. “Nós somos cooperadores de Deus” (1 Coríntios 3:9). Sim, cooperadores; isto quer dizer prestar sincero serviço na vinha do Senhor. Há
pessoas a serem salvas — em nossas igrejas, em nossas escolas sabatinas
e em nossa vizinhança. — The Review and Herald, 24 de março de 1891.
É trabalhando por outros que eles manterão vivas suas próprias almas. Se eles se tornarem colaboradores de Cristo, veremos em nossas
igrejas a luz constantemente brilhando, mais e mais resplandecente,
enviando seus raios a penetrarem as trevas para além de suas próprias
fronteiras. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh Day
Adventist, p. 291.
“Vós sois a luz do mundo” (Mateus 5:14). Os judeus pensavam limitar
os benefícios da salvação a seu próprio povo; mas Jesus mostrou-lhes que
a salvação é como a luz do Sol. Pertence ao mundo. — O Desejado de Todas
as Nações, pp. 306 e 307.
Corações que correspondem à influência do Espírito Santo, são condutos por onde fluem as bênçãos divinas. Fossem os servos de Deus tirados da Terra, e Seu Espírito retirado dentre os homens, este mundo
seria entregue à desolação e destruição, o fruto do domínio de Satanás.
Conquanto os ímpios não o saibam, devem até mesmo as bênçãos desta
vida, à presença do povo de Deus no mundo, esse povo que desprezam e
oprimem. Mas se os cristãos o são apenas de nome, são como o sal que
perdeu o sabor. Não exercem nenhuma influência para bem no mundo.
São, pela falsa representação de Deus, piores que os incrédulos. — O Desejado de Todas as Nações, p. 306.
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20 de janeiro

O chamado divino

Todos os cristãos devem ser
missionários, inclusive você
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis
são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos! (Romanos 11:33).
obra que os discípulos fizeram, também nós devemos fazer. Todo
cristão deve ser missionário. Cumpre-nos, em simpatia e compaixão,
A
servir aos que necessitam de auxílio, buscando com abnegado zelo ali-

viar as misérias da humanidade sofredora. — A ciência do bom viver, p. 104.
Antes de ascender ao Céu, Cristo deu aos discípulos uma comissão.
Disse-lhes que eles deviam ser os executores do testamento no qual Ele
legava ao mundo os tesouros da vida eterna. — Atos dos apóstolos, p. 27.
Crentes de todos os séculos têm tomado parte na incumbência dada
aos primeiros discípulos. Todos os que receberam o evangelho, receberam a sagrada verdade para repartir ao mundo. Os fiéis de Deus têm sido
sempre destemidos missionários, consagrando seus recursos para a honra de Seu nome, e sabiamente usando seus talentos em Seu serviço. —
Atos dos apóstolos, p. 109.
A comissão evangélica é a Carta Magna1 missionária do reino de Cristo. Os discípulos devem trabalhar fervorosamente pelas almas, dando a
todas o convite de misericórdia. Não devem esperar que o povo venha a
eles; devem eles ir ao povo com sua mensagem. — Atos dos apóstolos, p. 28.
Os mensageiros de Deus são incumbidos de empenhar-se na mesma obra que Cristo fazia enquanto esteve na Terra. Devem-se entregar a
todos os ramos de serviço que Ele desenvolveu. Com zelo e sinceridade,
devem falar aos homens acerca das insondáveis riquezas e do imortal tesouro celeste. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 349.

1 Magna Carta (em português “Grande Carta”) é forma reduzida do título, em latim, da Magna Charta Libertatum,
seu Concordiam inter regem Johannen at barones pro concessione libertatum ecclesiae et regni angliae (Grande Carta das
liberdades, ou concórdia entre o rei João e os barões para a outorga das liberdades da Igreja e do rei Inglês), um
documento de 1215 que limitou o poder dos monarcas da Inglaterra, especialmente o do rei João, que o assinou,
impedindo assim o exercício do poder absoluto. Resultou de desentendimentos entre João, o Papa e os barões
ingleses acerca das prerrogativas do soberano. Segundo os termos da Magna Carta, João deveria renunciar a certos
direitos e respeitar determinados procedimentos legais, bem como reconhecer que a vontade do rei estaria sujeita
à lei. Considera-se a Magna Carta o primeiro capítulo de um longo processo histórico que levaria ao surgimento
do constitucionalismo. FONTE: <http://www.bl.uk/treasures/magnacarta/magna.html>. Acesso em 21 abr. 2017.
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21 de janeiro

Você recebeu a mesma comissão dada
aos discípulos de Jesus
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura (Marcos 16:15.
comissão dada aos discípulos também é dada a nós. Hoje, como
A
então, um Salvador crucificado e ressuscitado deve ser exaltado perante os que se acham sem Deus e sem esperança no mundo. O Senhor

pede pastores, mestres e evangelistas. De porta em porta têm Seus servos que proclamar a mensagem de salvação. A toda nação, tribo, língua
e povo as novas de perdão por Cristo devem ser levadas. Não de maneira
fraca e sem vida se há de pregar a mensagem, mas com clareza, decisão
e veemência. Centenas estão esperando a advertência para escapar e salvar a vida. O mundo necessita ver nos cristãos uma evidência do poder
do cristianismo. Não somente em poucos lugares, mas em todo o mundo
são necessárias mensagens de misericórdia. — Obreiros evangélicos, p. 29.
Quando Jesus ascendeu ao Céu, confiou Sua obra na Terra àqueles
que haviam recebido a luz do evangelho. Eles deviam levar avante a obra,
até sua finalização. Não proveu nenhum outro meio para a proclamação
de Sua verdade. “Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura” (Marcos 16:15). “E eis que Eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos” (Mateus 28:20). Esta solene comissão estende-se
até nós, neste século. Deus deixa com Sua igreja a responsabilidade de
aceitá-la, ou rejeitá-la. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the
Seventh Day Adventist, p. 288.
Sobre nós está colocado um sagrado encargo. Foi-nos dada a comissão: “Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo; instruindo-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que Eu estou convosco todos
os dias até o fim do mundo” (Mateus 28:19 e 20). Vocês são consagrados
à obra de tornar conhecido o evangelho da salvação. A perfeição celestial
deve ser o seu poder. — Testemunhos para a igreja, vol. 9, pp. 20 e 21.
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22 de janeiro

O chamado divino

Não importa quão humilde sejam sua profissão e
seus conhecimentos, você também é chamado
Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas
de bois adiante dele; e ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou a sua capa
sobre ele (1 Reis 19:19).
comum deve ocupar seu lugar como obreiros. CompartilhanO povo
do as dores de seus semelhantes da mesma maneira que o Salva-

dor participou das da humanidade, O verão, pela fé, trabalhando juntamente com eles. — Obreiros evangélicos, p. 38.
Em todos os campos, próximos e distantes, haverá homens que serão
chamados do cabo do arado e das mais comuns profissões no comércio
em geral preferidas, para se ligarem a homens experimentados e ser por
eles instruídos. À medida que aprendam a trabalhar e se tornem eficientes, proclamarão a verdade com poder. Por causa das maravilhosas operações da providência divina, montanhas de dificuldades serão removidas e lançadas ao mar. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 332.
Deus pode servir-Se, e Se servirá dos que não tiverem instrução aprimorada nas escolas dos homens. Duvidar de Seu poder para fazer isso,
é manifesta incredulidade; é limitar o poder onipotente dAquele para
quem nada é impossível. Quem dera que houvesse menos dessa cautela indesejável, desconfiante! Ela deixa tantas forças da igreja sem serem
usadas; fecha o caminho, de modo que o Espírito Santo não Se possa utilizar de homens; mantém em ociosidade os que estão dispostos e ansiosos
para trabalhar segundo a maneira de Cristo; desencoraja de entrarem na
obra a muitos que se tornariam coobreiros eficientes de Deus, se se lhes
desse uma oportunidade razoável. — Obreiros evangélicos, pp. 488 e 489.
Todos têm o privilégio de progredir. Os que estão unidos a Cristo
crescerão na graça e no conhecimento do Filho de Deus, até alcançar a
estatura completa de homens e mulheres. [...] Não importa a sua ocupação — lavradores, mecânicos, professores ou pastores — se se tivessem
consagrado inteiramente a Deus, poderiam haver-se tornado obreiros
eficientes do Mestre celestial. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 57.
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O chamado divino

23 de janeiro

Raras vezes Deus escolhe os homens
instruídos deste mundo
Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo (Mateus 28:19).
s que na igreja têm talentos suficientes para se empenhar em
O
qualquer das várias vocações da vida, tais como ensinar, construir,
manufaturar e lavrar a terra, geralmente deveriam ser preparados para
trabalhar pela edificação da igreja mediante o servirem em comissões
ou como professores da escola sabatina, empenhando-se em trabalho
missionário, ou preenchendo os diferentes cargos ligados à igreja. — The
Review and Herald, 15 de fevereiro de 1887.
Para a tarefa de levar avante Sua obra, Cristo não escolheu os doutos
ou eloquentes do Sinédrio judaico ou do poder de Roma. Passando por
alto os ensinadores judaicos cheios de justiça própria, o Mestre por excelência escolheu homens humildes, iletrados, para proclamarem as verdades que deviam abalar o mundo. Ele Se propôs preparar e educar esses
homens para dirigentes de Sua igreja. Eles, por sua vez, deviam educar
outros e enviá-los com a mensagem evangélica. — Atos dos apóstolos, p. 17.
Entre aqueles a quem o Salvador dera a missão: “Portanto ide, ensinai todas as nações” (Mateus 28:19), havia muitos que eram das camadas
mais humildes, homens e mulheres que tinham aprendido a amar seu
Senhor, e que decidiram seguir Seu exemplo de abnegado serviço. A estes
humildes, bem como aos discípulos que tinham estado com o Salvador
durante Seu ministério terrestre, fora confiado o precioso encargo. Deveriam levar ao mundo as alegres novas da salvação por meio de Cristo.
— Ibidem, pp. 105 e 106.
Não é somente pregando a verdade, ou distribuindo literatura, que
devemos ser testemunhas de Deus. Lembremo-nos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo, e que o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que um mundano. — Testemunhos
seletos, vol. 3, p. 289.
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24 de janeiro

O chamado divino

Nada pode substituir o poder de uma vida santa
Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tínheis, então, das
coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas, agora, libertados do
pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação, e por fim a vida eterna
(Romanos 6:20-22).
em todos os livros escritos poderiam substituir uma vida santa.
N
Os homens acreditarão, não no que o pastor prega, mas no que
a igreja pratica em sua vida. Com excessiva frequência, a influência do

sermão pregado do púlpito é anulada pelo sermão feito na vida dos que
professam ser partidários da verdade. — Testemunhos seletos, vol. 3, pp.
289 e 290.
A vida de Cristo foi uma influência sempre crescente e ilimitada; influência que O ligava a Deus e a toda a família humana. Mediante Cristo,
Deus conferiu ao homem uma influência que lhe torna impossível viver
para si próprio. Individualmente temos ligação com nossos semelhantes, parte da grande família de Deus, e estamos sob obrigações mútuas.
Ninguém pode ser independente de seu próximo; porque o bem-estar
de cada um afeta a outros. É propósito de Deus que cada um se sinta imprescindível ao bem-estar dos outros, e procure promover a sua felicidade. — Parábolas de Jesus, p. 339.
A religião da Bíblia não deve ser confinada dentro da capa de um livro,
ou entre as paredes de uma igreja, nem ser manifestada acidentalmente,
para nosso proveito, sendo então posta de novo à margem. Cumpre santificar a vida diária, manifestar-se em toda transação de negócio, e em
todas as relações sociais. — O Desejado de Todas as Nações, p. 224.
É desígnio de Deus que Seu povo O glorifique perante o mundo. Ele
espera que aqueles que usam o nome de Cristo O representem em pensamento, palavra e ação. Seus pensamentos devem ser puros, e nobres as
suas palavras, de molde a elevar e conduzir os que os cercam para mais
perto do Salvador. Tudo quanto fazem e dizem deve achar-se impregnado da religião de Cristo. Até suas transações comerciais devem recender o
aroma da presença de Deus. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 290.
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25 de janeiro

O chamado divino

Um chamado às mulheres
E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria
Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais também o seguiam
e o serviam, quando estava na Galileia; e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém
(Marcos 15:40 e 41).
s mulheres, na mesma maneira que os homens, podem empenharA
se na obra de colocar a verdade onde possa atuar e manifestar-se.
Podem ocupar seu lugar na obra, na presente crise, e o Senhor há de ope-

rar por seu intermédio. Se estiverem possuídas do sentimento do dever, e
trabalharem sob a influência do Espírito de Deus, possuirão exatamente
a serenidade tão necessária no tempo atual. O Salvador refletirá sobre
essas abnegadas mulheres a luz de Seu semblante, e isso lhes dará uma
força que excederá à dos homens. Elas podem fazer nas famílias uma
obra que aos homens não é possível, uma obra que alcança a vida interior. É-lhes dado pôr-se em contato íntimo com o coração de pessoas de
quem os homens não se podem aproximar. Sua obra é necessária. Mulheres discretas e humildes podem realizar boa obra explicando a verdade ao povo, em suas casas. Assim explanada, a Palavra de Deus efetuará
sua obra, qual fermento, e mediante sua influência converter-se-ão famílias inteiras. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 347.
Todos quantos trabalham para Deus, devem possuir um misto dos
atributos de Marta e de Maria — boa vontade para servir e sincero amor
pela verdade. O próprio eu e o egoísmo precisam ser perdidos de vista.
Deus demanda fervorosas obreiras, prudentes, afetivas, ternas e fiéis aos
princípios. Ele convida mulheres perseverantes, que tiram o pensamento
de si mesmas e de seu interesse pessoal, concentrando-o em Cristo, proferindo palavras de verdade, orando com as pessoas às quais conseguem
acesso, trabalhando pela conversão de pessoas. — Ibidem, vol. 2, p. 405.
As irmãs podem trabalhar eficientemente angariando assinaturas de
nossas revistas, levando assim a luz a muitos. — The Review and Herald, 10
de junho de 1880.
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26 de janeiro

O chamado divino

Um vasto campo missionário para as mulheres
Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe
de Jesus, e com seus irmãos (Atos 1:14).
ossas irmãs podem servir como obreiras vigilantes, escrevendo
N
a amigos que hajam recebido nossas revistas e folhetos e descobrindo-lhes os verdadeiros sentimentos. [...] Necessitam-se mulheres de

princípios firmes e caráter decidido; mulheres que creem que estamos
de fato vivendo nos últimos dias, e que possuímos a última solene mensagem de advertência a ser dada ao mundo. [...] Estas são as que Deus
pode usar no trabalho com folhetos e na obra missionária. [...] Elas podem, por muitas maneiras, fazer uma obra preciosa para Deus espalhando folhetos. — Serviço cristão, p. 21.
[A mulher] pode fazer muito como missionária, ensinando a verdade
por meio de correspondência, distribuindo folhetos e solicitando assinaturas para revistas, que contêm a solene verdade para este tempo. — The
Review and Herald, 19 de dezembro de 1878.
Se onde hoje existe uma mulher, houvesse vinte que fizessem dessa
santa missão sua obra de vida, veríamos muito mais pessoas convertidas
à verdade. Necessitam-se agora mulheres que possam trabalhar, mulheres que não sejam importantes a sua própria vista, mas mansas e humildes de coração, que trabalhem com a mansidão de Cristo, onde quer que
encontrem trabalho a fazer pela salvação de almas. — The Review and Herald, 2 janeiro de 1879.
Se quisessem, centenas de nossas irmãs poderiam estar trabalhando
hoje. Elas devem vestir com simplicidade a si e a seus filhos, com trajes
decentes e duráveis, sem adornos, e dedicar à obra missionária o tempo que têm gasto com inúteis ostentações. Podem-se escrever cartas a
amigos distantes. Nossas irmãs se podem reunir para consultar quanto à
melhor maneira de trabalhar. Pode-se economizar dinheiro para ofertar
a Deus, a fim de ser empregado em revistas e folhetos para enviar aos
amigos. Aquelas que agora não estão fazendo nada deviam trabalhar.
Que cada irmã que professa ser filha de Deus sinta em verdade a responsabilidade de ajudar a todos que lhe estiverem ao alcance. — Serviço cristão, p. 21.
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O chamado divino

27 de janeiro

Mulheres devem ser missionárias,
dentro e fora do lar
Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem
ocasião ao adversário de maldizer (1 Timóteo 5:14).
ossas irmãs têm sido muito prontas para se escusarem de aceitar
N
responsabilidades que requeiram meditação e acurada aplicação
mental; entretanto esta é exatamente a disciplina que elas precisam

para aperfeiçoar a experiência cristã. Podem ser obreiras no campo missionário, interessando-se pessoalmente na distribuição de folhetos e revistas que representem corretamente nossa fé. — The Review and Herald,
12 de dezembro de 1878.
Irmãs, não se cansem do atento trabalho missionário. Vocês podem
se empenhar neste trabalho com êxito, se estiverem em comunhão com
Deus. Antes de escrever cartas indagadoras, elevem sempre a Deus o
coração numa prece, para que sejam bem-sucedidas em reunir alguns
galhos silvestres que se possam enxertar na Videira verdadeira, e deem
frutos para a glória de Deus. Todas as que, de coração humilde, tomarem
parte nessa obra, estarão se educando continuamente como obreiras na
vinha do Senhor. — The Review and Herald, 10 de junho de 1880.
Essas mulheres que estão fazendo com pronta disposição o que suas
mãos encontram para fazer, com alegria de espírito ajudando o esposo
a levar seus fardos e educando os filhos para Deus, são missionárias no
mais alto sentido. — Testemunhos para a igreja, vol. 2, p. 466.
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28 de janeiro

O chamado divino

Querido(a) jovem, você também é chamado(a)
E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da
linhagem real, e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e
que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e
na língua dos caldeus (Daniel 1:3 e 4).
designou os jovens para serem Sua mão auxiliadora. — TesOComSenhor
temunhos seletos, vol. 3, p. 104.
tal exército de obreiros como o que poderia fornecer a nossa

juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um
Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir poderia ser levada ao
mundo todo! — Educação, p. 271.
Temos hoje em dia um exército de jovens que podem fazer muito, se
devidamente dirigidos e animados. Queremos que nossos filhos acreditem na verdade. Queremos que eles sejam abençoados por Deus. Queremos que eles tomem parte em planos bem organizados para auxiliarem
outros jovens. Que todos sejam tão bem preparados, que possam representar devidamente a verdade, dando a razão da esperança que há neles,
e honrando a Deus em qualquer ramo da obra no qual se achem aptos a
trabalhar. — General Conference Bulletin, p. 24.
O talento juvenil, bem organizado e bem exercitado, é necessário
em nossas igrejas. Os jovens farão alguma coisa com suas transbordantes energias. A menos que essas energias sejam dirigidas por condutos
certos, serão pelos jovens usadas de maneira que ferirá sua própria espiritualidade e se demonstrará um mal àqueles com quem se associam.
— Obreiros evangélicos, p. 211.
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29 de janeiro

O chamado divino

A possibilidade de um glorioso
futuro para os jovens
Ora, a esses quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e
sabedoria; mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. [...] E o rei falou com eles;
e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias; por
isso, permaneceram diante do rei (Daniel 1:17 e 19).
uitos jovens de hoje, que crescem como Daniel no seu lar judaico,
M
estudando a Palavra e as obras de Deus, e aprendendo as lições do
serviço fiel, ainda se levantarão [...] nas cortes de justiça, ou nos palácios

reais, como testemunhas do Rei dos reis. — Educação, 262.
Paulo viu que Timóteo era fiel, firme e leal, e escolheu-o como companheiro de trabalho e de viagem. Os que haviam ensinado Timóteo na
infância foram recompensados com vê-lo, ao filho de seu cuidado, ligado
em íntima associação com o grande apóstolo. Timóteo era um simples
jovem quando foi escolhido por Deus para ser um ensinador; mas seus
princípios tinham sido tão estabelecidos por sua educação dos primeiros
anos, que ele estava apto a ocupar seu lugar como auxiliar de Paulo. E
embora jovem, levou suas responsabilidades com humildade cristã. —
Atos dos apóstolos, pp. 203 e 204.
Os portadores de responsabilidades entre nós estão sucumbindo
pela morte. Muitos dos que se têm destacado em levar avante as reformas instituídas por nós como um povo, acham-se agora para além do
meridiano da vida, e declinam em vigor físico e mental. Com o mais
profundo interesse se pode fazer a pergunta: Quem preencherá o lugar
deles? A quem se podem confiar os interesses vitais da igreja, quando os
atuais porta-estandartes tombarem? Não podemos deixar de volver-nos
ansiosamente para a juventude de hoje, como os que têm de assumir esses cargos e sobre quem têm de recair as responsabilidades. Esses devem
tomar a obra onde os outros a deixarem, e sua conduta determinará se
há de predominar a moralidade, a religião e a piedade vital, ou se a imoralidade e a infidelidade hão de corromper e danificar tudo que é valioso.
— Obreiros evangélicos, p. 68.
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30 de janeiro

O chamado divino

A maior necessidade da igreja —
o trabalho de jovens fiéis
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que
maneja bem a palavra da verdade (2 Timóteo 2:15).
á necessidade de jovens. Deus os chama aos campos missionários.
H
Achando-se relativamente livres de cuidados e responsabilidades,
estão em condições mais favoráveis para se empenhar na obra do que os

que têm de prover o sustento e educação de uma grande família. Demais,
os jovens podem mais facilmente adaptar a sociedades e climas novos,
sendo mais aptos a suportar incômodos e fadigas. Com tato e perseverança, podem-se pôr em contato com o povo. — Conselhos aos professores,
pais e estudantes, pp. 516 e 517.
Muitos jovens que no lar tiveram o tipo adequado de educação devem ser preparados para o serviço, e animados a erguer o estandarte
da verdade em novos lugares, mediante trabalho fiel e bem planejado.
Associando-se com os nossos pastores e obreiros experimentados em
trabalho nas cidades, obterão a melhor espécie de preparo. Agindo sob
a direção divina, e sustentados pelas orações de seus coobreiros mais
experientes, podem fazer bom e abençoado trabalho. Ao unirem seus
esforços aos dos obreiros mais idosos, empregando as energias juvenis
da melhor forma, terão a companhia de anjos celestiais; e como colaboradores de Deus, têm o privilégio de cantar e orar e crer, e trabalhar com
ânimo e liberdade. A confiança e segurança que a presença dos agentes
celestiais lhes trará, a eles e aos seus coobreiros, levá-los-á à oração e louvor, e à simplicidade da fé verdadeira. — Testemunhos para a igreja, vol. 9,
p. 119.
Há muitos ramos em que os jovens podem encontrar ensejo para útil
esforço. Devem organizar-se e educar-se cabalmente grupos para trabalhar como enfermeiros, visitadores evangélicos, obreiros bíblicos, colportores, pastores e evangelistas médico-missionários. — Conselhos aos
professores, pais e estudantes, p. 546.
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O chamado divino

31 de janeiro

O segredo do sucesso para a juventude
Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o
maligno (1 João 2:14).
Prossigam, jovens, em conhecer ao Senhor, e vocês saberão que “como a alva será a Sua
saída” (Oseias 6:3).

desenvolver-se continuamente. Esforcem-se fervorosaP rocurem
mente por manter estreitas relações com o Redentor. Vivam em Cris-

to pela fé. Façam a obra que Ele fazia. Vivam para salvação das almas por
quem Ele deu Sua vida. Busquem ajudar por todos os meios aqueles com
quem entram em contato. [...] Conversem com seu Irmão mais velho, o
qual completará a educação de vocês, mandamento sobre mandamento,
regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Uma íntima ligação com
Aquele que Se ofereceu a Si mesmo em sacrifício para salvar um mundo
a perecer, fará de vocês obreiros aceitáveis. — Obreiros evangélicos, p. 97.
Jovens de ambos os sexos, vocês não poderiam se organizar em grupos e, como soldados de Cristo, alistarem-se na obra, pondo todo o seu
tato, sua habilidade e talento no serviço do Mestre, a fim de poderem
salvar almas da ruína? Que em toda a igreja haja grupos organizados
para fazer essa obra. [...] Não desejarão os jovens que realmente amam
a Jesus organizarem-se como obreiros, não somente em favor daqueles
que professam ser observadores do sábado, mas também dos que não
pertencem à nossa fé? — The Signs of the Times, 29 de maio de 1893.
Saiam nossos jovens — rapazes e moças — e crianças a trabalhar em
nome de Jesus. Unam-se num plano de ação. Não poderiam vocês formar
um grupo de obreiros, e estabelecer ocasiões para orarem juntos e pedirem ao Senhor que lhes dê Sua graça, desenvolvendo uma ação unida?
— The Youth’s Instructor, 9 de agosto de 1894.
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1º de fevereiro

Um grande desafio

O declínio do espírito missionário —
uma realidade
E Paulo teve, de noite, uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava,
dizendo: Passa à Macedônia e ajuda-nos! (Atos 16:9).
em havido pouco espírito missionário entre os adventistas observaT
dores do sábado. Se os pastores e o povo estivessem suficientemente despertos, não se deixariam ficar assim indiferentes, quando Deus os

honrou tornando-os os depositários de Sua Lei, imprimindo-a em seu
espírito e escrevendo-a em seu coração. — Testemunhos para a igreja, vol.
3, p. 202.
O verdadeiro espírito missionário desertou das igrejas que fazem tão
alta profissão; os corações já não se acham abrasados com o amor pelas
almas e o desejo de levá-las para o redil de Cristo. Faltam-nos obreiros
fervorosos. Não haverá ninguém que responda ao clamor que vem de todas as partes: [é citado o texto de Atos 16:9]. — Ibidem, vol. 4, p. 156.
Foi-me mostrado que como um povo somos deficientes. Nossas obras
não estão de acordo com a nossa fé. Nossa fé testifica que vivemos sob a
proclamação da mais solene e importante mensagem que já foi dada a
mortais. Entretanto, à plena vista deste fato, nossos esforços, nosso zelo,
nosso espírito de sacrifício não estão à altura do caráter da obra. Devemos despertar dentre os mortos, e Cristo nos dará vida. — Ibidem, vol. 2,
p. 114.
Dói-me o coração quando penso em quão pouco nossas igrejas sentem suas solenes responsabilidades para com Deus. Não são só os pastores que são soldados, mas todo homem e mulher que se alistou no
exército de Cristo; e estarão eles dispostos a sujeitar-se à comida de um
soldado, exatamente como Cristo lhes deu exemplo em Sua vida de abnegação e sacrifício? Que abnegação têm manifestado nossas igrejas, em
geral? Podem ter feito donativos em dinheiro, mas não se terem dado a si
mesmos. — The General Conference Bulletin, p. 131 (1893).
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Um grande desafio

2 de fevereiro

Não sejamos como a cidade de Meroz
Amaldiçoai a [cidade de] Meroz, diz o Anjo do Senhor; ferozmente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor, com os valorosos
(Juízes 5:23).
á uma classe representada por Meroz. O espírito missionário jaH
mais se apoderou de sua alma. Os apelos das missões estrangeiras
não os despertaram para a ação. Que contas prestarão a Deus esses que

coisa alguma estão fazendo em Sua causa — coisa alguma para ganhar
almas para Cristo? — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh Day Adventist, p. 290.
Como ilustração da falha da parte de vocês em virem ao socorro da
causa de Deus, como seria seu privilégio, foram-me lembradas as palavras: [é citado Juízes 5:23]. — Testemunhos para a igreja, vol. 2, p. 247.
Foi-me apresentada uma classe cônscia de possuir impulsos generosos, sentimentos de devoção, e amor ao fazer o bem; entretanto, ao mesmo tempo nada estão fazendo. Possuem sentimentos de complacência
própria, lisonjeando-se de que, se tivessem oportunidade, ou as circunstâncias fossem mais favoráveis, poderiam fazer e fariam uma grande e
boa obra; mas aguardam a oportunidade. [...] Os que se entregam à sua
avareza e egoísmo, são responsáveis por seus atos mesquinhos, e responsáveis também pelos talentos dos quais abusam. Mais responsáveis,
porém, são os que têm impulsos generosos, e são naturalmente ligeiros
em discernir coisas espirituais, se permanecerem inativos, aguardando
uma oportunidade que supõem não haver chegado, e ao mesmo tempo
comparando sua disposição de agir, com a disposição do mesquinho, e
refletindo que seu estado é mais favorável do que o de seus semelhantes de alma mesquinha. Esses se enganam a si mesmos. A mera posse de
qualidades que não se põem em uso, tão-somente lhes aumenta a responsabilidade; e se deixam inaproveitados ou entesourados os talentos
de seu Senhor, seu estado não é melhor que o de seus semelhantes, por
cuja alma sentem tanto desprezo. A eles se dirá: “Vocês sabiam da vontade do Senhor, mas não a cumpriram”. — Testemunhos para a igreja, vol. 2,
pp. 250 e 251.
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Um grande desafio

A tranquilidade nas fileiras é
um sinal de perigo
Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo (2 Pedro 3:18).
empre que o povo de Deus estiver crescendo em graça, obterá consS
tantemente compreensão mais clara de Sua Palavra. Há de distinguir mais luz e beleza em suas sagradas verdades. Isto se tem verificado

na história da igreja em todos os séculos, e assim continuará até ao fim.
[...] Os homens ficam satisfeitos com a luz já recebida da Palavra de Deus,
e desistem de qualquer posterior investigação das Escrituras. Tornam-se
conservadores1, e procuram evitar novo exame.
O fato de não haver controvérsias ou agitações entre o povo de Deus,
não deveria ser olhado como prova concludente de que eles estão mantendo com firmeza a sã doutrina. Há razão para temer que não estejam
discernindo claramente entre a verdade e o erro. Quando não surgem
novas questões em resultado de investigação das Escrituras, quando não
aparecem divergências de opinião que instiguem os homens a examinar
a Bíblia por si mesmos, para se certificarem de que possuem a verdade,
haverá muitos agora, como antigamente, que se apegarão às tradições,
cultuando nem sabem o quê. — Obreiros evangélicos, p. 298.
Tem-me sido mostrado que muitos dos que professam a verdade presente, não sabem o que creem. Não compreendem as provas de sua fé.
Não apreciam devidamente a obra para este tempo. [...] Até que fossem
assim provados, desconheciam sua grande ignorância. — Idem.
E há muitos na igreja que contam por certo que compreendem aquilo
em que creem, mas que até surgir uma discussão, ignoram sua fraqueza.
Quando separados dos da mesma fé, e forçados a estar sozinhos e expor
por si mesmos sua crença, ficarão surpreendidos de ver quão confusas
são suas ideias do que têm aceito como verdade. É certo que tem havido
entre nós um afastamento do Deus vivo, e um voltar-se para os homens,
pondo a sabedoria humana em lugar da divina. — Ibidem, p. 298.

1 Conservadores: Nem sempre se entende o termo “conservador”. Nem sempre significa alguém ou algum grupo
que “conserva” veredas antigas ou mantém princípios. O termo possui mais de um significado, e neste contexto se
aplica a alguém que é contrário a mudanças ou adaptações da ordem vigente, e não necessariamente alguém que
se preocupa com a conservação da verdade em si.
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Ter conhecimento é fundamental para o
êxito da obra missionária
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que
maneja bem a palavra da verdade (2 Timóteo 2:15).
vontade de Deus que todos os fundamentos e posições da verdade,
É
sejam acurada e perseverantemente investigados, com oração e jejum. Os crentes não devem ficar em suposições e mal definidas ideias do

que constitui a verdade. Sua fé deve estar firmemente estabelecida sobre
a Palavra de Deus, de maneira que, quando o tempo de prova chegar, e
eles forem levados perante os concílios para responder por sua fé, sejam
capazes de, com mansidão e temor, dar a razão para a esperança que neles há.
Agitem, agitem, agitem! Os assuntos que apresentamos ao mundo
devem ser para nós uma realidade viva. É importante que, ao defender
as doutrinas que consideramos artigos fundamentais da fé, nunca nos
permitamos o emprego de argumentos que não sejam inteiramente retos. Eles podem fazer calar um adversário, mas não honram a verdade.
Devemos apresentar argumentos legítimos, que, não somente façam silenciar os oponentes, mas que suportem a mais acurada e perscrutadora
investigação.
Quanto aos que se preparam para debates, há grande perigo de que
não lidem com lisura em relação à Palavra de Deus. Ao enfrentar um adversário, deve ser nosso mais sincero esforço apresentar os assuntos de
maneira tal, que despertemos a convicção em seu espírito, em de vez de
procurar meramente inspirar confiança ao crente. — Obreiros evangélicos,
p. 299.
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Inatividade — um veneno mortal
Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no Reino dos céus, mas aquele que faz a
vontade de meu Pai, que está nos céus (Mateus 7:21).
incredulidade, como o manto da morte, está envolvendo nossas
igrejas, porque não empregam os talentos que Deus lhes deu, coA
municando a luz aos que não conhecem a preciosa verdade. O Senhor

chama as almas perdoadas, as que se regozijam na luz que têm, para tornarem conhecida a outros a verdade. — The General Conference Bulletin, p.
133 (1893).
Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado
de inatividade, para os impedir de desempenhar sua parte na propagação da verdade, a fim de que sejam afinal pesados na balança e encontrados em falta. — Testemunhos seletos, vol. 1, p. 87.
Os homens estão em perigo. Multidões perecem. Mas quão poucos
dos seguidores professos de Cristo sentem responsabilidade por estas
almas! O destino de um mundo pende na balança; mas isto mal comove
mesmo aqueles que dizem crer na verdade mais abarcante já dada aos
mortais. Há uma carência daquele amor que induziu Cristo a deixar Seu
lar celeste e assumir a natureza humana, para que a humanidade tocasse
a humanidade, e a atraísse à divindade. Há um estupor, uma paralisia sobre o povo de Deus, que o impede de compreender o dever do momento.
— Parábolas de Jesus, p. 303.
Satanás usa a sonolenta e descuidada indolência de professos cristãos para aumentar suas forças e conquistar almas. Muitos pensam que
estão ao lado de Cristo, mesmo que não estejam trabalhando ativamente
para Ele. Essas pessoas habilitam o inimigo a ocupar terreno e obter vantagens. Deixando de ser obreiros diligentes do Mestre, deixando deveres
por cumprir e palavras por pronunciar, permitem que Satanás alcance
domínio sobre as almas que podiam ser ganhas para Cristo. — Parábolas
de Jesus, p. 280.
Quando estudo as Escrituras, fico alarmada por causa do Israel de
Deus nestes últimos dias. São exortados a fugir da idolatria. Receio que
estejam adormecidos, e tão conformados com o mundo que seria difícil
discernir entre o que serve a Deus e o que O não serve. Está aumentando
a distância entre Cristo e Seu povo, e diminuindo entre eles e o mundo.
Os sinais distintivos entre o professo povo de Cristo e o mundo quase que
desapareceram. Como o Israel de outrora, seguem as abominações das
nações que os cercam. — Testemunhos para a igreja, vol. 1, p. 277.
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O trabalho produz disposição e ânimo
Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. 6 E, saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estais ociosos todo o dia?
(Mateus 20:5 e 6).
risto envia sempre mensagens aos que estão atentos à Sua voz. Na
C
noite da agonia, no Getsêmani, os discípulos adormecidos não ouviram a voz de Jesus. Tinham um sentimento obscuro da presença dos

anjos, mas não se deram conta do poder e glória da cena. Devido ao seu
torpor e sonolência, não receberam a evidência que lhes teria fortalecido a alma para as terríveis cenas que ocorreriam. Hoje, da mesma sorte,
os que têm mais necessidade da instrução divina não a recebem, muitas
vezes, porque não se põem em comunhão com o Céu. — A ciência do bom
viver, p. 509.
Meus irmãos e minhas irmãs, desejam vocês romper o encanto que os
prende? Querem despertar dessa indolência que se assemelha ao torpor
da morte? Trabalhem, quer se sintam dispostos a isso, quer não. Empenhem-se em esforço pessoal para levar almas a Jesus e ao conhecimento
da verdade. Em tal trabalho, vocês encontrarão tanto um estímulo como
um tônico; ele a um tempo despertará e fortalecerá. Mediante exercício,
as faculdades espirituais de vocês se tornarão mais vigorosas, de modo
que poderão, com mais êxito, operar sua própria salvação. O torpor da
morte apoderou-se de muitos professos cristãos. Façam todo esforço
para despertá-los. Advirtam, insistam, questionem. Orem para que o enternecedor amor de Deus aqueça e abrande as naturezas deles, tomadas
de gelidez. Se bem que se recusem a ouvir, não será debalde o esforço de
vocês. No empenho de beneficiar a outros, a própria alma de vocês será
beneficiada. — Testemunhos seletos, vol. 2, pp. 128 e 129.
O motivo por que tantos são abandonados a si mesmos em lugares de
tentação é não terem o Senhor constantemente diante dos olhos. Quando permitimos que nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos
sem defesa. Todos os bons objetivos e boas intenções que, porventura,
vocês tiverem, não os tornarão preparados para resistir ao mal. Vocês
devem ser homens e mulheres de oração. — A ciência do bom viver, p. 510.
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Um grande desafio

O perigo do torpor financeiro
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos
gastos, para ver se tem com que a acabar? (Lucas 14:28).
ervos negligentes”, é a acusação que Deus faz aos que estão nas
“S
igrejas. Não se faz Sua vontade quando se deixa que as coisas sagradas permaneçam numa condição de abandono e negligência. O sa-

crifício próprio, a abnegação em cada igreja mudaria a ordem das coisas.
“Minha é a prata, e Meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos”. Quando
esse ouro e prata são usados para fins egoístas, para satisfazer a ambição, o orgulho, ou a condescendência egoísta, como se tem feito, Deus é
desonrado.
Poderão os que são homens representativos estar tão profundamente adormecidos que não compreendam que o estado de coisas existente
resulta de negligência de sua parte? Quando o povo escolhido por Deus
embeleza suas próprias casas, e emprega o dinheiro de Deus em [...] várias coisas, para a satisfação do eu, sabendo que esses mesmos meios assim usados deveriam ser empregados para conservar a casa de Deus nas
melhores condições a fim de que nenhum fundo seja tirado do tesouro
para custear as despesas, não pode ser abençoado.
Tenho uma mensagem do Senhor. Devem as igrejas despertar de
seu torpor e pensar nessas coisas. “Minha é a prata, e Meu é o ouro, diz o
Senhor dos Exércitos”. Estamos nós, como famílias, apropriando-nos da
prata e do ouro do Senhor para fins egoístas, nada fazendo para aliviar a
dívida de Sua casa? As igrejas estão sobrecarregadas de dívidas não porque seja impossível a elas se libertarem, mas devido à condescendência
egoísta da parte dos membros. Deus é desonrado com essa negligência,
e se Ele restringir os recursos de vocês, não se façam de cegos quanto ao
motivo. Quando vocês colocarem o Senhor em primeiro lugar, e reconhecerem que a casa dEle é desonrada pela dívida, Deus os abençoará. —
Manuscrito 116, 1897.
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Não seja igual ao mau servo
Porém, se aquele mau servo disser consigo: O meu Senhor tarde virá, [...] virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e à hora em que ele não sabe (Mateus 24:48 e 50).

O

mau servo diz em seu coração: “O meu Senhor tarde virá”. Não diz
que Cristo não virá. Não debocha da ideia de Sua segunda vinda.
Mas, em seu coração e por suas ações e palavras declara que a vinda do
Senhor irá tardar. Afasta da mente dos outros a convicção de que o Senhor está já voltando. Sua influência leva os homens a uma presunçosa,
negligente demora. São confirmados em sua mundanidade e sonolência. Paixões terrestres, pensamentos corruptos tomam posse da mente. O mau servo come e bebe com os bêbados, unindo-se ao mundo na
busca do prazer. Espanca seus colegas, acusando e condenando aqueles
que são fiéis a seu Mestre. Mistura-se com o mundo. Sendo semelhantes,
crescem ambos na transgressão. É uma assimilação terrível. É preso no
laço juntamente com o mundo. “Virá o senhor daquele servo [...] à hora
em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas” (Mateus 24:50 e 51).
“E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que
hora sobre ti virei” (Apocalipse 3:3). A vinda de Cristo surpreenderá os falsos mestres. Eles estão dizendo: “Paz e segurança”. Como os sacerdotes
e mestres antes da queda de Jerusalém, assim eles esperam que a igreja desfrute de prosperidade e glória terrenas. Os sinais dos tempos são
interpretados como um prenúncio dessas coisas. Mas, que diz a Palavra
inspirada? — “Então lhes sobrevirá repentina destruição” (1 Tessalonicenses 5:3). Como uma armadilha virá o dia de Deus sobre toda a Terra, sobre
todos os que consideram este mundo como sua pátria. O dia de Deus virá
sobre esses como um ladrão. — O Desejado de Todas as Nações, p. 449.
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Um grande desafio

Cuidado com o fascínio do mundo
Pois que, quando disserem: Há paz e segurança, então, lhes sobrevirá repentina destruição [...]
e de modo nenhum escaparão (1 Tessalonicenses 5:3).
uando Cristo veio à Terra, a humanidade parecia estar rapidamente
atingindo seu ponto mais degradante. [...] Os judeus, destituídos
Q
do poder da Palavra de Deus, ensinavam ao mundo tradições e especu-

lações que confundiam a mente e embebedavam a alma. A adoração de
Deus, “em espírito e verdade”, fora substituída pela glorificação dos homens em uma rotina interminável de cerimônias criadas pela humanidade. Pelo mundo todo, os todos sistemas de religião estavam perdendo
seu poder sobre a mente e a alma. Desgostosos com as fábulas e falsidades, e procurando abafar o pensamento, os homens abriram os braços à
incredulidade e ao materialismo. Deixando de contar com a eternidade,
viviam para o presente, o aqui e o agora.
Como deixassem de admitir as coisas divinas, também deixaram de
levar em conta as coisas humanas. [...] A ideia do dever, do compromisso
entre a força e a fraqueza, da dignidade e dos direitos humanos, foi rejeitada como um sonho ou uma fantasia. O povo comum era considerado
como animais de carga, ou como instrumentos e degraus por onde os
ambiciosos poderiam subir. Riqueza e poder, comodidade e condescendência própria, eram procurados como o melhor dos luxos. A degradação física, o entorpecimento mental e a morte espiritual caracterizavam
a época. — Educação, pp. 74 e 75.
Que terrível engano está na mente dos que pensam que o mundo está
ficando cada vez melhor! [...]
Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios.
Correndo a vida sua rotina invariável; [...] e achando-se o povo embalado
em uma falsa segurança, então, como o ladrão à meia-noite rouba a casa
desprotegida, virá repentina destruição aos descuidados e ímpios, e “de
nenhum modo escaparão”. — O grande conflito, p. 38.

| 44 |

10 de fevereiro

Um grande desafio

As evidências são muito claras
Vocês ouvirão e verão, mas não entenderão, porque o coração de vocês está duro demais e os
ouvidos não ouvem; vocês fecharam os olhos contra o entendimento, porque não querem ver,
ouvir, entender, e voltar-se para Mim, a fim de que eu cure vocês (Atos 28:26 e 27 — A Bíblia
Viva).
povo de Deus deve acatar a advertência e discernir os sinais dos
O
tempos. Os sinais da vinda de Cristo são demasiado claros para
deles se duvidar [...]. Deus chama a todos, tanto os pregadores como o

povo, para que despertem. Todo o Céu está alerta. As cenas da história
terrestre estão em rápido desfecho. Achamo-nos entre os perigos dos
últimos dias. Maiores perigos se encontram diante de nós, e ainda não
estamos despertos. Esta falta de atividade e fervor na causa de Deus, é
terrível. Esse mortal torpor vem de Satanás. — Testemunhos seletos, vol. 1,
pp. 87 e 88.
A incredulidade, como o manto da morte, está envolvendo nossas
igrejas, porque não empregam os talentos que Deus lhes deu, comunicando a luz aos que não conhecem a preciosa verdade. O Senhor chama
as almas perdoadas, as que se regozijam na luz que têm, para tornarem
conhecida a outros a verdade. — The General Conference Bulletin, p. 133
(1893).
Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado
de inatividade, para os impedir de desempenhar sua parte na propagação da verdade, a fim de que sejam afinal pesados na balança e encontrados em falta. — Testemunhos seletos, vol. 1, p. 87.
Os homens estão em perigo. Multidões perecem. Mas quão poucos
dos seguidores professos de Cristo sentem responsabilidade por estas
almas! O destino de um mundo pende na balança; mas isto mal comove
mesmo aqueles que dizem crer na verdade mais abarcante já dada aos
mortais. Há uma carência daquele amor que induziu Cristo a deixar Seu
lar celeste e assumir a natureza humana, para que a humanidade tocasse
a humanidade, e a atraísse à divindade. Há um estupor, uma paralisia sobre o povo de Deus, que o impede de compreender o dever do momento.
— Parábolas de Jesus, p. 303.
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Virá alguma mudança sobrenatural?
Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos
abrolhos? (Mateus 7:16).
oi-me mostrado o povo de Deus esperando que ocorresse alguma
F
mudança — que um compulsivo poder deles se apoderasse. Mas ficarão decepcionados, pois estão em erro. Precisam agir; precisam lançar

por si mesmos mãos ao trabalho, e clamar fervorosamente a Deus por
um genuíno conhecimento de si próprios. As cenas que estão passando
diante de nós, são de magnitude suficiente a fazer-nos despertar, levando insistentemente a verdade ao coração de todos os que quiserem escutar. A seara da Terra está quase madura.
Foi-me mostrado quão importante é que sejam retos os pastores que
se empenham nesta obra de responsabilidade solene, que é proclamar
a terceira mensagem angélica. O Senhor não está limitado por causa
de meios ou instrumentos com que realizar Sua obra. Ele pode falar em
qualquer tempo, por intermédio de quem Lhe aprouver, e Sua palavra é
poderosa, e cumprirá aquilo para que foi enviada. Mas se a verdade não
tiver santificado, tornado puros e limpos as mãos e o coração daquele
que ministra nas coisas santas, ele é capaz de falar segundo a própria e
imperfeita experiência; e quando ele fala de si mesmo, segundo as decisões do próprio juízo não santificado, o conselho que dele procede então
não é de Deus, mas dele próprio. Como o que é chamado por Deus é chamado para ser santo, assim aquele que é aprovado e separado dentre os
homens deve dar testemunho de sua santa vocação, e mostrar por suas
palavras e conduta que é fiel Àquele que o chamou.
Terríveis ais aguardam os que pregam a verdade, mas não são por ela
santificados, e também os que consentem em receber e manter os não
santificados para lhes ministrar por palavra e doutrina. Sinto-me alarmada pelo povo de Deus, o qual professa crer em solene e importante
verdade; pois sei que muitos deles não se acham convertidos nem santificados por ela. Os homens podem ouvir e reconhecer toda a verdade,
sem todavia conhecer coisa alguma do poder da piedade. Nem todos os
que pregam a verdade, serão salvos por ela. Disse o anjo: “Purificai-vos, os
que levais os vasos do Senhor” (Isaías 52:11). — Testemunhos para a igreja,
p. 261.
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Um grande desafio

Enganos satânicos muito sutis
O que confia no seu próprio coração é insensato (Provérbios 28:26).
eus pede que a igreja se desperte de seu torpor, e diligentemente
indague acerca da causa desse engano entre os professos cristãos
D
cujos nomes constam dos livros da igreja. Satanás os está iludindo e

enganando sobre o grande assunto da salvação. Nada é mais traiçoeiro
e enganoso do que o pecado. Ele é o deus deste mundo que ilude, cega
e conduz à destruição. Satanás não chega com suas tentações de uma
vez. Ele as disfarça com aparência de bem; mescla um pouco de melhoria com leviandade e divertimentos, enganando pessoas e usando-as
como uma desculpa para que com eles se envolvam, crendo que grande
bem lhes resultará. Essa é apenas uma parte do engano. As artes infernais de Satanás são camufladas. Pessoas desapercebidas dão um passo,
e se preparam para o próximo. É mais agradável seguir a inclinação do
próprio coração do que permanecer em atitude de defesa e resistir à primeira insinuação do ardiloso inimigo, e assim impedir-lhe a entrada. Oh,
como Satanás vigia para ver sua isca apanhada prontamente e pessoas
andando pelo caminho que preparou. Ele não as quer abandonando a
oração e mantendo uma forma de deveres religiosos, pois enquanto isso
fazem pode torná-las mais úteis em seu serviço. Ele une suas artimanhas
e enganosos ardis com a profissão de fé e experiência delas, e assim sua
causa prospera. Os fariseus hipócritas oravam, jejuavam e observavam as
formas de piedade, enquanto eram corruptos de coração. Satanás aguarda para escarnecer de Cristo e Seus anjos com insultos, dizendo: “Eu os
domino! Eu os domino! Preparei meus enganos para eles. Seu sangue é
inútil aqui. Suas intercessões, poder e obras maravilhosas podem cessar.
Eu os domino! Eles são meus! Apesar de sua alta profissão de fé como
súditos de Cristo; apesar de uma vez terem gozado a luz de Sua presença,
eu os aprisionarei para mim mesmo diante do Céu de que tanto falam. É
com súditos como esses que eu posso trabalhar para seduzir a outros”. —
Testemunhos para a igreja, vol. 2, p. 142.
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Um tempo perigoso de tentação e desânimo
Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes (Isaías 35:3).
ossuímos a teoria da verdade, e agora precisamos buscar mais diligentemente seu poder santificador. Não ouso ficar quieta neste
P
tempo de perigo. É um tempo de tentação, de desânimo. Todo o mundo é

assaltado pelos ardis de Satanás, e devemos avançar juntos para resistirlhe ao poder. Devemos ser unânimes, falando uma mesma coisa, e glorificando unidos a Deus. Então poderemos com êxito ampliar nossos planos, e mediante vigilantes esforços missionários, aproveitar-nos de todo
talento que possamos usar nos vários departamentos da obra.
A luz da verdade derrama seus brilhantes raios no mundo, mediante o esforço missionário. A imprensa é o meio pelo qual são alcançados
muitos que seria impossível atingir por meio de esforço ministerial. Pode-se fazer grande trabalho apresentando ao povo exclusivamente a Bíblia. Levem a Palavra de Deus à porta de todo homem, insistam em suas
positivas declarações diante da consciência de todo homem, repitam a
todos o mandamento do Salvador: “Examinai as Escrituras” (João 5:39).
Admoestem essas pessoas a tomarem a Bíblia assim como é, a implorar
iluminação divina, e então, ao resplandecer a luz, a aceitar destemidamente cada raio precioso, suportando de boa vontade as consequências.
A combatida Lei de Deus tem de ser exaltada diante do povo; tão
logo eles se volvam sincera e reverentemente para as Santas Escrituras,
a luz do Céu lhes revelará coisas extraordinárias da Lei de Deus. Grandes
verdades, há muito veladas pelas superstições e falsas doutrinas, irradiarão das iluminadas páginas da Palavra Sagrada. As Sagradas Escrituras
derramarão seus tesouros novos e antigos, levando luz e júbilo a todos
quantos os receberem. Muitos são despertados de sua sonolência. Erguem-se como da morte, e recebem a luz da vida que unicamente Cristo
pode dar. Verdades que se demonstraram inexplicáveis para gigantescos
intelectos, são compreendidas por criancinhas em Cristo. A essas é plenamente revelado o que tem sido tão difícil para a percepção espiritual dos
mais doutos expositores da Palavra, porque, como os saduceus de outrora, eram ignorantes das Escrituras e do poder de Deus. — Testemunhos
para a igreja, vol. 5, p. 388.
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Um grande desafio

14 de fevereiro

A obra só avança com a morte do “eu”
Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim [...] (Gálatas
2:20).
Senhor Jesus, no Monte das Oliveiras, declarou positivamente que
O
“por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará” (Mateus
24:12). Ele fala de uma classe de pessoas que caíram de elevado estado

de espiritualidade. Que declarações dessa natureza nos impressionem o
coração com solene e penetrante poder. Onde está o fervor, a devoção a
Deus, que corresponde à grandeza da verdade que professamos crer? O
amor do mundo, o amor de algum pecado predileto, tem privado o coração do amor da oração e da meditação nas coisas sagradas. Conserva-se
uma rotina formal de cultos; mas onde está o amor de Jesus? A espiritualidade vai perecendo. Há de este torpor, esta lamentável decadência, ser
perpetuada? Há de a lâmpada da verdade enfraquecer e se extinguir em
trevas, por não ser novamente enchida com o óleo da graça?
Quisera que todo pastor e cada um de nossos obreiros pudesse ver
esta questão como me tem sido apresentada. A vaidade e a presunção
estão matando a vida espiritual. O eu é exaltado; fala-se sobre o eu. Oh!
se morresse esse eu! “Cada dia morro” (1 Coríntios 15:31), disse o apóstolo Paulo. Quando esta orgulhosa, jactanciosa presunção, e esta complacente justiça própria permeiam a alma, não sobra lugar para Jesus. É-Lhe
dado um lugar inferior, ao passo que o eu incha em importância, e enche
todo o templo da alma. Eis a razão por que o Senhor pode fazer tão pouco
por nós. Cooperasse Ele com os nossos esforços, e o instrumento atribuiria toda a glória à própria esperteza, sabedoria, habilidade, e a pessoa se
felicitaria a si mesma, como fez o fariseu: “Jejuo duas vezes na semana, e
dou o dízimo de tudo quanto possuo” (Lucas 18:12). Quando o eu estiver
escondido em Cristo, não será tantas vezes trazido à tona. Não satisfaremos os desígnios do Espírito de Deus? Não nos deteremos mais na piedade prática, e incomparavelmente menos em arranjos e confabulações?
[...] Satanás está continuamente nos atacando por novos meios, ainda não experimentados, e por que haviam de os oficiais do exército de
Deus ser ineficientes?. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 538.
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Um grande desafio

Testemunhar é meu dever
[...] Pois vós sois as Minhas testemunhas, diz o Senhor; Eu Sou Deus (Isaías 43:12).
eu coração alegrou-se ao ver entre os conversos tantos rapazes e
M
moças com o coração enternecido e abrandado pelo amor de Jesus,
reconhecendo a boa obra operada por Deus em prol de sua salvação. Foi
realmente uma ocasião preciosa. “Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação” (Romanos 10:10). [...]
[...] A cada um Deus confiou a obra de tornar conhecida Sua salvação
ao mundo. Na religião verdadeira não há nada de egoísta ou exclusivo. O
evangelho de Cristo é difusivo e dinâmico. É descrito como o sal da terra,
o fermento transformador, a luz que brilha nas trevas. É impossível reter
o favor e o amor de Deus e manter comunhão com Ele, não sentindo responsabilidade pelas pessoas pelas quais Cristo morreu, que se acham em
erro e trevas, perecendo em seus pecados.
Se os que professam ser seguidores de Cristo deixam de brilhar como
luzes no mundo, o poder vital se retirará deles, e se tornarão frios e sem
espírito cristão. Estará sobre eles a fascinação da indiferença, um torpor
de alma semelhante ao da morte, que farão com que sejam corpos mortos, ao invés de vivos representantes de Jesus. Todos devem levar a cruz
e, com modéstia, mansidão e humildade de espírito, assumir os deveres
que lhes foram dados por Deus, fazendo esforços pessoais em favor dos
que os rodeiam, os quais necessitam de auxílio e luz.
Todos os que aceitarem esses deveres terão preciosa e variada experiência, seu próprio coração vibrará de fervor, e serão fortalecidos e estimulados para renovados e perseverantes esforços a fim de desenvolver sua
própria salvação com temor e tremor, porque Deus é quem neles efetua
tanto o querer como o realizar, segundo a Sua boa vontade. — The Review
and Herald, 21 de julho de 1891.
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Um grande desafio

Minha luz precisa brilhar
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e
glorifiquem o vosso Pai, que está nos Céus (Mateus 5:16).
serviço prático será muito mais eficiente do que meramente preO
gar sermões. Devemos alimentar o faminto, vestir o nu e asilar o
desabrigado. E somos chamados para fazer mais do que isto. As necessi-

dades da alma só o amor de Cristo pode satisfazer. Se Cristo em nós habitar, nosso coração estará cheio de simpatia divina. Abrir-se-ão as fontes
cerradas do zeloso amor cristão.
Deus requer não somente as nossas dádivas para os necessitados,
mas também nosso semblante amável, nossas palavras de esperança,
nosso cordial aperto de mão. Quando curava os doentes, Cristo punha sobre eles as mãos. Também devemos achegar-nos em contato íntimo com
quem procuramos beneficiar.
Muitos há que não têm mais esperança. Deem-lhes novamente a
luz do Sol. Muitos perderam o ânimo. Digam-lhes palavras de conforto.
Orem por eles. Há os que carecem do pão da vida. Leiam para eles a Palavra de Deus. Muitos padecem de uma enfermidade da alma que bálsamo
nenhum pode restaurar, médico algum curar. Orem por essas pessoas,
encaminhem-nas a Jesus. Contem-lhes que há um bálsamo e um Médico
em Gileade. [...]
Mas ninguém pode dar aquilo que não possui. Na obra de Deus, a
humanidade nada pode originar. [...] Vertido pelos mensageiros celestes
nos tubos de ouro, para ser conduzido do áureo vaso às lâmpadas do santuário, o dourado óleo produzia luz contínua, clara e brilhante. O amor de
Deus, continuamente transmitido ao homem, é que o habilita a comunicar luz. O áureo óleo do amor corre livremente no coração de todos os
que pela fé estão unidos a Deus, para resplandecer novamente em boas
obras, em serviço real e sincero para Ele. — Parábolas de Jesus, pp. 417-419.
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Um grande desafio

O desafio de pregar essa mensagem
Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até ao fim, a
confiança que, desde o princípio, tivemos (Hebreus 3:14).
ntão, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a Terra levantou a
“E
mão direita para o Céu e jurou por Aquele que vive pelos séculos
dos séculos, o mesmo que criou o Céu, a Terra, o mar e tudo quanto neles

existe: Já não haverá demora” (Apocalipse 10:5-6). Esta mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos. A decepção dos que esperavam ver o
Senhor em 1844 foi na verdade amarga para os que haviam aguardado
tão zelosamente Seu aparecimento. Era desígnio do Senhor que viesse
esse desapontamento e se revelassem os corações.
Não baixa sobre a igreja nenhuma nuvem para a qual Deus não esteja preparado; nenhuma força oponente se tem erguido para opor-se à
obra de Deus, que Ele não a haja previsto. [...] Todos os Seus desígnios
se cumprirão e serão estabelecidos. Sua Lei se acha ligada a Seu trono, e
os agentes satânicos aliados com instrumentos humanos não a podem
destruir. A verdade é inspirada e guardada por Deus; ela viverá, e vencerá,
embora às vezes pareça obscurecida.
O evangelho de Cristo é a Lei exemplificada no caráter. Os enganos
praticados contra ela, toda invenção para vindicar a falsidade, todo erro
forjado por instrumentos satânicos, serão finalmente para sempre destruídos, e a vitória da verdade será como o surgimento do Sol ao meiodia. O Sol da Justiça brilhará trazendo saúde em Suas asas, e a Terra inteira se encherá de Sua glória. [...]
Velhas controvérsias serão reavivadas, e novas teorias surgirão continuamente. O povo de Deus, porém, que em sua crença e cumprimento de
profecia desempenhou uma parte na proclamação da primeira, segunda
e terceira mensagens angélicas, sabe onde se encontra. Possuem uma
experiência que é mais preciosa do que o ouro fino. Devem permanecer
firmes como a rocha, retendo firmemente o princípio de sua confiança
até o fim. — Mensagens escolhidas, vol. 2, pp. 108 e 109.
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18 de fevereiro

Não é fácil, mas o dever é o melhor remédio
É necessário que façamos as obras dAquele que Me enviou, enquanto é dia; a noite vem,
quando ninguém pode trabalhar (João 9:4).
deu a todo ser humano a sua obra, e devemos admitir a sabeC risto
doria do plano que fez para nós por meio de genuína cooperação

com Ele. A verdadeira felicidade se encontra unicamente numa vida de
serviço. Aqueles que vivem vida inútil e egoísta são miseráveis. Estão descontentes consigo mesmo e com todas as outras pessoas.
Trabalhadores genuínos, altruístas e consagrados usam com prazer
seus mais elevados dons nos serviços mais humildes. Reconhecem que o
verdadeiro serviço significa compreender e cumprir os deveres que Deus
indica.
Muitos há que não estão contentes com a obra que Deus lhes deu.
Não estão satisfeitos em servi-lO agradavelmente no lugar que Ele lhes
designou, ou realizar sem murmuração a obra que pôs em suas mãos.
É justo ficar malsatisfeitos com a maneira como cumprimos o dever,
mas não devemos estar descontentes com o dever em si mesmo, por preferirmos fazer outra coisa. Em Sua providência, Deus coloca diante das
criaturas humanas trabalho que será qual remédio para sua mente enferma. Assim, Ele busca levá-los a pôr de lado a preferência egoísta que,
se satisfeita, os tornaria incapazes para a obra que tem para eles. Se aceitarem e realizarem esse serviço, sua mente será curada. Se recusarem,
serão deixados a lutar consigo mesmos e com os outros.
Deus disciplina Seus obreiros a fim de que se prepararem para preencher os lugares que lhes são designados. Ele deseja moldar-lhes a mente
de acordo com a Sua vontade. Para este propósito Ele os submete a testes
e provas. Ele coloca alguns em lugar em que a frouxa disciplina e o excesso de condescendência não se torne um laço para eles, onde são ensinados a apreciar o valor do tempo e a fazer dele o mais sábio e melhor uso.
— Manuscript Releases, vol. 8, pp. 422 e 423.
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Um grande desafio

Chegou a hora de aproveitar o tempo
Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois, apenas, como neblina que
aparece por instante e logo se dissipa (Tiago 4:14).
ão há religião na entronização do próprio eu. Deus nos pede para
N
sermos leais a Ele, desenvolvendo os talentos que nos deu, para
que possamos ganhar outros. Sua vontade deve se tornar a nossa vonta-

de em todas as coisas. Qualquer afastamento dessa norma degrada nossa natureza moral. Como resultado, podemos ser animados, enriquecidos e sentar ao lado de príncipes; mas aos olhos de Deus somos impuros
e pecaminosos. Vendemos nosso direito de primogenitura por interesse
egoísta e lucro, e nos livros do Céu isto está escrito a nosso respeito: Pesado na balança do Santuário, e achado em falta.
Mas se considerarmos nossos talentos como dons de Deus e os usarmos em Seu serviço, mostrando compaixão e amor ao nosso próximo,
seremos canais pelos quais as bênçãos de Deus fluirão ao mundo; e no
grande dia final seremos saudados com as palavras: “Muito bem, servo
bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei; entra no gozo
do teu senhor” (Mateus 25:21).
O tempo, carregado de preciosas oportunidades para servir o Senhor
está passando rapidamente para a eternidade. [...] Está você aproveitando essas oportunidades à medida que elas passam? Você não pode desprezá-las, pois deverá enfrentar o juízo divino, para responder pelos atos
feitos no corpo. Suas palavras animam e encorajam aqueles que lhe pedem ajuda e conforto? Sua influência fortalece aqueles com quem você
se relaciona? São suas posses fielmente dadas ao Senhor?
Consagre-se hoje mesmo ao serviço do Senhor. [...] Lance suas ansiedades sobre o Senhor, e por razão alguma permita que as coisas do
mundo o separem dEle. Consagre a Ele tudo o que você tem e é. Isto é
“seu serviço aceitável”. Não retarde, pois existe perigo em um momento de demora. Você terá um pouco mais de tempo para trabalhar para
o Mestre, e então ouvirá a voz, à qual você não pode recusar responder,
dizendo: “Presta contas da tua administração”. — The Signs of the Times, 21
de janeiro de 1897.
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20 de fevereiro

Não deixe os deveres de hoje para amanhã
Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a Sua eficácia
que opera eficientemente em mim (Colossenses 1:29).
eus confiou a homens Sua sagrada obra, e pede que a façam cuidadosamente. [...] Eles acumulam coisas demais em sua vida, adiam
D
para amanhã aquilo que exige sua atenção hoje, e perdem muito tempo

ajuntando penosamente as malhas perdidas. Homens e mulheres podem atingir um grau mais elevado de utilidade do que carregar consigo
durante a vida inteira uma atitude mental instável. Podem corrigir os
defeituosos traços de caráter contraídos durante os anos da juventude.
Como Paulo, podem trabalhar para alcançar um grau mais elevado de
perfeição.
O trabalho de Deus não deve ser feito aos trancos e barrancos. Seguir
impulsos repentinos não o colocará em terreno vantajoso, ao contrário,
é extremamente necessário seguir o bom trabalho pacientemente, dia
a dia, progredindo em nossos caminhos e métodos. Devemos nos levantar em um horário regular. Se durante o dia o trabalho é negligenciado
e a noite seguinte é gasta recuperando o tempo perdido, o amanhã e o
dia seguinte mostrarão, como resultado, uma mente fraca e uma fadiga
generalizada que constituem verdadeira violação das leis da vida e da
saúde.
Deve haver hora regular para se levantar, para o culto familiar, para a
refeição, e para o trabalho. É um dever religioso [...] manter isso como regra [...] mediante firme exemplo. Muitos desperdiçam as mais preciosas
horas da manhã esperando poder terminar o trabalho negligenciado durante as horas que deveriam ser dedicadas ao descanso. Piedade, saúde,
êxito, tudo sofre devido à falta de um verdadeiro sistema religioso. [...]
Alguns obreiros devem abandonar os vagarosos métodos de trabalho
predominantes, e aprender a ser rápidos. A presteza é necessária da mesma maneira que a diligência. Se desejarmos executar a obra de acordo
com a vontade de Deus, ela deve ser feita de maneira diligente, mas com
reflexão e cuidado. — Manuscript Releases, vol. 8, pp. 326 e 327.
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Um grande desafio

Não desperdice nenhum momento
Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? (Provérbios 6:9).
eus não emprega homens ou mulheres preguiçosos em Sua causa;
Ele quer obreiros atenciosos, bondosos, afetivos e diligentes. O esD
forço ativo fará bem a nossos pregadores. [...]

As pessoas que não adquiriram hábitos de estrita operosidade e economia de tempo devem ter regras estabelecidas para as estimular à regularidade e à presteza. George Washington [o primeiro presidente dos
Estados Unidos] foi habilitado a realizar grande quantidade de atividades, porque era exato em conservar a ordem e a regularidade. Cada papel
tinha sua data e seu lugar, e tempo algum era perdido em procurar o que
não estava no lugar designado.
Homens e mulheres de Deus precisam ser diligentes no estudo, esforçados na aquisição de conhecimentos, nunca desperdiçando tempo. [...]
Mediante esforços perseverantes, podem atingir quase qualquer grau de
distinção como cristãos, como pessoas de poder e influência. Muitos, porém, nunca alcançarão uma posição superior no púlpito ou nos negócios,
devido a sua instabilidade de propósito, e à frouxidão dos hábitos contraídos na juventude. Uma descuidada negligência será vista em tudo
que empreenderem. Um súbito esforço aqui e ali não é suficiente para
efetuar uma transformação nesses amantes da comodidade e indolência; isso é obra que exige paciente perseverança em fazer o que é correto.
Homens de negócios só podem ter êxito real se tiverem horas regulares
para levantar-se, orar, comer e deitar-se. Se a ordem e a regularidade são
essenciais nas atividades mundanas, quanto mais na obra de Deus!
Muitos desperdiçam na cama as brilhantes horas de manhã. Estas
preciosas horas, uma vez perdidas, passam para nunca mais voltar; são
perdidas para o tempo e a eternidade. Uma hora apenas perdida cada
dia, e que desperdício de tempo durante um ano! Pense nisso o dorminhoco, e detenha-se a considerar como há de dar a Deus conta das oportunidades perdidas. — Obreiros evangélicos, pp. 277 e 278.
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22 de fevereiro

É possível aprender a aproveitar o tempo?
Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o
tempo, porque os dias são maus (Efésios 5:15 e 16).
do tempo está além de qualquer cálculo. Cristo considerava
O valor
precioso todo momento, e assim devemos considerá-lo. A vida é

muito curta para ser esbanjada. Temos poucos dias de graça para nos
preparar para a eternidade. [...] Agora é que devemos nos preparar para
o juízo investigativo.
A família humana mal começou a viver quando principiou a morrer,
e o trabalho incessante do mundo resultará em nada se não se adquirir
verdadeiro conhecimento em relação à vida eterna. As pessoas que apreciam o tempo como seu dia de trabalho serão habilitadas para uma mansão e para a vida que é imortal. Para eles foi bom ter nascido.
Somos advertidos a remir o tempo. Porém, o tempo esbanjado nunca
poderá ser recuperado. Não podemos fazer voltar atrás nem sequer um
momento. A única maneira de podermos remir nosso tempo consiste em
utilizar o melhor possível o que nos resta, tornando-nos coobreiros de
Deus em Seu grande plano de redenção. Uma transformação de caráter acontece com aqueles que fazem isso. Eles se tornam filhos de Deus,
membros da família real, filhos do celeste Rei. São qualificados para a
companhia dos anjos.
Agora é o tempo de trabalharmos para a salvação de nossos semelhantes. Existem aqueles que pensam que tudo quanto deles se exige é
dar dinheiro para a causa de Cristo; passam inutilmente o tempo precioso em que poderiam fazer serviço pessoal para Ele. Mas o privilégio e dever de todos os que têm saúde e força, é prestar serviço ativo para Deus.
Todos têm que trabalhar na conquista de pessoas para Cristo. Donativos
não podem substituir isso. [...]
A oportunidade que agora temos de falar palavras de vida a alguma
pessoa necessitada pode nunca mais se apresentar. Deus pode dizer a alguém: “Esta noite te pedirão a tua alma” (Lucas 12:20), e por nossa negligência a mesma pode não estar preparada. No grande dia do juízo, como
prestaremos contas a Deus? — Parábolas de Jesus, 342 e 343.
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Um grande desafio

Farei tudo ao meu alcance
E, atemorizado, escondi na terra o teu talento [...]. Respondendo, porém, o seu senhor, disselhe: Mau e negligente servo; [...] devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e,
quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros (Mateus 25:25-27).
inguém deveria se queixar de não ter maiores talentos. Quando
usarem para a glória de Deus os talentos que Ele lhes tem confiado,
N
prosperarão. Agora não é tempo de lamentar nossa situação na vida, e

desculpar nossa negligência em desenvolver nossas habilidades porque
não temos a capacidade e posição de outros, dizendo: Oh, se eu tivesse
o seu dom e a sua capacidade, poderia investir grande capital pelo meu
Mestre! Se tais pessoas usarem sabiamente e bem o único talento que
têm, isso é tudo o que o Senhor requer deles.
Olhem para nossas igrejas. Existem nelas apenas uns poucos que trabalham realmente. A maioria consiste de homens e mulheres irresponsáveis. Eles não se sentem responsáveis pelas pessoas. Não manifestam
fome e sede de justiça. Nunca fazem força quando o trabalho é árduo.
Esses são os que têm um só talento e o escondem, e o enterram no mundo; isto é, usam todas as influências que possuem em seus interesses
temporais. Ao buscar as coisas desta vida, perdem o futuro, a vida eterna,
e o ainda mais valioso e eterno peso da glória. Que pode ser dito e feito
para despertar essa classe de membros da igreja, fazendo com que sintam sua responsabilidade para com Deus? Será preciso que a multidão
de professos cristãos, guardadores dos mandamentos, ouçam as terríveis
palavras: “E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro
e ranger de dentes”?
Todo homem, mulher e criança devem ser obreiros de Deus. Onde há
agora um que se sente responsável pela salvação das pessoas, deveria haver cem. Que podemos fazer para animar as pessoas a aproveitarem para
a glória do Mestre qualquer influência e recurso que já possuam? Que
os que têm um talento o usem bem; e assim fazendo vão vê-lo dobrado.
Deus aceitará “conforme o que o homem tem e não segundo o que ele
não tem” (2 Coríntios 8:12). — The Review and Herald, 14 de março de 1878.
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24 de fevereiro

Devo esperar a Jesus trabalhando
E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertardes do sono; porque
a nossa salvação está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos (Romanos 13:11).
xiste outra classe que sofre prejuízo por ser indolente, e emprega
E
suas forças para agradar a si mesma, utilizando a língua e deixando
os músculos enferrujarem pela inatividade. Perde suas oportunidades

por indolência, e não glorifica a Deus. Eles poderiam fazer muito se usassem seu tempo e força física adquirindo recursos com as quais colocariam seus filhos em posições favoráveis para obter conhecimento; mas
preferem deixá-los crescer em ignorância em vez de exercitar sua própria
habilidade dada por Deus para fazer algo pelo qual seus filhos possam
ser abençoados com uma boa educação. Tais homens e mulheres estão
sendo pesados na balança do Santuário celeste e achados em falta.
Existe algo para todos fazerem em nosso mundo. O Senhor está vindo e nossa espera não deve ser um tempo de inútil expectativa, mas de
trabalho vigilante. Não devemos gastar nosso tempo inteiramente em
meditação e oração, tampouco devemos nos esforçar, correr e trabalhar
como se isso fosse necessário para ganhar o Céu, enquanto negligenciamos dedicar tempo para o cultivo da devoção pessoal. Deve existir uma
combinação de meditação e trabalho diligente. Como Deus expressou
em Sua Palavra: “No zelo, não sejais remissos; sede fervorosos de espírito,
servindo ao Senhor”. Atividades mundanas não devem impedir o serviço
do Senhor. A alma precisa das riquezas da graça de Deus e o corpo precisa
de exercício físico para realizar a obra que deve ser feita para a proclamação do evangelho de Cristo.
Aqueles que cultivam um espírito ocioso cometem pecado contra
Deus todos os dias; pois não usam o poder que Deus lhes tem dado através do qual podem receber bênçãos para si mesmos e ser uma benção
à sua família. Os pais devem ensinar seus filhos que o Senhor quer que
sejam servos diligentes, não preguiçosos em Sua vinha. Devem fazer diligente uso do tempo, se desejam ser agentes úteis, fazendo sua parte na
vinha do Senhor. Devem ser mordomos fieis, aperfeiçoando cada dom de
poder a eles confiado. — The Home Missionary, outubro de 1894.
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25 de fevereiro

Um grande desafio

Preciso usar melhor o meu tempo
Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça; não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te; pois quero dar a este último tanto quanto a
ti (Mateus 20:13 e 14).
eus nos confiou graciosamente vinte e quatro horas em cada dia
D
e noite. Este é um tesouro precioso por meio do qual muito bem
pode ser feito. Como estamos nós usando as preciosas oportunidades de

Deus? Como cristãos, devemos sempre ter Deus diante de nós, para que
não percamos horas preciosas em futilidades, sem ter nada a apresentar
pelo nosso tempo.
Tempo é dinheiro. Se as pessoas recusam trabalhar porque não podem obter o mais elevado salário são consideradas preguiçosas. Melhor
seria que trabalhassem, mesmo que recebessem muito menos do que
acham que seu trabalho vale.
O tempo é um talento confiado a nós que pode ser vergonhosamente mal usado. Todo filho de Deus — homem, mulher, jovem ou criança
— deve considerar e apreciar o valor dos momentos do tempo. Se assim
fizerem, conseguirão manter-se empregados, mesmo não recebendo
salários tão elevados como são capazes de merecer. Devem mostrar sua
apreciação pela diligência, e trabalhar, recebendo o salário que conseguirem. A ideia de uma pessoa pobre com uma família recusar trabalhar
por salários razoáveis, porque isso não mostra, como ele ou ela supõe,
suficiente dignidade por sua profissão, é insensatez que não deve ser encorajada.
Quão pouco se pensa sobre esse assunto. Muito maior prosperidade
poderia resultar dos empreendimentos missionários se esse talento do
tempo fosse atentamente considerado e fielmente usado. Cada um de
nos é responsável diante de Deus pelo tempo que tem sido intencionalmente desperdiçado, pelo uso do qual devemos dar conta a Ele. Esta é
uma responsabilidade que tem sido pouco apreciada. Muitos pensam
que não é pecado gastar horas e dias nada fazendo para beneficiar a si
mesmos ou para abençoar outros. Manuscript Releases, vol. 6, pp. 80 e 81.
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26 de fevereiro

Um grande desafio

Quero trabalhar satisfeito!
Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se profecia, seja segundo a
proporção da fé (Romanos 12:6).
omens e mulheres podem realizar um bom trabalho para Deus, se
primeiro aprenderem na escola de Cristo a preciosa e importanH
tíssima lição da mansidão. Serão capazes de beneficiar a humanidade

apresentando-lhe a plena suficiência de Jesus. Quando cada membro
da igreja compreender sua própria responsabilidade individual, quando
assumir humildemente o trabalho que se apresenta diante dele, a obra
prosseguirá para o êxito. Deus deu a cada um a sua obra, segundo suas
várias aptidões.
Não será fácil trabalhar para o Mestre nesta época. Mas, quanta perplexidade poderia ser evitada, se os obreiros confiassem continuamente
em Deus, e considerassem devidamente as instruções que Ele tem dado!
Ele diz: “Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada:
se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemonos ao ministério; ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta
faça-o com dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que preside,
com diligência; quem exerce misericórdia, com alegria” (Romanos 12:68).
Este é um assunto que requer estudo atento e criterioso. São cometidos muitos erros porque os homens não atendem a esta instrução. Muitos que são encarregados de fazer alguma humilde espécie de trabalho
para o Mestre, logo ficam descontentes, e pensam que devem ser mestres e dirigentes. Desejam largar seu humilde serviço, que é justamente
tão importante em sua esfera, como as maiores responsabilidades. Os
que são postos a visitar, logo pensam que qualquer um pode fazer esse
trabalho, que qualquer um pode dirigir palavras de simpatia e animação,
e, de maneira humilde e discreta, levar outros a terem correta compreensão das Escrituras. Esta é, porém, uma obra que demanda muita graça,
muita paciência, e crescente provisão de sabedoria. — Manuscript Releases, vol. 11, pp. 278 e 279.
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27 de fevereiro

Um grande desafio

Ainda que pequeno, meu dom
é importantíssimo
As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados,
provenientes do único Pastor (Eclesiastes 12:11 — Nova Versão Internacional, 2001).
omens ou mulheres de negócio devem desenvolver suas atividades
H
de modo que glorifiquem seu Senhor, por causa de sua fidelidade.
Que levem sua religião a tudo que fizerem, e revelem aos homens o Espírito de Cristo. Seja o mecânico um fiel e diligente representante dAquele que labutou nas humildes atividades da vida, nas cidades da Judeia.
Que todo aquele que usa o nome de Cristo trabalhe de tal modo que os
homens, vendo suas boas obras, sejam levados a glorificar o Criador e
Redentor. “Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para
o Senhor” (Colossenses 3:23). Que a sustentação do reino de Cristo seja
seu pensamento constante, e que todo esforço seja direcionado para esse
único fim.
Os que foram contemplados com talentos superiores não devem depreciar o valor dos serviços daqueles que são menos dotados do que eles.
O menor legado é um legado de Deus. Com a bênção divina, o talento
único, mediante o uso diligente duplicará, e os dois usados no serviço
de Cristo aumentarão para quatro; e assim o instrumento mais humilde
pode crescer em poder e utilidade. O propósito sincero, os esforços abnegados, todos são vistos, apreciados e aceitos pelo Deus do Céu. “Vede,
não desprezeis a qualquer destes pequeninos” (Mateus 18:10). Deus, unicamente, pode calcular o valor de seu serviço, e ver a vasta influência daquele que trabalha para glória de seu Criador.
Devemos fazer o melhor uso de nossas oportunidades e estudar para
nos apresentar aprovados perante Deus. O Senhor aceitará nossos melhores esforços; mas ninguém pense que Ele Se agradará com a ignorância e a inabilidade quando, com o devido aproveitamento de privilégios
concedidos, melhor serviço pode ser fornecido. Não devemos menosprezar o dia de pequenas coisas; mas através de diligente cuidado e perseverança devemos fazer com que as pequenas oportunidades e talentos
contribuam para o nosso progresso na vida divina, e nos apressem a fazer
um serviço melhor e mais inteligente. — The Review and Herald, 1º de maio
de 1888.
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28 de fevereiro

Um grande desafio

Não vou enterrar meu talento
Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos
outros (Romanos 14:12-13).

Q

uando tivermos feito tudo o que pudermos fazer, devemos nos
contar como servos inúteis. Não há lugar para orgulho em nossos
esforços, pois somos dependentes a cada momento da graça de Deus e
não há nada que não tenhamos recebido. Disse Jesus: “Sem Mim nada
podeis fazer” (João 15:5).
Somos responsáveis apenas pelos talentos que Deus nos concedeu. O
Senhor não reprova os servos que duplicam seus talentos, que fazem de
acordo com as suas habilidades. Os que deste modo provam sua fidelidade podem ser elogiados e recompensados; mas os que perdem tempo
na vinha, que nada fazem, ou realizam negligentemente o trabalho do
Senhor, por seus atos manifestam seu real interesse no trabalho ao qual
foram chamados. [...] O talento dado a eles para a glória de Deus e para
a salvação de almas foi desconsiderado e mal usado. O bem que deveria
ter feito é deixado incompleto, e o Senhor não pode receber o que é Seu
com juros.
Que ninguém lamente não possuir maiores talentos para usar pelo
Mestre. Enquanto você se mostra insatisfeito e reclama, está perdendo
tempo precioso e desperdiçando valiosas oportunidades. Agradeça a
Deus pelas habilidades que tem e ore para que seja capacitado a atender
as responsabilidades que têm sido colocadas sobre você. Se deseja ser
mais útil, prossiga trabalhando e adquira o que deseja. Trabalhe com firme paciência, e faça o melhor possível, independente do que outros fizerem. “Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus” (Romanos 14:12).
Não sejam nossas palavras ou pensamento: “Quem dera que eu tivesse
uma obra maior! Ah, se eu estivesse nessa ou naquela posição!”
Cumpram seu dever onde estiverem. Façam os melhores investimentos possíveis com o dom que lhes é confiado, em cada lugar onde seu
trabalho tenha maior mérito perante Deus. Deixem toda murmuração
e contenda. Não trabalhem pela supremacia. Não invejem os talentos
alheios, pois isso não aumentará sua capacidade de realizar uma obra
boa ou grande. Usem seus talentos com mansidão e humildade, em confiante fé, e esperem até ao dia do ajuste, e não terão motivo de remorso
ou vergonha. — The Review and Herald, 1º de maio de 1888.
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29 de fevereiro

(para uso em anos bissextos)

Investindo nos talentos que recebi
E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um
segundo as suas obras (Apocalipse 22:12).
Senhor Jesus examinará cada talento, e espera receber juros na proO
porção da quantia de capital confiado. Por Sua própria humilhação
e agonia, Cristo pagou o preço da nossa salvação e tem direito aos nossos

serviços. O próprio nome de servo sugere o ato de fazer o trabalho, ter
responsabilidades. Todas as nossas habilidades, todas as nossas oportunidades nos foram confiadas para sábio aperfeiçoamento, a fim de que
Cristo possa receber com juros o que é Seu.
O Mestre celestial ascendeu aos Céus, tornou cativo o cativeiro, e deu
dons a homens e mulheres — tesouros divinos de verdade para serem
apresentados a todo o mundo. Que uso temos feito individualmente desses dons, os talentos em nossas mãos? Estamos nós, como o servo tolo
e infiel, enterrando esses talentos no mundo, onde não trarão nenhum
retorno a Deus? Cabe a todos com cuidadosa fidelidade aperfeiçoar os
talentos a eles confiados, pois os talentos são aperfeiçoados quando usados para o bem da humanidade e para a glória de Deus.
Cada pessoa deve buscar primeiro o reino de Deus e Sua justiça. Não
devemos gastar toda a força do cérebro, dos ossos e músculos em interesses e negócios seculares, pois se assim fizermos estaremos pondo em perigo nossos interesses espirituais e poderemos perder uma eternidade de
alegria. Todo o universo não caído está interessado na grande obra que
Cristo veio realizar em nosso mundo, e até mesmo em nossa salvação.
Não deveriam os mortais na Terra cooperar com o nosso Redentor, que
ascendeu ao Céu para interceder por nós? Não devemos nós mostrar zelo
especial e interesse ardente, no trabalho que foi planejado no Céu para
ser realizado no mundo para o bem de homens e mulheres? Será que nós,
que fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, recusaremos fazer o trabalho deixado em nossas mãos — recusaremos cooperar com
os agentes celestiais no trabalho de salvar os perdidos? Não iremos até
mesmo aos confins da Terra para deixar brilhar diante do nosso próximo
a luz da verdade que nos foi dada? — The Review and Herald, 24 de janeiro
de 1893.
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Por onde começar?

1º de março

Quero investir na bolsa de valores do Céu
[O reino dos Céus] [...] será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus
servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro, dois e a outro, um, a cada
um segundo a sua própria capacidade; e, então, partiu (Mateus 25:14 e 15).
ão deixe que o trabalho que precisa ser feito espere pela ordenaN
ção de pastores. Se não há pastores para fazerem o trabalho, que
homens e mulheres inteligentes, sem pensar como poderão acumular o

maior número de bens, estabeleçam a si mesmos nessas cidades e vilas
e levantem a bandeira da cruz, usando o conhecimento que adquiriram
em ganhar pessoas para a verdade.
O conhecimento da verdade é muito precioso para ser acumulado,
confinado, e escondido na terra. Mesmo um só talento confiado pelo
Mestre deve ser fielmente empregado para ganhar outros talentos também. Onde estão os homens e as mulheres que foram refrigerados com
ricas correntes de bênçãos vindas do trono de Deus? Que perguntem a
si mesmos o que têm feito para comunicar esta luz àqueles que não tiveram as mesmas vantagens. Como, aqueles que têm negligenciado o
uso de seus talentos, resistirão ao julgamento, quando cada motivo for
examinado? O Mestre Celestial concedeu talentos a cada um dos Seus
servos. “A um deu cinco talentos, a outro, dois e a outro, um, a cada um
segundo a sua própria capacidade” (Mateus 25:15).
Deus não concedeu talentos apenas a alguns escolhidos, mas a todos
Ele confiou algum dom particular, para ser empregado em Seu serviço.
Muitos a quem o Senhor deu preciosos talentos se têm recusado a empregá-los para o progresso do reino de Deus; não obstante, eles se acham
sob obrigação para com Deus pelo uso de Seus dons. Cada um, seja servindo a Deus ou a si mesmo, é possuidor de algum depósito, cujo emprego devido trará glória a Deus, e cujo mau emprego roubará ao Doador. O
fato de os possuidores de talentos não reconhecerem os direitos de Deus
sobre eles não diminui a sua culpa. Se nesta vida escolherem se posicionar diante da bandeira do príncipe das trevas, vão se achar inconfessos
por Cristo no dia do ajuste final. — The Signs of the Times, 23 de janeiro de
1893.
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2 de março

Por onde começar?

Tenho feito algo pelos meus vizinhos?
[...] sou eu guardador do meu irmão? (Gênesis 4:9).
evem os membros da igreja fazer trabalho evangelístico nos lares
de seus vizinhos que não tenham recebido ainda plena evidência
D
da verdade para este tempo. A apresentação da verdade em amor e sim-

patia, de casa em casa, está em harmonia com a instrução que Cristo deu
a Seus discípulos quando os enviou em sua primeira viagem missionária.
Muitos poderão ser alcançados mediante cânticos de louvores a Deus,
orações humildes e sinceras, a simples apresentação da verdade bíblica
no círculo da família. Os obreiros divinos estarão presentes para enviar
convicção aos corações. “Eis que estou convosco sempre”, é Sua promessa.
Com a certeza da permanente presença de um Ajudador assim, podemos
trabalhar com esperança, fé e coragem. [...]
Meus irmãos e irmãs, entreguem-se ao Senhor para o serviço. Não
permitam que qualquer oportunidade passe sem ser aproveitada. Visitem os que vivem próximo a vocês, e pela simpatia e bondade procurem
alcançar-lhes o coração. Visitem os enfermos e sofredores, e mostrem por
eles bondoso interesse. Se possível, façam alguma coisa que permita a
eles algum conforto. Por este meio vocês podem alcançar o coração deles
e dizer uma palavra em favor de Cristo. Somente a eternidade revelará
quão vasto pode ser o alcance dessa espécie de trabalho. — The Review
and Herald, 21 de novembro de 1907.
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Por onde começar?

3 de março

Começando a trabalhar pelos vizinhos
Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e
glorifiquem a vosso Pai que está nos Céus (Mateus 5:16).
eus reclama não apenas a benevolência de vocês, mas sua fisionoD
mia alegre, suas palavras de esperança, seu aperto de mão. Aliviem
alguns dos aflitos de Deus. Alguns estão enfermos, e a esperança os

abandonou. Devolvam a essas pessoas a alegria. Há almas que perderam a coragem; conversem com elas; orem por elas e com elas. Há os que
necessitam do pão da vida. Leiam para eles a Palavra de Deus. Há uma
enfermidade da alma que nenhum bálsamo pode alcançar, nenhum remédio curar. Orem por eles e tragam-nos a Jesus. E em todo o trabalho
de vocês, que Cristo esteja presente para fazer impressões no coração humano. — Manuscrito 105, 1898.
Onde quer que uma igreja seja estabelecida, todos os membros devem empenhar-se ativamente em trabalho missionário. Devem visitar
cada família nas vizinhanças e informar-se de sua condição espiritual.
Se os professos cristãos se empenhassem nesta obra desde o momento
em que os seus nomes são postos no livro da igreja, não haveria agora
tão disseminada incredulidade, tão profunda iniquidade, impiedade tão
sem paralelo como se observa no mundo presentemente. Se cada membro da igreja tivesse procurado iluminar a outros, milhares e milhares
hoje estariam ao lado do povo que guarda os mandamentos de Deus.
E não é somente no mundo que vemos os resultados da negligência
da igreja em trabalhar nas fileiras de Cristo. Por esta negligência tem
sido levado para dentro da igreja um estado de coisas que tem eclipsado
os altos e santos interesses da obra de Deus. Um espírito de criticismo e
amargura tem penetrado na igreja, e o discernimento espiritual de muitos tem diminuído. Em virtude disto a causa de Cristo tem sofrido grande
perda. As inteligências celestiais têm estado à espera de poder cooperar
com as instrumentalidades humanas, mas nós não temos discernido sua
presença. — Ibidem.
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4 de março

Por onde começar?

Force as pessoas a entrar
E disse o senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha
casa se encha (Lucas 14:23).
á vários anos, durante uma visita ao Sul [dos Estados Unidos], enH
quanto fazia o longo trajeto, eu perguntava algumas vezes quem
ocupava os lares por onde passávamos, e soube que em muitas das maio-

res casas do Sul moravam homens que levavam importantes responsabilidades no cuidado de grandes propriedades. Informando-me melhor,
vim a saber que ninguém tinha procurado levar perante esses homens
a Palavra da vida. Ninguém fora ter com eles, com a Bíblia na mão, dizendo: “Temos para o senhor alguma coisa preciosa, e desejamos que a
ouça”. Agora tem sido apresentado perante mim repetidamente que esta
é uma espécie de trabalho que precisa ser feito. Devemos sair pelos caminhos e valados e levar ao povo a mensagem da verdade que Cristo nos
deu. Devemos forçá-los a entrar. — Manuscrito 15, 1909.
Há em cada lugar uma obra a ser feita por todas as classes da sociedade. Devemos aproximar-nos dos pobres e viciados, os que caíram pela
intemperança. E, ao mesmo tempo, não devemos esquecer as classes altas — advogados, clérigos, legisladores e juízes, muitos dos quais são escravos de hábitos de intemperança. Nenhuma medida deve deixar de ser
experimentada para mostrar-lhes serem suas almas dignas de salvação,
que a vida eterna é alguma coisa pela qual vale a pena lutar. — Testemunhos para a igreja, vol. 7, p. 58.
O Senhor está convidando o Seu povo a que assuma os diferentes setores de trabalho missionário, que semeie sobre todas as águas. Nós fazemos apenas pequena parte da obra que o Senhor deseja façamos entre
nossos vizinhos e amigos. Pela prática da bondade para com os pobres,
os enfermos, ou os desamparados, podemos alcançar influência sobre
eles, de maneira que a verdade divina consiga acesso aos seus corações.
Nenhuma oportunidade assim para serviço devia ficar sem ser aproveitada. Trata-se do mais alto trabalho missionário que podemos fazer. A
apresentação da verdade de casa em casa em amor e simpatia está em
harmonia com as instruções de Cristo a Seus discípulos quando os enviou
em sua primeira viagem missionária. — The Review and Herald, 6 de junho
de 1912.
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Por onde começar?

5 de março

Há um campo enorme para eu trabalhar
E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos; rogai, pois, ao Senhor
da seara que envie obreiros para a Sua seara (Lucas 10:2).
á um vasto campo de trabalho tanto para mulheres como para homens. A cozinheira eficiente, a costureira, a enfermeira — de todos
H
estes é necessário o auxílio. Que os membros de famílias pobres sejam

ensinados a cozinhar, a costurar e consertar suas próprias roupas, a tratar
dos enfermos e a cuidar devidamente do lar. Mesmo as crianças devem
ser ensinadas a fazer pequenos trabalhos de amor e misericórdia pelos
menos afortunados que elas. [...]
Trabalhem desinteressada, amável e pacientemente, por todas as
pessoas com quem vocês entram em contato. Não mostrem impaciência.
Não digam nem uma palavra inamistosa. Vocês devem deixar apenas o
amor de Cristo em seus corações, e a lei da bondade em seus lábios. —
The Review and Herald, 7 de agosto de 1913.
Há outros setores de trabalho. Alguns são aptos para ler as Escrituras e comunicar a outros o que cremos. Esses podem ser canais de luz e
precioso conforto a algumas pobres almas desencorajadas que parecem
incapazes de reter a esperança e exercer fé. Outros precisam procurar
descobrir como podem dedicar-se à execução de pequenos trabalhos
para o Senhor. Se aqueles cujo trabalho lhes toma a maior parte do tempo, exceto os domingos e feriados, em vez de despender esse tempo em
seu próprio prazer, usassem-no como uma bênção para outros, estariam
a serviço da causa de Deus. O exemplo de vocês ajudará outros a fazer
alguma coisa que redunde em glória para Deus. Ouçam as palavras do
inspirado apóstolo: “Portanto quer comais, ou bebais ou façais qualquer
outra coisa, fazei tudo para glória de Deus”. Assim será levada na ativa
vida diária de vocês um vivo princípio de ser bom e fazer o bem. [...]
Nem a todos será possível dar o seu tempo inteiro à obra, em vista
de precisarem trabalhar para ganhar o seu sustento diário. Todavia esses têm os seus feriados e as ocasiões que podem dedicar à obra cristã,
fazendo o bem desta maneira, se não podem dar muito de seus meios.
— Carta 12, 1892.
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6 de março

Por onde começar?

Vou começar minha obra falando
Tu és o mais formoso dos filhos dos homens; nos Teus lábios se extravasou a graça; por isso,
Deus Te abençoou para sempre (Salmos 45:2).
elo esforço diligente todos podem adquirir a capacidade de ler de
P
forma compreensível e falar em tom claro e sonoro, e de maneira
distinta e impressionante. Fazendo isso podemos desenvolver grande-

mente nossa eficiência como obreiros de Cristo.
Cada cristão é chamado para anunciar a outros as insondáveis riquezas de Cristo; por isso deve buscar a perfeição em se expressar. Deve apresentar a Palavra de Deus de maneira tal que a recomende aos ouvintes.
Deus não deseja que Seus porta-vozes sejam incultos. Não é Sua vontade
que o homem restrinja ou rebaixe a corrente celeste que flui para o mundo através dEle.
Devemos contemplar a Jesus como modelo perfeito; devemos solicitar o auxílio do Espírito Santo, e em Seu poder procurar educar todos os
órgãos para um trabalho perfeito.
Isso se aplica especialmente aos que são chamados para o ministério
público. Todo pregador e todo instrutor deve lembrar que está dando ao
povo uma mensagem que encerra interesses eternos. A verdade anunciada os julgará no dia do grande ajuste final. E para alguns a maneira de
alguém apresentar a mensagem determinará sua aceitação ou rejeição.
Que a Palavra seja falada de modo que apele ao entendimento e impressione o coração. Que seja pronunciada compassada, distinta e solenemente, mas com toda a sinceridade que sua importância requer.
A cultura e uso convenientes do dom da palavra se relacionam com
todos os ramos da obra cristã; penetra na vida familiar e em todo intercâmbio mútuo. Devemos acostumar-nos a falar em tom agradável, usando linguagem pura e correta, com palavras amáveis e corteses. Palavras
suaves e bondosas são para o espírito como o orvalho e a chuva branda. A
Escritura diz de Cristo, que havia em Seus lábios uma graça tal que sabia
“dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao [...] cansado” (Isaías 50:4). — Parábolas de Jesus, pp. 335-336.

| 70 |

Por onde começar?

7 de março

Ajudarei a muitos com a minha voz
O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado
(Isaías 50:4).
odos quantos nos cercam são pessoas aflitas. Aqui e ali, por toda
parte, podemos encontrá-las. Procuremos esses sofredores e entreT
guemos a eles uma palavra a seu tempo para lhes confortar o coração.

Sejamos sempre condutos por onde fluam as refrigerantes águas da
compaixão.
Em todas as nossas relações devemos lembrar que há, na vida dos outros, capítulos fechados às vistas mortais. Há, nas páginas da memória,
tristes histórias que são cuidadosamente guardadas de olhares curiosos.
Aí se encontram registradas longas, renhidas batalhas com circunstâncias difíceis, talvez perturbações da vida doméstica, que enfraquecem
dia a dia o ânimo, a confiança e a fé. Os que estão lutando a batalha da
vida em grande desvantagem de condições podem ser fortalecidos e animados por pequeninas atenções que não custam mais que um amorável
esforço. Para esses, o caloroso e ajudador aperto de mão dado por um
verdadeiro amigo vale mais do que prata ou ouro. As palavras de bondade são recebidas com tanto agrado como o sorriso dos anjos.
Há multidões lutando com a pobreza, obrigadas a batalhar duramente por pequenos salários, e mal podendo garantir as mais rudimentares exigências da vida. A labuta e a privação, sem esperança de coisas
melhores, tornam excessivamente pesada sua carga. E, quando a isso se
ajuntam a dor e a doença, o fardo é quase insuportável. Alquebrados e
oprimidos, não sabem para onde se voltar em busca de auxílio. Compadeçam-se deles em suas provações, mágoas e decepções. Isso abrirá o
caminho para ajudá-los. Falem das promessas de Deus, orem com eles e
por eles, inspirem-nos com a esperança. [...]
[...] Falem como Jesus falaria, ajam como Ele haveria de agir. Revelem
constantemente a doçura de Seu caráter. Manifestem aquela profusão de
amor que se acha na base de todos os Seus ensinos e de todo o Seu trato
com os homens. Os mais humildes obreiros, em cooperação com Cristo,
podem tocar cordas cujas vibrações ressoarão até aos extremos da Terra,
e ecoarão harmoniosamente através dos séculos eternos. — A ciência do
bom viver, pp. 158 e 159.
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8 de março

Por onde começar?

Não sabia que minha voz era tão importante
Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de
falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado; para que eu o manifeste,
como devo fazer (Colossenses 4:3-4).
não deu talentos extravagantemente. Aquele que sabe todas as
D eus
coisas, que conhece pessoalmente cada um, deu a cada pessoa seu

trabalho. Aqueles a quem Ele confiou muito não devem se orgulhar, pois
o que possuem não pertence a si mesmos; foi-lhes emprestado como experiência. Dia após dia, Deus está testando homens e mulheres, para ver
se O reconhecerão como doador de tudo que possuem. Ele os observa
para ver se provarão serem dignos das riquezas eternas. O uso que fazem
de seus preciosos dons decidirá seu destino para a eternidade.
De todos os dons que Deus confiou aos Seus filhos, nenhum é capaz
de ser tão grande bênção como o dom da palavra. Com a língua convencemos e persuadimos; com ela oferecemos oração e louvor a Deus; e com
ela falamos a outros do amor do Redentor. Deus deseja que consagremos
esse dom ao Seu serviço, falando apenas palavras que ajudem os que estão ao nosso redor. E se Cristo governa o coração, nossas palavras revelarão a pureza, beleza e fragrância de um caráter moldado e aperfeiçoado
por Ele. Mas se estamos debaixo da orientação do inimigo de tudo o que
é bom, nossas palavras ecoarão seus sentimentos. Observe bem suas palavras. Consagre o seu dom da fala para o serviço do Senhor, pois Ele um
dia requererá isso de você.
Cada um de nós exerce influência sobre aqueles com quem entramos
em contato. Obtemos de Deus essa influência e somos responsáveis pelo
modo como a usamos. Deus planeja que ela atue do lado da verdade;
mas cabe a cada um de nós decidir se nossa influência será pura e nobre,
ou se atuará como uma malária venenosa. Aqueles que são participantes
da natureza divina manifestam uma influência que é semelhante à de
Cristo. Santos anjos os assistem em seu caminho e todos com quem eles
entram em contato são ajudados e abençoados. Mas os que não recebem
a Cristo como seu Salvador pessoal não podem influenciar outros para
o bem. [...] Vigiem bem a sua influência; exercê-la a favor do Senhor é o
“vosso culto racional”. — The Signs of the Times, 21 de janeiro de 1897.
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9 de março

Por onde começar?

Na obra de ganhar almas, o meu
testemunho é fundamental
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem (Efésios 4:29).
omo seguidores de Cristo, nossas palavras devem ser um auxílio e
C
encorajamento a outros na vida cristã. Precisamos falar dos preciosos capítulos de nossa experiência muito mais do que o fazemos. [...] Se o

coração e a mente estiverem cheios do amor de Deus, isso será revelado
na conversação.
Não nos será difícil transmitir aquilo que experimentamos na vida
espiritual. Grandes pensamentos, aspirações nobres, percepção clara da
verdade, propósitos liberais, anelos de piedade e santidade produzirão
frutos em palavras que revelam o caráter do tesouro do coração. Quando
Cristo for assim manifestado em nossa linguagem, ela terá o poder de
conquistar pessoas para Ele.
Devemos falar de Cristo aos que O não conhecem. Devemos fazer o
que Cristo fez. Onde quer que estivesse, na sinagoga, à beira do caminho,
no barco afastado da margem, no banquete do fariseu ou à mesa do publicano, falava aos homens das coisas pertinentes à vida mais elevada. As
coisas da natureza, os acontecimentos da vida diária eram por Ele relacionados com as palavras da verdade. O coração dos ouvintes era atraído
para Ele, porque curava as enfermidades, confortava os aflitos, e tomava
nos braços seus filhinhos e os abençoava. Quando abria os lábios para
falar, a atenção deles se voltava para Ele, e toda palavra era para alguém
um cheiro de vida para vida. [...]
Onde quer que estejamos, devemos vigiar as oportunidades de falar
do Salvador a outros. Se seguirmos o exemplo de Cristo em fazer o bem,
os corações estarão abertos a nós como estiveram a Ele. Não abruptamente, mas com o tato oriundo do amor divino poderemos falar dAquele
que “traz a bandeira entre dez mil”, e é “totalmente desejável” (Cantares
5:10 e 16). Essa é a mais elevada obra em que podemos empregar o talento da linguagem. Foi-nos dado para que possamos apresentar Cristo
como o Salvador que perdoa os pecados. — Parábolas de Jesus, pp. 338 e
339.
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10 de março

Por onde começar?

Minha influência é poderosa para o
bem ou para o mal
E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Antes, sede
uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também
Deus, em Cristo, vos perdoou (Efésios 4:30 e 32).
vida de Cristo foi uma influência sempre crescente e ilimitada; uma
A
influência que O ligava a Deus e a toda a família humana. Mediante
Cristo, Deus conferiu ao homem uma influência que lhe torna impossí-

vel viver para si próprio. Individualmente temos ligação com nossos semelhantes, parte da grande família de Deus, e estamos sob obrigações
mútuas. [...]
Cada pessoa está circundada de uma atmosfera própria, que pode
estar carregada do poder vivificante da fé, do ânimo, da esperança, e perfumada com a fragrância do amor. Ou pode estar pesada e fria com as
nuvens do descontentamento e egoísmo, ou intoxicada com o contato
mortal de um pecado acariciado. Pela atmosfera que nos envolve, toda
pessoa com quem nos comunicamos é consciente ou inconscientemente
afetada.
Esta é uma responsabilidade de que não nos podemos livrar. Nossas
palavras, nossos atos, nosso traje, nosso procedimento, até a expressão
fisionômica tem sua influência. Da impressão assim deixada dependem
consequências imensuráveis para bem ou para mal. Todo impulso assim
comunicado é uma semente que produzirá sua colheita. É um elo na longa cadeia de eventos humanos que não sabemos até aonde se estende.
Se por nosso exemplo ajudamos outros na formação de bons princípios, estamos lhes dando a capacidade de fazer o bem. Eles, por sua vez,
exercem a mesma influência sobre outros, e estes sobre terceiros. Assim,
por nossa influência inconsciente, milhares podem ser abençoados.
Atira-se uma pedra num lago e forma-se uma onda, e a ela se seguem
outras; e, à medida que crescem, o círculo se amplia até atingir a margem. O mesmo se dá com nossa influência. Além do nosso conhecimento
e arbítrio ela atua em outros para bênção ou maldição. — Parábolas de
Jesus, pp. 339 e 340.

| 74 |

Por onde começar?

11 de março

Como usar corretamente minha influência
Quem é fiel no pouco também é fiel no muito; e quem é injusto no pouco também é injusto no
muito (Lucas 16:10).
caráter é um poder. O testemunho silencioso de uma vida sincera, desinteressada e piedosa exerce influência quase irresistível.
O
Manifestando em nossa vida o caráter de Cristo, cooperamos com Ele na
obra de salvar pessoas. Somente revelando em nossa vida o Seu caráter
é que podemos colaborar com Ele. E quanto mais vasta a esfera de nossa
influência, tanto maior bem podemos fazer. [...]
Contudo deve ser lembrado que a influência não deixa de ser um poder para o mal. É terrível alguém perder sua vida, mas causar a perdição
de outras é pior ainda. Que nossa influência seja um cheiro de morte para
morte é um pensamento horrível; contudo é possível. Muitos que professam ajuntar com Cristo estão espalhando. Este é o motivo de a igreja ser
tão fraca. Muitos tomam a liberdade de criticar e acusar. Expressando
suspeita, inveja e descontentamento, entregam-se a Satanás como instrumentos. Antes que reconheçam o que estão fazendo, o inimigo conseguiu seu propósito por meio deles. A impressão do mal foi feita, a sombra
foi projetada, os dardos de Satanás atingiram o alvo. Desconfiança, incredulidade e degradante infidelidade tomaram posse daqueles que de
outra maneira poderiam ter aceitado a Cristo.
Enquanto isso, os obreiros de Satanás olham complacentemente aos
que arrastaram ao ceticismo, e agora estão empedernidos contra toda
admoestação e súplica. Lisonjeiam-se de que em comparação com essas
pessoas são virtuosos e justos. Não reconhecem que esses pobres náufragos do caráter são vítimas de sua língua desenfreada e de seu coração
rebelde. Foi através de sua influência que esses tentados caíram.
Assim, a frivolidade, a condescendência egoísta e a indiferença despreocupada por parte de cristãos professos estão desviando muitos do
caminho da vida. Muitos há que temerão enfrentar no tribunal de Deus
os resultados de sua influência. Somente pela graça de Deus é que podemos utilizar sabiamente essa dádiva. — Parábolas de Jesus, pp. 340 e 341.
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12 de março

Por onde começar?

Tudo que eu tenho pertence à obra de Deus
Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para
que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus (Romanos 12:2).
uitos, ao invés de consagrar seus recursos ao serviço de Deus,
M
olham para o seu dinheiro como pertencendo a si mesmos e dizem que têm o direito de usá-lo como lhes convém. [...] Até mesmo al-

guns que professam conhecer e amar ao Senhor fazem isso. Deus lhes
revelou Sua vontade. Pediu que entregassem tudo o que têm a Ele; mas o
amor ao mundo perverteu sua vontade e endureceu o coração. Recusamse a obedecer Àquele a quem devem tudo que têm. Apesar do Seu apelo,
agarram seus tesouros nos braços, esquecendo-se de que o Doador tem
algum direito sobre eles. [...]
Cristo entendeu o perigo do amor ao dinheiro, pois disse: “Quão difícil
é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus!” [...] Hoje
Ele pede que demos especial atenção aos interesses eternos. Ele gostaria
que sujeitássemos todo interesse terreno ao Seu serviço. “Que aproveita
ao homem”, Ele indaga, “ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?”
O direito de Deus ao nosso serviço é medido pelo infinito sacrifício
que Ele fez por nossa salvação. “Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus”. Por nossa causa Cristo levou uma vida de sofrimento e privação. Ele foi puro e santo,
contudo, sobre Ele foi colocada a iniquidade de todos nós. [...] Com um
toque de Sua mão curava o doente; no entanto, Ele sofreu dores horríveis
no corpo. Com uma palavra expulsava demônios, e libertava os que estavam aprisionados pelas tentações de Satanás; contudo Lhe sobrevieram
tentações como ninguém jamais sofreu. Ele ressuscitou o morto pelo Seu
poder, no entanto sofreu a agonia da mais terrível morte.
Tudo isso Cristo sofreu por nós. Que estamos dando a Ele em retorno?
Ele, a Majestade do Céu, submeteu-Se pacientemente ao escárnio e insulto. [...] Deveríamos nós considerar algum sacrifício como sendo muito
grande? Deveríamos hesitar em render a Deus nosso culto racional? —
The Signs of the Times, 21 de janeiro de 1897.
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13 de março

Por onde começar?

Qual é a verdadeira sabedoria?
Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento (Provérbios 3:13).
verdadeira sabedoria é um tesouro tão perdurável como a própria
A
eternidade. Muitos dos homens que o mundo chama sábios, são
sábios apenas a seus próprios olhos. Satisfeitos com a aquisição da sabe-

doria mundana, não entram nunca no jardim de Deus, para se relacionarem com os tesouros da ciência contida em Sua Santa Palavra. Julgandose sábios, são ignorantes no que diz respeito à sabedoria que precisam
possuir todos quantos houverem de obter a vida eterna. Nutrem desprezo pelo livro de Deus, o qual, se estudado e obedecido, os tornaria verdadeiramente sábios.
A Bíblia é para eles um mistério impenetrável. As verdades maravilhosas e profundas do Antigo e do Novo Testamento são obscuras para
eles, porque as coisas espirituais não sãos discernidas espiritualmente.
Precisam aprender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e
que sem essa sabedoria seu aprendizado é de pouco valor.
Aqueles que estão se esforçando para obter educação na área das
ciências, mas que não aprenderam a lição de que o temor do Senhor é
o princípio da sabedoria, estão trabalhando sem amparo e de maneira
incompetente, questionando a realidade de tudo. Eles podem adquirir
educação nas ciências, mas a menos que ganhem conhecimento da Bíblia e de Deus não possuem a verdadeira sabedoria. Pessoas iletradas,
que conhecem a Deus e a Jesus Cristo, possuem sabedoria mais duradoura que os mais cultos que desprezam a instrução de Deus. — SDA Bible
Commentary [Ellen White Comments], vol. 3, p. 1156.
A verdadeira sabedoria está infinitamente acima da compreensão
dos sábios segundo o mundo. A sabedoria oculta, que é Cristo formado
em nós, a esperança da glória, é sabedoria tão elevada como o Céu. Os
profundos princípios da piedade são sublimes e eternos. A experiência
cristã, unicamente, nos pode ajudar a compreendermos esse problema,
e obter os tesouros de conhecimento que têm sido ocultos nos conselhos
de Deus, mas estão agora sendo revelados a todos os que têm ligação vital com Cristo. — The Review and Herald, 18 de julho de 1899.
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14 de março

Por onde começar?

O estudo da Bíblia me prepara
Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o
seu último estado pior que o primeiro (2 Pedro 2:20).
rande luz foi concedida aos reformadores; muitos deles, porém,
G
aceitaram os enganos do erro pela má interpretação das Escrituras.
Esses erros foram transmitidos através dos séculos, mas, embora sejam

muito antigos, não têm a apoiá-los um “Assim diz o Senhor”. [...] Em Sua
grande misericórdia, o Senhor permitiu que nestes últimos dias brilhasse ainda maior luz. Enviou-nos Sua mensagem, revelando Sua Lei e mostrando-nos o que é verdade.
Cristo é a fonte de todo conhecimento. NEle centralizam-se as nossas
esperanças de vida eterna. Ele é o maior mestre que o mundo já conheceu e, se quisermos ampliar a mente das crianças e dos jovens, e induzi
-los, se possível, a ter amor à Bíblia, devemos firmar-lhes a mente na verdade clara e simples, extraindo o que tem estado coberto pelo entulho da
tradição, e pondo à mostra as preciosas joias. [...]
A revelação de Deus, segundo é apresentado em Jesus Cristo, provê
um grandioso assunto para meditação, o qual, se for estudado, aguçará a
mente, e elevará e enobrecerá as faculdades. À medida que o instrumento humano aprender essas lições na escola de Cristo, procurando tornarse como Ele era, manso e humilde de coração, aprenderá a mais proveitosa de todas as lições: que o intelecto só é supremo quando santificado
por viva conexão com Deus. [...]
A maior sabedoria, e a mais essencial, é o conhecimento de Deus. O
próprio eu se reduz a uma insignificância quando contempla a Deus e a
Jesus Cristo, a quem Ele enviou. A Bíblia precisa tornar-se o fundamento
de todo o estudo. Individualmente precisamos aprender deste livro que
Deus nos deu, a condição para a salvação de nossa alma, pois é o único
livro que nos diz o que devemos fazer para ser salvos. Não somente isto,
mas dela também se pode obter vigor intelectual. — Fundamentos da educação cristã, pp. 450 e 451.
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15 de março

Por onde começar?

Ele é a fonte da minha sabedoria
Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte, na sua força, nem o rico, nas suas riquezas
(Jeremias 9:23).

D

eus é a fonte de toda a sabedoria. É infinitamente sábio, justo e bom.
Sem Cristo, os mais sábios homens que já tenham existido não O
podem compreender. Podem professar sabedoria; podem gloriar-se em
suas realizações; mas o mero conhecimento intelectual, à parte das grandes verdades que se centralizam em Cristo, é como nada. [...]
Se os homens pudessem enxergar um momento para além do horizonte da visão finita, se pudessem ter um vislumbre do Eterno, e toda
boca se calaria com seu orgulho. Finitos são os homens que vivem neste
pequenino átomo de mundo; Deus tem inumeráveis mundos obedientes
a Suas leis, e dirigidos para Sua glória. Quando os homens avançarem em
suas pesquisas científicas até aonde lhes permitam as limitadas faculdades, existe ainda para além uma infinidade que lhes escapa à apreensão.
Antes de o homem se tornar realmente sábio, cumpre-lhe avaliar sua
dependência de Deus, e encher-se de Sua sabedoria. Ele é a fonte do poder intelectual, bem como do espiritual. Os maiores homens, que atingiram o que o mundo considera o máximo na ciência, não devem se comparar com o amado João ou o apóstolo Paulo. É quando se combinam a
capacidade intelectual e a espiritual que se atinge a mais alta norma de
varonilidade. Os que assim fizerem, Deus aceitará como coobreiros Seus
no preparo das mentes.
Conhecer a nós mesmos é grande ciência. O mestre que se aprecia devidamente deixará que Deus lhe molde e discipline a mente. E reconhecerá a origem de sua força. [...] “E que tens tu que não tenhas recebido?
E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido?”
(1 Coríntios 4:7). O conhecimento de si mesmo leva à humildade e à confiança em Deus; não toma, porém, o lugar dos esforços para o aperfeiçoamento próprio. Aquele que compreende as próprias deficiências, não
se poupará a sofrimentos para alcançar a mais alta norma possível na
excelência física, mental e moral. — Special Testimonies On Education, pp.
49 e 50.
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16 de março

Por onde começar?

O espírito evangélico de 1844
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 (Apocalipse 14:7).
ecentemente em horas da noite minha mente foi impressionada
R
pelo Santo Espírito com o pensamento de que se o Senhor há de vir
logo como cremos, devemos ser mais ativos ainda em levar a verdade pe-

rante o povo do que o fomos nos anos passados.
Nesta conexão minha mente volveu às atividades dos crentes adventistas em 1843 e 1844. Havia por esse tempo muita visitação de casa em
casa, e incansáveis esforços eram feitos para advertir o povo sobre o que
estava escrito na Palavra de Deus. Mesmo mais esforços deviam fazer
agora do que o fizeram os que proclamaram tão fielmente a mensagem
do primeiro anjo. Estamos nos aproximando rapidamente do fim da
história da Terra; e ao compreendermos a verdade de que Jesus indubitavelmente logo virá, nos despertaremos e trabalharemos como nunca
dantes. Somos convidados a fazer soar um alarma para o povo1. — The
General Conference Bulletin, 27 de maio de 1913, p. 164.
Quando forem, como fizeram os discípulos, de lugar em lugar, contando a história do amor do Salvador, vocês farão amigos e verão os frutos de seus esforços. [...] As Escrituras serão abertas para testificar da verdade. E com sinais que se seguirão, o Senhor confirmará a palavra falada.
Esta espécie de trabalho tem estado fora de moda. Seja ela de novo
posta em prática. Todo o campo está branco e pronto para a ceifa. O Senhor deseja que muitos mais saiam para o campo da seara. Ele estará
com os que estudam Sua Palavra e obedecem aos Seus mandamentos;
com eles repartirá Sua graça. Vá em nome de Cristo, lembrando-se de
que Ele é seu companheiro, de que cada oração, cada palavra, cada cântico, é ouvido por Ele. A mensagem da breve vinda do Senhor com poder
e grande glória levará convicção a muitos corações. — The Review and Herald, 4 de fevereiro de 1904.

1 Esta foi a última mensagem oficial dada à igreja por Ellen White a uma delegação de Conferência Geral. Foi lida
em 1913, no dia 27 de maio pelo presidente, Arthur Daniells.
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Por onde começar?

17 de março

As chaves para a obra missionária
E andai em amor, como também Cristo vos amou e Se entregou a Si mesmo por nós [...]
(Efésios 5:2).
queles que se empenham em trabalho de casa em casa encontrarão
A
oportunidades para servir em muitos ramos. Devem orar pelos doentes e fazer tudo que estiver ao seu alcance para os aliviar de sofrimen-

tos. Devem trabalhar entre os humildes, os pobres e oprimidos. Devemos
orar pelos desamparados que não têm força de vontade para dominar
os apetites que a paixão tem degradado, e orar com eles também. Um
esforço sincero e perseverante tem que ser envidado em prol da salvação
daqueles em cujo coração se despertou algum interesse. Muitas pessoas
só podem ser alcançadas mediante atos de desinteressada bondade. É
necessário atender primeiramente suas necessidades materiais. Ao verem evidências de nosso desinteressado amor, será mais fácil para eles
crerem no amor de Cristo. — Serviço cristão, pp. 113 e 114.
Palavrório, farisaísmo e autoelogio são abundantes; mas isto jamais
conquistará almas para Cristo. Amor puro, santificado, amor como o que
foi expresso nas atividades da vida de Cristo, é como um sagrado perfume. Como o vaso de alabastro partido por Maria, ele enche a casa toda
com fragrância. Eloquência, conhecimento da verdade, talentos raros,
misturados com amor, constituem todos eles preciosas dotações. Mas a
habilidade somente, talentos somente, inda que os mais escolhidos, não
podem tomar o lugar do amor. — Testemunhos para a igreja, vol. 6, pp. 83
e 84.
O amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a profissão,
ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não tiver amor desinteressado ao seu irmão. Mas nunca poderemos possuir este espírito por tentar
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 é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente do íntimo — quando a luz do Céu
encher o coração e for revelada no semblante. — Ibidem, p. 84.
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18 de março

Por onde começar?

Espero que eu nunca ouça isso
[...] e ai de mim se não anunciar o evangelho! (1 Coríntios 9:16).
ue luz há na Palavra! Em Isaías lemos: “Clama em alta voz, não te
Q
detenhas, ergue a tua voz como a trombeta, e anuncia ao Meu povo
a sua transgressão”. Esta é a obra que devemos fazer. Note a expressão:

“Meu povo”. Por que haveria o profeta de dizer “Meu povo”? Eles não estavam andando segundo a luz da verdade, mas Deus desejava salvá-los
dos seus pecados. A verdade devia ser-lhes novamente levada em sua
simplicidade.
A mensagem do terceiro anjo deve ir a todas as pessoas, e Cristo declarou que ela deve ser proclamada nos caminhos e valados. “Clama em
alta voz, não te detenhas”, Ele ordenou. Isto significa que onde quer que
eles apresentem a verdade, seja perante uma congregação pública ou de
casa em casa, devem apresentá-la como se encontra revelada na Palavra
de Deus. — Manuscrito 15, 1909.
Não devemos esperar que as almas venham a nós: precisamos procurá-las onde estiverem. Quando a palavra é pregada do púlpito, o trabalho
apenas começou. Há multidões que nunca serão alcançadas pelo evangelho se ele não lhes for levado. — Parábolas de Jesus, 229.
Vá aos lares, mesmo daqueles que não manifestam nenhum interesse. Enquanto a doce voz de misericórdia convida o pecador, trabalhe com
toda a energia do coração e do cérebro, como fez Paulo, que não cessava
de advertir “a cada um dia e noite, com lágrimas”. No dia de Deus, quantos nos enfrentarão e dirão: “Estou perdido! Estou perdido! Você não me
advertiu! Nunca me encorajou a ir a Jesus. Houvesse eu acreditado como
você, e teria seguido cada pessoa com um caso pendente de juízo dentro
do meu alcance, com orações, lágrimas e advertências”. — The Review and
Herald, 24 de junho de 1884.
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Por onde começar?

19 de março

O amor e a simpatia de Cristo são essenciais
Porque o amor de Cristo nos constrange [...] (2 Coríntios 5:14).
os rejeitados, o publicano e o pecador, os desprezados nas naE ram
ções, que Cristo chamava, e por Sua amorável bondade os compelia

a aproximar-se dEle. A classe que Ele nunca favorecia era a daqueles que
ficavam à parte na própria estima, e olhavam aos outros de cima para
baixo. — A ciência do bom viver, p. 164.
O amor que é inspirado pelo amor que temos em Jesus verá em cada
alma, rica ou pobre, um valor que não pode ser medido pela estimativa
humana. O mundo desaparece na insignificância em comparação com
o valor de uma alma. O amor que Deus revelou pelo homem está além
de qualquer computação humana. É infinito. E o instrumento humano,
que participa da natureza divina, amará como Cristo amou, trabalhará
como Ele trabalhou. Haverá uma natural compaixão e simpatia que não
falhará nem se desencorajará. Este é o espírito que deve ser animado a
prevalecer em cada coração e a ser revelado em cada vida. Este amor só
pode existir e ser conservado santo, refinado, puro e elevado mediante o
amor na alma por Jesus Cristo, nutrido pela diária comunhão com Deus.
Toda esta frieza da parte dos cristãos é uma negação da fé. Mas este espírito se derreterá diante dos brilhantes raios do amor de Cristo no seguidor de Cristo. Natural e voluntariamente ele obedecerá à injunção: “Que
vos ameis uns aos outros como Eu vos amei a vós”. — Manuscrito 60, 1897.
É fora de dúvida que, se crermos em Cristo e fizermos Sua vontade,
não nos exaltando a nós mesmos, mas andando em humildade de espírito, o Senhor estará conosco. [...] Ore para que Ele lhe conceda um coração de carne, um coração que sinta as tristezas dos outros, que possa ser
tocado com os ais humanos. Ore para que Ele lhe dê um coração que não
lhe permita ser indiferente para com as viúvas e os órfãos. Ore para que
você tenha entranhas de misericórdia para com os pobres, os enfermos e
os opressos. Ore para que você possa amar a justiça e odiar o roubo, não
fazendo diferenças na concessão de favores, a não ser a consideração dos
casos dos necessitados e desafortunados. Então as promessas registradas em Isaías 58 serão cumpridas em você. — Carta 24, 1889.
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20 de março

Por onde começar?

A importância do espírito do bom samaritano
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima
compaixão (Lucas 10:33).
seus interesses eternos, desperte e comece a semear a
A oboaconsiderar
semente. O que você semear, isso mesmo você ceifará. A colhei-

ta se aproxima — o grande tempo da ceifa, quando colheremos o que
houvermos semeado. A semente semeada não falhará. A colheita é certa.
Agora é o tempo de semear. Esforce-se agora para se tornar rico em boas
obras, “prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido
fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida”.
Eu lhe imploro, irmão, em todo lugar, liberte-se do gelo de sua frieza. Encoraje em si mesmo o amor da hospitalidade, o amor em ajudar aos que
precisam de auxílio. — The Review and Herald, 20 de abril de 1886.
O espírito do bom samaritano não tem sido representado adequadamente em nossas igrejas. Muitos em necessidade de auxílio têm sido
passados por alto, como o sacerdote e o levita passaram de largo pelo ferido e maltratado estrangeiro que tinha sido deixado à morte ao lado do
caminho. Aqueles mesmos em necessidade do poder do divino Médico
para curar suas feridas têm sido deixados sem cuidado e sem ser notados. Muitos têm agido como se fosse suficiente saber que Satanás montou sua armadilha para uma alma, e eles podiam voltar para casa sem
cuidar da ovelha perdida. É evidente que os que manifestam tal espírito
não têm sido participantes da natureza divina, mas dos atributos do inimigo de Deus. — Testemunhos para a igreja, vol. 6, pp. 294 e 295.
Tem-me sido mostrado que entre os que aceitam a verdade presente
há muitos cujas disposições e caráter necessitam de conversão. Todos os
que se declaram cristãos devem examinar-se a si mesmos, a fim de verificar se são tão bondosos e considerados para com seus semelhantes
quanto desejam que seus semelhantes os considerem. Quando isto for
feito, haverá uma exibição segundo a semelhança divina. — Idem.
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21 de março

Por onde começar?

Aprendendo a visitar
E os fariseus, vendo isso, disseram aos Seus discípulos: Por que come o vosso Mestre com os
publicanos e pecadores? (Mateus 9:11).
aos seus vizinhos um a um, aproximando-se até que os corações
sejam aquecidos pelo seu abnegado amor e interesse. [...] —
V ádeles
The Review and Herald, 13 de março de 1888.
Por toda a parte ao seu redor há os que experimentam ais, que necessitam palavras de simpatia, amor e bondade, bem como de suas orações
humildes e piedosas. Alguns sofrem sob a férrea mão da pobreza, outros
sob enfermidades, quebrantamentos, desalento, turbações. Como Jó,
você precisa ser o olho dos cegos, os pés dos coxos, e deve investigar as
causas que desconhece e indagar com o propósito de aliviar as necessidades e ajudar exatamente onde o auxílio se fizer mais necessário. — Testemunhos para a igreja, vol. 3, p. 530.
Satisfaça primeiramente as necessidades materiais dos necessitados,
e alivie suas necessidades e sofrimentos físicos, e depois você encontrará
caminho aberto ao coração deles, no qual poderá plantar as boas sementes da virtude e da religião. — Serviço cristão, p. 132.
Aproxime-se do povo de maneira persuasiva, bondosa, manifestando alegria e amor por Cristo. [...] Nenhuma linguagem humana pode
expressar quão preciosa é a ministração da Palavra e do Espírito Santo.
Nenhuma expressão humana pode retratar para a mente finita o valor
de compreender e pela fé viva receber a bênção que é concedida quando
Jesus de Nazaré passa. — Carta 60, 1903.
Delicada coisa é o trato com a mente dos homens. Unicamente Aquele que conhece o coração sabe a maneira de levar o homem ao arrependimento. Só a Sua sabedoria nos pode dar êxito em alcançar os perdidos.
Você pode erguer-se inflexivelmente, pensando: “Sou mais santo do que
você”, e não importa quão correto seja o seu raciocínio ou quão verdadeiras as suas palavras; elas jamais tocarão corações. O amor de Cristo,
manifestado em palavras e atos, encontrará caminho à alma, quando a
repetição da doutrina ou do argumento nada conseguiria. — A ciência do
bom viver, pp. 163 e 164.
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22 de março

Por onde começar?

O preconceito precisa ser removido
Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns (1 Coríntios 9:22).
e irmãs, visitem aqueles que residem próximo a vocês, e com
I rmãos
simpatia e bondade tentem conquistar seu coração. Com atenção, tra-

balhe de tal forma que neutralize os preconceitos, em lugar de criá-los. E
lembrem-se de que aqueles que conhecem a verdade para o momento
presente, e ainda limitam seus esforços à sua própria igreja, recusandose a trabalhar por seus vizinhos ainda não convertidos, serão chamados a
prestar contas por deveres não cumpridos. — Serviço cristão, p. 115.
Aproxime-se do povo; entre nos lares quando for possível; não espere
que o povo saia em busca do pastor. — Carta 8, 1895.
O fardo agora é convencer as almas da verdade. Isto pode ser feito
melhor por esforços pessoais, pelo introduzir a verdade em seus lares,
orando com eles e abrindo-lhes as Escrituras. — The Review and Herald, 8
de dezembro de 1885.
Muito depende da forma com que você se aproxima daqueles a quem
for visitar. Você pode apertar de tal forma a mão de uma pessoa ao cumprimentá-la, que conquistará a confiança dela imediatamente, ou saudá
-la de modo tão frio que imaginará que você não sente por ela o mínimo
interesse. — Obreiros evangélicos, p. 189
Há suficientes pessoas que desejam ser cristãs, e se deixarmos que
o fermento comece a operar, ele atingirá um, depois outro, tal como o
Espírito de Deus trabalhará conosco e veremos que podemos alcançar o
povo, não por habilidade nossa, mas pelo Espírito de Deus. Não obstante necessitamos da habilidade e do poder que Deus nos tem dado para
ser posto em ação. Não queremos ser neófitos sempre; queremos saber
como nos conduzir a nós mesmos devidamente; precisamos de polidez
cristã. E precisamos levá-la conosco em todo o nosso trabalho. Não queremos que qualquer das arestas agudas que possam existir em nosso caráter se tornem preeminentes, mas desejamos trabalhar em humildade,
de maneira que as esqueçamos, e melhores características se desenvolvam. Desejamos alegria em nosso trabalho. — Manuscrito 10, 1888.
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23 de março

Por onde começar?

Como devemos tratar os pobres
Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e fostes ver-me (Mateus 25:36).
ão assuma a atitude de quem está demonstrando tolerância ao
N
entrar em contato com famílias pobres. Fale com elas como se fizessem parte da humanidade, assim como você. Elas não possuem luz

e alegria suficientes, e por que não lhes proporcionar luz e alegria adicionais que lhes ilumine o caminho e o coração? O que necessitamos é
a terna simpatia de Jesus Cristo, para então podermos abrir caminho diretamente aos seus corações. Precisamos vestir-nos a nós mesmos, não
com pompa, mas com simplicidade, para que sintam que somos iguais
a eles, tendo considerado que eram dignos da salvação, podendo assim
abrir caminho para os seus corações.
Ora, irmãos e irmãs, desejamos que seja tirada a dureza de nossa
alma e de nossa forma de trabalhar. Podemos educar obreiros em cada
igreja. — Manuscrito 10, 1888.
[Jesus] possuía tato para Se aproximar do espírito mais cheio de preconceitos, surpreendendo-o com ilustrações que lhe prendiam a atenção. Por intermédio da imaginação, chegava-lhes à alma. — O Desejado
de Todas as Nações, 183.
Não diga uma palavra de desânimo, pois essas palavras agradam a
Satanás. Fale da bondade de Cristo e de Seu poder. Palavras de esperança, confiança e encorajamento podem ser facilmente ditas, tanto quanto
palavras de reclamação. “Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo:
Regozijai-vos”. — The Review and Herald, 7 de Abril de 1904.
Ora, quando entramos numa casa, não devemos falar de coisas frívolas, mas ir direto ao ponto e dizer: Eu gostaria que vocês amassem a
Jesus, pois Ele os amou primeiro. [...] Leve publicações e peçam a essas
pessoas que as leiam. Quando virem que você é sincero, não desprezarão nenhum de seus esforços. Há um caminho para alcançar os corações
mais empedernidos. Aproxime-se deles com simplicidade, sinceridade e
humildade, as quais o ajudarão a alcançar as almas daqueles por quem
Cristo morreu. — Manuscrito 10, 1888.
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24 de março

Por onde começar?

Apresentarei a Cristo dentro dos lares
Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e Este crucificado (1 Coríntios 2:2).
todos quantos estão trabalhando com Cristo, desejo dizer: Sempre
A
que for possível ter acesso ao povo em sua reunião familiar noturna,
aproveitem a oportunidade. Leve a Bíblia, e explique as grandes verda-

des da mesma. Seu sucesso não dependerá tanto de seu conhecimento
e conquistas, como de sua habilidade em chegar ao coração das pessoas.
Sendo sociável e se aproximando adequadamente do povo, você poderá
mudar a direção dos pensamentos dessas pessoas muito mais facilmente do que pelos discursos mais bem preparados. A apresentação de Cristo
em família, e em pequenas reuniões em casas particulares, é muitas vezes mais bem-sucedida em atrair almas para Jesus do que sermões feitos
ao ar livre, às massas em movimento, ou mesmo em salões e igrejas. —
Obreiros evangélicos, p. 193.
Visite seus vizinhos e mostre interesse pela salvação de suas almas.
Ponha em ação toda a sua energia espiritual. Diga àqueles a quem você
visita que se acha próximo, às portas, o fim de todas as coisas. O Senhor
Jesus Cristo abrirá a porta do coração deles, fazendo uma duradoura
impressão em seu espírito. Faça todo esforço para despertar homens e
mulheres de sua insensibilidade espiritual. Diga-lhes como você mesmo
encontrou a Jesus, e como tem sido abençoado desde que entregou sua
vida ao serviço dEle. Relate a felicidade que tem recebido por sentar-se
aos pés de Jesus, aprendendo preciosas lições de Sua Palavra. Fale a eles
da alegria, do prazer que existe na vida cristã. Suas palavras calorosas,
cheias de fervor, irão convencê-los de que você encontrou a pérola de
grande preço. Que suas palavras alegres e animadoras demonstrem a
eles que você encontrou certamente uma estrada melhor. Isso é trabalho
missionário genuíno, e assim que começar a ser feito, muitos se sentirão
como se acordassem de um sonho. — Serviço cristão, p. 124.
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Por onde começar?

25 de março

O amor de Jesus em primeiro lugar
O meu Amado é branco e rosado e se destaca entre dez mil (Cantares 5:10).
almas há que de maneira incompreensível anseiam por luz,
M uitas
por segurança e força além do que lhes tem sido possível alcançar.

É preciso que sejam buscadas e que por elas se trabalhe paciente e perseverantemente. Peça ajuda ao Senhor em fervente oração. Suplique a
Jesus porque você O conhece como seu Salvador pessoal. Permita que o
tocante amor dEle, Sua abundante graça, fluam de lábios humanos. Não
precisa apresentar pontos doutrinários, a menos que lhe peçam isso. Mas
tome a Palavra, e com amor terno amor e boa vontade pelas almas, mostre a preciosa justiça de Cristo, a quem você e eles precisam buscar a fim
de serem salvos. — Manuscrito 27, 1895.
Em todo o seu trabalho deixe claro que conhece a Jesus. Apresente
Sua pureza e graça salvadora, de maneira que aqueles por quem você
trabalha possam, pela contemplação, ser mudados na imagem divina. A
corrente que desce do trono de Deus é bastante longa para alcançar as
mais baixas profundezas do pecado. Erga diante dos perdidos e desolados o Salvador que perdoa os pecados, pois fez divina intercessão em favor deles. Ele é capaz de erguê-los do abismo do pecado, para que sejam
reconhecidos como filhos de Deus, herdeiros com Cristo de uma herança
imortal. Eles podem ter a vida que se mede com a vida de Deus. — The
Review and Herald, 11 de abril de 1912.
Há necessidade dos que tenham o dom do canto. O cântico é um dos
meios mais eficazes para imprimir a verdade espiritual no coração. Muitas vezes pelas palavras do cântico sacro franquearam-se as fontes de
penitência e fé. Os membros da igreja, jovens e velhos, devem ser educados para que saiam a proclamar esta última mensagem ao mundo. Se
forem em humildade, os anjos de Deus os acompanharão, ensinandolhes como erguer a voz em oração, como fazê-lo em cântico, e como proclamar a mensagem do evangelho para este tempo. — Ibidem, 6 de junho
de 1912.
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26 de março

Por onde começar?

Farei apelos pessoais
Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor [...] (Oseias 11:4).
sforço e interesse pessoal, individual, por seus vizinhos e amigos, reE
alizará mais do que se pode imaginar. É por falta desta espécie de
trabalho que estão perecendo almas pelas quais Cristo morreu. [...] Que

possam perceber que o seu coração está preocupado pela salvação de
suas almas. — The Review and Herald, 13 de março de 1888.
Meus irmãos do ministério, não pensem que o único trabalho que vocês podem fazer, a única maneira pela qual podem trabalhar em benefício das almas, seja fazendo discursos. A melhor obra que vocês podem
fazer é ensinar, educar. Onde quer que se apresente uma oportunidade
de assim fazer, sentem-se com alguma família, e deixem que façam perguntas à vontade. Responda então com paciência, humildemente. Continue nessa obra juntamente com seus esforços em público. Pregue menos
e eduque mais por meio de estudos bíblicos e orações feitas nas famílias
e pequenos grupos. — Obreiros evangélicos, p. 193.
Expresse a voz simpatia e ternura. A voz de Cristo era plena de bondade. Mediante perseverante esforço podemos cultivar a voz, limpando-a
de toda aspereza. — The Review and Herald, 11 de novembro de 1902.
“Mas”, dirá alguém, “suponhamos que eu não consiga ser admitido
nos lares do povo; suponhamos que se levantem contra as verdades que
apresentamos. Não nos deveremos sentir liberados de dedicar novos
esforços por eles?” De modo algum. Mesmo que batam a porta no seu
rosto, não se retirem com pressa e indignação, deixando de fazer novos
esforços para salvá-los. Peçam a Deus, com fé, que lhes dê acesso a essas
mesmas almas. Não interrompam seus esforços, mas estudem e planejem até que encontrem algum outro meio de alcançá-las. Se não forem
bem-sucedidos através de visitas pessoais, tentem entregar-lhes o mensageiro silencioso da Verdade. Existe no coração humano tanto orgulho
de opinião que nossas publicações muitas vezes alcançam entrada onde
o mensageiro vivo não o consegue. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh Day Adventist, p. 150.
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Por onde começar?

27 de março

Como Jesus Se aproximava do povo
E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que
estão enfermos (Lucas 5:31).
eceberemos muitas instruções para nosso trabalho, de um estudo
R
dos métodos de trabalho de Cristo, e Sua maneira de Se aproximar
do povo. Na história dos evangelhos temos o registro de como Ele traba-

lhava por todas as classes, e de como, ao trabalhar nas cidades e aldeias,
milhares eram atraídos para junto dEle, a fim de Lhe ouvir os ensinos. As
palavras do Mestre eram claras e distintas, e pronunciadas com simpatia
e ternura. Levavam consigo a certeza de que ali estava a verdade. Era a
simplicidade e o fervor com que Cristo trabalhava e falava, o que a tantos
atraía para Ele. — The Review and Herald, 18 de janeiro de 1912.
Todos quantos se empenham nesse trabalho pessoal, devem ser tão
cuidadosos de não agir mecanicamente, como os próprios pastores que
pregam a Palavra. Devem aprender continuamente. — Obreiros evangélicos, p. 193.
Dirijo-me a cristãos que vivem em nossas grandes cidades: Deus tornou vocês Seus depositários da Verdade, não para ser guardada, mas para
que seja transmitida a outros. Façam visitas de casa em casa, como fiéis
mordomos da graça de Cristo. Enquanto trabalham e planejam, novos
métodos surgirão à sua mente a todo o momento, e, pelo uso, as faculdades de sua mente aumentarão. O cumprimento frouxo, indiferente do
dever, representa um dano à alma pela qual Cristo morreu. Se queremos
encontrar as pérolas perdidas nos detritos das cidades, precisamos sair,
prontos para fazer o trabalho que o Mestre de nós requer. — The Review
and Herald, 11 de junho de 1895.
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28 de março

Por onde começar?

O lugar da visitação na conclusão da obra
E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo
(Atos 5:42).
omo pode ser concluída a grande obra da mensagem do terceiro
anjo? Em grande parte pode sê-lo mediante esforço perseverante e
C
individual, pela visitação do povo em seus lares. — Historical Sketches of

the Foreign Missions of the Seventh Day Adventist, p. 150.
Um dos meios mais eficazes de se comunicar a luz é pelo trabalho
particular, pessoal. No círculo familiar, no lar do vizinho, à cabeceira do
doente, de uma maneira tranquila, você pode ler as Escrituras e falar sobre Jesus e a verdade. Desse modo, você lançará a preciosa semente, que
germinará e produzirá fruto. — Testemunhos para a igreja, vol. 6, p. 428.
Despertem, irmãos e irmãs. Não tenham medo de praticar boas
obras. Não se cansem de fazer o bem, pois na época adequada, se não se
desanimarem, vocês colherão. [...] Estimulem em si mesmos o amor pela
hospitalidade, amor em ajudar aos que precisam de auxílio.
Vocês podem afirmar que foram enganados ao dar dinheiro e recursos
a pessoas indignas de sua caridade, e por isso se desanimaram em tentar
ajudar aos necessitados. Eu coloco Jesus diante de vocês. [...] Uma alma
arrancada do poder de Satanás; uma alma beneficiada por vocês; uma
alma encorajada! Isso irá pagar mil vezes por todos os esforços. Jesus dirá
a vocês: “Quando o fizestes a um destes Meus pequeninos irmãos, a Mim
o fizestes”. Não devíamos alegremente fazer o máximo para imitar a vida
de nosso divino Senhor? — The Review and Herald, 20 de abril de 1886.
Quando você se ocupar nessa obra, terá companheiros invisíveis aos
olhos humanos. Os anjos do Céu estavam ao lado do samaritano que cuidou do estrangeiro ferido. Os anjos das cortes celestes assistem a todos
quantos fazem o serviço de Deus, cuidando dos semelhantes. E você terá
a cooperação do próprio Cristo. Ele é o Restaurador, e se você trabalhar
sob Sua superintendência, verá grandes resultados. — Parábolas de Jesus,
p. 388.
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Por onde começar?

29 de março

Levarei esperança em minhas visitas
Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida (Atos 5:20).
Senhor deseja que a verdade seja levada ao povo, e isto só pode ser
conseguido pelo esforço pessoal. Muito está compreendido na orO
dem: “Saí pelos caminhos e valados, e forçai-os a entrar, para que a Minha

casa se encha”. Há uma obra ainda não feita neste ramo, e que deverá sê
-lo. Ensinem os obreiros de Deus a verdade em famílias, aproximandose desses por quem trabalham. Se assim cooperarem com Deus, Ele os
revestirá de poder espiritual. Cristo os guiará em seu trabalho, com eles
entrando nas casas do povo e dando-lhes palavras que farão profunda
impressão no coração dos ouvintes. O Espírito Santo abrirá corações e
mentes a fim de receberem os raios provindos da Fonte de toda luz. —
The Review and Herald, 29 de dezembro de 1904.
É impossível ao homem que crê em Cristo ver a obra que precisa ser
feita e nada fazer. Diariamente devemos receber do Céu o bálsamo curador da graça de Deus para reparti-lo com os necessitados e sofredores.
Os seguidores de Cristo devem conhecer os ais dos pobres e dos seus vizinhos mais de perto e procurar levar-lhes alívio. — Ibidem, 11 de abril de
1912.
Lembro-me de que, quando o poder convertedor de Deus veio sobre
mim em minha meninice, eu desejava que todos igualmente alcançassem a bênção que eu havia alcançado, e não conseguia descansar enquanto não lhes houvesse falado disto. Comecei a conversar com minhas
jovens companheiras e fui aos seus lares para com elas falar de minha experiência, de quão precioso o Salvador era para mim, como eu desejava
servi-lO e quanto desejava que elas O servissem também. Assim foi-me
possível falar da preciosidade de Cristo e dizer-lhes: “Vocês não querem
se ajoelhar comigo em oração?” Algumas se ajoelhavam e outras ficavam
assentadas em suas cadeiras, mas antes de desistirmos todas estavam
de joelhos e podíamos orar juntas por horas, até que a última dissesse:
“Creio que Jesus perdoou os meus pecados”. Algumas vezes o Sol nascia
antes que abandonássemos a luta. Há um grande poder em Jesus. — Manuscrito 10, 1888.

| 93 |

30 de março

Por onde começar?

Por que não tenho sucesso nas minhas visitas?
Em Ti confiaram nossos pais; confiaram, e Tu os livraste (Salmos 22:4).
razão de tantos não alcançarem êxito é confiarem demais em si
A
mesmos e não sentirem a positiva necessidade de estar em Cristo,
ao saírem para buscar e salvar o perdido. Enquanto não tiverem o Espíri-

to de Cristo e ensinarem a verdade como esta é em Jesus, não realizarão
muito. [...]
O apóstolo Paulo diz aos discípulos de Jesus: “É manifesto que vós sois
a carta de Cristo”, “conhecida e lida por todos os homens”. Em cada um de
Seus filhos Jesus envia uma carta ao mundo. Se você é seguidor de Cristo,
Ele envia por seu intermédio uma carta à família, à cidade, à rua em que
mora. Habitando em você, Jesus deseja falar ao coração dos que não se
acham relacionados com Ele. Talvez não leiam a Bíblia, ou não escutem a
voz que lhes fala de suas páginas; não veem o amor de Deus manifestado
em Suas obras. Porém, se você for um fiel representante de Jesus, talvez
por seu intermédio sejam convencidos a compreender algo de Sua bondade, sendo atraídos a amá-lO e servi-lO. — Caminho a Cristo, p. 119.
O Senhor tem um lugar para cada um em Seu grande plano. Talentos
não necessários não são concedidos. A cada homem Deus dá talentos
que devem ser desenvolvidos de acordo com as diferentes habilidades
por Ele concedidas. Caso o talento seja pequeno, Deus tem um lugar para
ele; e esse talento, se usado, fará precisamente a obra para que Deus o
destinou. Os talentos do humilde suburbano são necessários para o trabalho de casa em casa e podem fazer mais nesta obra do que brilhantes
dons. E aquele que usa retamente seu único talento será tão verdadeiramente recompensado como o que usa cinco talentos. É por trabalharem
segundo a capacidade dada que Deus recompensa os Seus servos. — Carta 41, 1899.
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Por onde começar?

31 de março

Preciso separar tempo para visitar
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 (Atos 1:8).
jovens, moços e moças, se consagrassem solenemente a Deus,
S eseospraticassem
a abnegação na vida do lar, aliviando suas mães cansadas e carregadas de cuidados, que mudanças teriam lugar em nossas
igrejas! A mãe encontraria tempo para visitar os lares dos vizinhos. Oferecendo-se oportunidade, os filhos poderiam mostrar-se úteis realizando, quando ainda novos, pequenas tarefas de misericórdia e amor, que
seriam uma bênção para outros. Assim milhares de lares de pobres e
necessitados poderiam ser visitados. Livros relacionados com saúde e
temperança poderiam ser postos em muitos lares. A disseminação desses livros é um trabalho importante, pois eles contêm preciosos conhecimentos sobre o tratamento de enfermidades — conhecimentos que seriam uma grande bênção aos que não podem pagar as visitas do médico.
— Manuscrito 119, 1901.
Não espere que alguém lhe diga o dever. Abra os olhos e veja os que
estão ao seu redor; relacione-se com os desamparados, aflitos e necessitados. Não se esconda deles, e não feche a porta às suas necessidades.
Quem apresenta as provas mencionadas em Tiago, de possuir religião
pura, imaculada de egoísmo ou corrupção? — Testemunhos para a igreja,
vol. 2, p. 29.
Meus irmãos e minhas irmãs, querem romper o encanto que lhes
prende? Querem despertar dessa preguiça que se parece com o torpor da
morte? Comecem a trabalhar, quer se sintam dispostas, quer não. Empenhem-se em esforço pessoal para levar almas a Jesus e ao conhecimento
da verdade. Em tal trabalho, vocês encontrarão tanto um estímulo como
um tônico; ele despertará e fortalecerá ao mesmo tempo. Mediante exercício, as faculdades espirituais de vocês se tornarão mais vigorosas, de
modo que poderão, com mais sucesso, operar sua própria salvação. [...]
No esforço de beneficiar a outros, sua própria alma é que será beneficiada. — Testemunhos seletos, vol. 2, pp. 128 e 129.
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1º de abril

Abordagem adequada

A forma correta de apresentar a mensagem
Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações (Provérbios
21:2).
maneira em que a verdade é exposta, muito tem que ver com a deA
terminação de ser aceita ou rejeitada. — Testemunhos para a igreja,
vol. 4, pp. 404 e 405 (1880).

É de lastimar que muitos não reconheçam que a maneira em que a
verdade bíblica é apresentada tem muito que ver com as impressões feitas sobre a mente das pessoas, com o caráter cristão formado mais tarde
na vida dos que recebem a verdade. Em vez de imitar a Cristo em Sua maneira de trabalhar, muitos são severos, críticos e ditadores. Afastam as
almas, em vez de atraí-las. Essas pessoas nunca saberão a quantos débeis
suas palavras rudes feriram e desanimaram. — Historical Sketches of the
Foreign Missions of the Seventh Day Adventist, p. 121 (1886).
As mensagens mais surpreendentes serão proclamadas por homens
designados por Deus, mensagens capazes de advertir o povo para o despertar. E conquanto alguns sejam irritados pela advertência, e levados a
resistir à luz e a evidência, devemos ver daí que estamos apresentando a
probante mensagem para este tempo. [...] Precisamos, também, ter em
nossas cidades evangelistas consagrados, por cujo intermédio se tem de
apresentar uma mensagem, tão decididamente que sacudamos os ouvintes. — Testemunhos para a igreja, vol. 9, p. 137 (1900).
Existe um poder vivo na verdade, e o Espírito Santo é o instrumento
que abre o entendimento humano para a verdade. Os ministros e obreiros que a proclamam devem, porém, manifestar certeza e determinação.
Devem avançar pela fé, e apresentar a Palavra como nela crendo de fato.
Faça com que as pessoas por quem trabalha entendam que se trata da
verdade divina. Pregue a Jesus Cristo e Ele crucificado. Isso fará frente às
mentiras de Satanás. — Carta 34, 1896.
Se a sua maneira de apresentar a verdade é a divina, seus ouvintes
serão profundamente impressionados com a verdade que você apresenta. Deles se apossará a convicção de que é a Palavra do Deus vivo, e você
cumprirá com poder a vontade de Deus. — Carta 48, 1902.
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2 de abril

Abordagem adequada

A monotonia deve ser banida
Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua
vontade são e foram criadas (Apocalipse 4:11).

não apresenta a si mesmo, mas tão grande é a presença e a preV ocê
ciosidade da verdade e, realmente, tão abarcante, tão profunda, tão

ampla, que o eu é perdido de vista. [...] Pregue de maneira tal que as pessoas possam apreender as grandes ideias e extraiam o minério precioso
contido nas Escrituras. — Manuscrito 7, 1894.
Em nossas reuniões realizadas nas cidades, e em nossas reuniões
campais, não pedimos grandes demonstrações, mas pedimos que os homens que vão perante o público para apresentar a verdade tomem as coisas a sério e revelem que Deus com eles está. Deve haver busca especial
de Deus, para que o desenvolvimento da reunião possa ser efetuado sob
a profunda manifestação do Espírito Santo. Não deve haver mistura do
erro com o direito. — The Review and Herald, 23 de julho de 1908.
Precisamos quebrar a monotonia de nossa atividade religiosa. Estamos realizando uma obra no mundo, mas não mostramos suficiente atividade e zelo. Se fôssemos mais fervorosos, os homens se convenceriam
da verdade de nossa mensagem. A falta de vida e a monotonia de nosso culto a Deus repelem muitos que nos observam para ver em nós zelo
profundo, fervente e santificado. A religião formal não serve para este
tempo. Podemos praticar todos os atos externos do culto e, não obstante,
estar tão destituídos da influência vivificante do Espírito Santo, como o
estavam os montes de Gilboa do orvalho e da chuva. — The Review and
Herald, 26 de maio de 1903.
O que queremos criar não é a excitação, mas uma reflexão profunda e
fervorosa, a fim de que as pessoas que escutam, façam uma obra sólida,
verdadeira, correta, genuína, que seja tão duradoura quanto a eternidade. Não temos ânsia de excitação, de sensacionalismo; quanto menos
disso tivermos, tanto melhor. O raciocínio tranquilo e fervoroso com base
nas Escrituras é precioso e frutífero. Nisto consiste o segredo do êxito, na
pregação de um Salvador vivo, pessoal, de maneira tão simples e ardorosa que, pela fé as pessoas se apossem do poder da Palavra da vida. —
Carta 102, 1894.
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3 de abril

Abordagem adequada

Conquistarei a confiança
Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e, assim, te sobrevirá o bem (Jó 22:21).
s que trabalham para Cristo devem ser homens e mulheres de
O
grande discrição, de maneira que os que não lhes compreendem as
doutrinas, se sintam inclinados a respeitá-los e considerá-los como pes-

soas desprovidas de fanatismo, isentas de leviandade e impetuosidade.
Seus discursos e procedimento, bem como a conversação, devem ser de
natureza tal que guiem os homens à conclusão de que esses ministros
são homens de pensamento, de solidez de caráter, homens que temem
e amam seu Pai Celestial. Devem conquistar a confiança das pessoas, de
maneira que quem escuta a pregação saiba que os ministros não apresentaram uma fábula artificialmente composta, mas suas palavras são
palavras de valor, um testemunho que exige meditação e atenção. Vejam-vos as pessoas exaltando a Jesus, e ocultando o eu. — The Review and
Herald, 26 de Abril de 1892.
Cristo raramente buscou alguma vez provar que a verdade é verdade.
Ilustrava a verdade em todos os seus ensinos, e deixava, depois, a Seus
ouvintes a liberdade de aceitá-la ou rejeitá-la, segundo escolhessem.
Não forçou ninguém a crer. No Sermão da Montanha instruiu as pessoas
quanto à piedade prática, esboçando-lhes claramente o dever. Falou de
maneira tal que recomendava a verdade à consciência. O poder manifestado pelos discípulos era revelado na clareza e no fervor com que expressavam a verdade.
No ensino de Cristo não existe raciocínio longo, rebuscado e complicado. Ele fere a tecla justa. Em seu ministério lia todo o coração como um
livro aberto, e da inexaurível provisão de Seu tesouro tirava coisas novas e
velhas, para ilustrar e reforçar os Seus ensinos. Tocava o coração e despertava as simpatias. — Manuscrito 24, 1891.
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Abordagem adequada

4 de abril

A forma certa de ensinar a doutrina
Pois dou-vos boa doutrina; não deixeis a Minha Lei (Provérbios 4:2).
mas poucas observações concludentes sobre algum ponto de douU
trina, fixá-lo-á na mente com muito mais firmeza do que se fosse
apresentada tão grande quantidade de elementos que nada se destacas-

se claro nem distinto na mente das pessoas alheias à nossa crença. De
mistura com as profecias, deve haver lições práticas dos ensinos de Cristo.
— Carta 48, 1886.
Que privilégio o de trabalhar pela conversão de almas! Elevada é
a nossa vocação. [...] A fim de capacitar-nos para fazer este trabalho, o
Senhor nos fortalecerá as faculdades mentais, tão certamente como
o fez com a mente de Daniel. Ao ensinarmos os que jazem em trevas a
compreender as verdades que nos iluminaram a nós, Deus nos ensinará
a compreender estas verdades ainda melhor, nós mesmos. Ele nos dará
palavras adequadas para falar, comungando conosco por intermédio do
anjo que está ao nosso lado. — Manuscrito 126, 1902.
Precisamos muito menos controvérsia e muito mais apresentação da
pessoa de Cristo. Nosso Redentor é o centro de toda a nossa fé e esperança. Os que podem apresentar o Seu amor inigualável e inspirar nos corações o desejo de dar-Lhe suas melhores e mais santas afeições, estão fazendo obra grandiosa e santa. — O colportor evangelista, pp. 60 e 61 (1902).
Os muitos sermões argumentativos pregados, raramente enternecem e subjugam a alma. — Carta 15, 1892.
Os que defendem a verdade podem ser justos e agradáveis. Não há
necessidade de intromissão humana. Não compete a você usar o Espírito
Santo, mas ao Espírito Santo usar você. [...]
Cuide para não fazer nenhum ataque. Precisamos de que o Espírito
de Deus nos seja a vida e a voz. Nossa língua deve ser como a pena de
um escritor capaz, porque o Espírito de Deus fala através do instrumento
humano. Ao usar de censura e ataque, você mistura muito de si mesmo, e
nada precisamos dessa mistura. — Manuscrito 7, 1894.

| 99 |

5 de abril

Abordagem adequada

Não me intrometerei em assuntos políticos
Mas Jesus, chamando-os a Si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes
delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas; mas entre vós não
será assim; antes, qualquer que, entre vós, quiser ser grande será vosso serviçal. E qualquer
que, dentre vós, quiser ser o primeiro será servo de todos (Marcos 10:42-44).
obra não consiste em atacar o governo, mas em preparar um
N ossa
povo para estar de pé no grande dia do Senhor. Quanto menos ata-

ques fizermos às autoridades e governos tanto mais realizaremos para
Deus. [...]
Se bem que a verdade deva ser defendida, esta obra deve ser feita
no espírito de Jesus. Se o povo de Deus atuar sem paz nem amor, sofrerá
grande perda, uma perda irreparável. As almas são afastadas de Cristo,
mesmo depois de haverem estado ligadas a Sua obra.
Não devemos julgar quem não teve as oportunidades nem os privilégios que nós tivemos. Alguns desses irão ao Céu adiante dos que tiveram
grande luz, mas não viveram em conformidade com essa luz.
Se quisermos convencer os descrentes de que possuímos a verdade
que santifica a alma e transforma o caráter, não devemos acusá-los veementemente de seus erros. Se o fizermos, obrigamo-los a concluir que a
verdade não nos torna bondosos nem corteses, mas ásperos e rudes.
Alguns, facilmente excitáveis, estão sempre dispostos a pegar em armas de luta. Em tempos de provação, mostrarão que não alicerçaram a
sua fé sobre a rocha sólida. [...]
Não façam os adventistas do sétimo dia coisa nenhuma que os assinale como desobedientes à lei ou a ela contrários. Apartem de sua vida
toda incoerência. Nossa obra consiste em proclamar a verdade, deixando
com o Senhor os resultados.
Faça tudo ao seu alcance para refletir a luz, mas não diga nada que
irrite ou provoque. — Manuscrito 117a, 1901.
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Abordagem adequada

6 de abril

Não usarei a mensagem para atacar
Então, Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da
espada à espada morrerão (Mateus 26:52).
o passado, você apresentou a verdade de maneira violenta, usando
-a como se fora um chicote. Isso não glorificou ao Senhor. Você deu
N
ao povo os ricos tesouros da Palavra de Deus, mas a sua forma de ensinar

foi tão condenável que eles se afastaram. Não ensinou a verdade da mesma forma que Cristo ensinava. Você a apresentou de uma maneira que
prejudica a influência dela. [...] Seu coração precisa ser cheio da graça
transformadora de Cristo. — Carta 164, 1902.
Aprenda cada ministro a usar os sapatos do evangelho. Quem está
calçado com a preparação do evangelho da paz, andará como Cristo andou. Poderá proferir palavras adequadas, e fazê-lo com amor. Não buscará incutir pela força a divina mensagem da verdade. Tratará com ternura
cada coração, reconhecendo que o Espírito imprimirá a verdade nos que
são susceptíveis às impressões divinas. Nunca terá maneiras impetuosas.
Toda palavra que proferir exercerá influência suavizante e subjugante.
[...]
Ao proferir palavras de reprovação, ponhamos na voz toda a ternura e
amor cristãos possíveis. Quanto mais elevada for a posição de um ministro, tanto mais circunspecto deve ele ser em palavras e atos. — Manuscrito
127, 1902.
Todos aqueles cujo coração está em harmonia com o coração do Infinito Amor, buscarão reaver e não condenar. A presença permanente de
Cristo na alma é uma fonte que jamais secará. Onde Ele habita, haverá
uma torrente de beneficência. — O maior discurso de Cristo, p. 22.
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7 de abril

Abordagem adequada

Evangelizarei de forma simples,
mas com emoção
E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém! (Marcos 16:20).
Senhor quer que você aprenda a usar a rede do evangelho. MuiO
tos necessitam aprender essa arte. Para ser bem-sucedido em sua
obra, as malhas de sua rede — a aplicação das Escrituras — devem ser fi-

nas, e o sentido [delas] facilmente compreensível. Então, coloque cuidado especial no recolhimento da rede. Vá direto ao ponto. Faça com que as
ilustrações falem por si mesmas. Por maior que seja o conhecimento de
um homem, torna-se de nenhum valor, a não ser que ele o saiba comunicar aos outros. Que a emoção de sua voz, seu profundo sentimento produza
sua impressão nos corações. Anime seus alunos a se entregarem a Deus. [...]
Torne claras as suas explicações; pois sei que muitos há que não compreendem muitas das coisas que você diz. Que o Espírito Santo molde
e afeiçoe seu discurso, purificando-o de toda escória. Fale como falaria
com crianças, lembrando-se de que há muitas pessoas bem avançadas
em anos, mas que não passam de crianças no entendimento.
Por meio de fervorosa oração e diligente esforço havemos de obter
aptidão para falar. Esta aptidão inclui a pronúncia clara de cada sílaba,
pondo a acentuação nos lugares que a requerem. Fale devagar. Muitos o
fazem rapidamente, amontoando com precipitação as palavras umas sobre as outras, de modo que fica perdido o efeito do que dizem. Ponha no
que diz o espírito e a vida de Cristo. [...] Para os que ouvem, o evangelho
se torna o poder de Deus para salvação. Apresente o evangelho em sua
simplicidade. — Conselhos aos professores, pais e estudantes, pp. 227, 228 e
229 (1913).
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Abordagem adequada

8 de abril

Cuidado com o preparo dos sermões
E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da Sua doutrina,
porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas (Mateus 7:28 e 29).
s sermões proferidos sobre a verdade presente estão cheios de
O
material importante, e se lhes for prestada cuidadosa consideração antes de serem apresentados ao público, se forem resumidos e não

abrangerem muitos pontos, se o Espírito do Mestre transparecer em sua
forma de falar, ninguém será deixado em trevas, ninguém terá motivo de
queixa por não haver sido alimentado. A preparação, tanto do pregador
como do ouvinte, tem muitíssimo que ver com o resultado.
Citarei umas poucas palavras que ouvi recentemente: “Sempre sei
pelo tamanho da pregação do Sr. Cannon, se ele esteve muito tempo fora
de casa durante a semana”, disse um membro de seu rebanho. “Quando
estudados cuidadosamente, seus sermões não são longos, mas é quase
impossível que seus ouvintes se esqueçam dos ensinos apresentados.
Quando não teve tempo de prepará-los, são excessivamente longos, e é
igualmente impossível extrair deles alguma coisa para ser guardada na
memória”.
A outro ministro capaz foi perguntado sobre o tempo que costumava usar nas pregações. “Quando me preparo suficientemente, meia hora;
quando estou apenas em parte preparado, uma hora; mas quando ocupo
o púlpito sem preparo prévio, prossigo falando todo o tempo que vocês
quiserem; de fato, nunca sei quando parar”.
Veja outra declaração bastante concludente: “Um bom pastor, diz um
escritor, deve ter sempre abundância de pão em seu esboço, e o seu cachorro acorrentado. O cão é o seu zelo, que ele deve guiar, pôr em ordem e
moderar. Seu esboço cheio de pão, é a sua mente cheia de conhecimento
útil e ele deve estar sempre preparado para dar alimento ao seu rebanho”. — Carta 47, 1886.
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9 de abril

Abordagem adequada

Não pregue tempo demais!
E, estando um certo jovem, por nome Êutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar,
tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo; e foi
levantado morto (Atos 20:9).
ão gosto de demorar-me muito mais que meia hora”, disse um
“N
pregador fiel e fervoroso, que por certo nunca deu aos seus ouvintes alguma coisa cuja preparação não lhe houvesse custado nada. “Eu

sei que a digestão espiritual de algumas pessoas é fraca e deve entristecer-me que meus ouvintes tenham que empregar a seguinte meia hora
para esquecer o que lhes disse na meia hora anterior, ou a desejar que
termine quando já lhes dei tanto quanto podem levar consigo”. — Carta
47, 1886.
Alguns de seus longos discursos teriam muito melhor efeito sobre as
pessoas se você os dividisse em três partes. As pessoas não podem digerir
tanto; a mente delas tampouco os pode apreender, e chegam a cansar-se
e confundir-se ao ser-lhes apresentada tanta matéria em um único sermão. [...]
Na sua essência e na prática, a verdade é tão diferente dos erros pregados dos púlpitos populares que, ao ser apresentada aos ouvintes pela
primeira vez, quase os confunde. É alimento sólido e deve ser distribuído
delicadamente. Se bem que algumas mentes sejam rápidas para captar
ideias, outras são lentas para compreender verdades novas e surpreendentes que envolvem grandes mudanças e apresentam uma cruz a cada
passo. Dê tempo a elas para digerirem as maravilhosas verdades da mensagem que você lhes apresenta.
Deve o pregador esforçar-se por levar consigo a compreensão e as
simpatias das pessoas. Não suba muito alto, aonde não poderão acompanhá-lo, mas apresente a verdade, ponto por ponto, lenta e claramente, destacando uns poucos pontos essenciais, e então essa verdade será
como um prego fixado em lugar seguro pelo “Mestre das congregações”.
Se você parar quando necessário, não dando aos ouvintes mais do que
podem compreender e aproveitar, estarão ansiosos para ouvir mais, e assim será mantido o interesse. — Carta 39, 1887.
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Quer ser considerado um pregador interessante?
Então, o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para
que a possa ler o que correndo passa (Habacuque 2:2).
onha em seu trabalho todo o entusiasmo possível. Sejam curtos os
P
seus sermões. Duas razões existem, pelas quais você deve diminuí-los. Uma é que conquistará a reputação de ser um pregador interessan-

te; a outra é que sua saúde será preservada. — Carta 112, 1902.
Jamais canse os ouvintes com sermões longos. Isso não é sábio. Durante muitos anos estive empenhada nesse assunto, tratando de que
nossos irmãos falem menos e dediquem o seu tempo e energia para simplificar os pontos importantes da verdade, pois todo ponto será motivo
de ataque de nossos oponentes. Todos quantos estejam relacionados
com a obra devem manter ideias novas; [...] e com tato e previsão, faça
todo o possível para conquistar o interesse de seus ouvintes. — Carta 48,
1886.
Em cada sermão feito seja aplicada uma verdade ao coração, para que
todo aquele que ouvir entenda, e para que homens, mulheres e jovens
possam se tornar vivos para Deus. — Testemunhos para ministros e obreiros
evangélicos, p. 258 (1896).
Pregue a Palavra de maneira que seja de fácil compreensão. Leve os
ouvintes precisamente aonde está Jesus Cristo, em quem se centralizam
suas esperanças de vida eterna. [...] Ao levar-lhes a Palavra de Deus, apresentando-a em estilo simples, a semente brotará, e depois de algum tempo você terá uma colheita. Seu trabalho consiste em semear a semente;
a multiplicação da semente é obra divina do Senhor. — Carta 34, 1896.
É mais difícil atingir o coração dos homens hoje em dia, do que foi há
vinte anos. Os argumentos mais convincentes podem ser apresentados,
e, no entanto, os pecadores parecem estar tão distantes da salvação como
nunca. Os ministros não devem pregar sermão após sermão somente sobre temas doutrinários. A piedade prática deve encontrar lugar em cada
discurso. — The Review and Herald, 23 de abril de 1908.
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Pregarei um evangelho simples e prático
As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das
congregações, que nos foram dadas pelo único Pastor (Eclesiastes 12:11).
m certa ocasião, estando o célebre ator Betterton a jantar com o Dr.
E
Sheldon, arcebispo de Cantuária, este lhe disse: “Faça o obséquio de
dizer-me, Sr. Betterton, por que é que os atores impressionam tão fortemente o auditório, falando-lhes de coisas imaginárias?” “Senhor”, respondeu Betterton, “com a devida submissão a Vossa Mercê, permita que
lhe diga que a razão é clara: tudo consiste no poder do entusiasmo. Nós,
no palco, falamos de coisas imaginárias como se fossem reais; e vocês, no
púlpito, falam de coisas reais como se fossem imaginárias”. — Conselhos
aos professores, pais e estudantes, p. 255 (1913).
Não devemos adular o mundo nem pedir-lhe perdão por ter que dizer-lhe a verdade; devemos desprezar toda dissimulação. Erga a bandeira para pelejar pela causa dos homens e dos anjos. É preciso entender
que os adventistas do sétimo dia não devem fazer acordos. Em suas opiniões e fé não deve haver a menor aparência de incertezas; o mundo tem
direito a saber o que esperar de nós. — Manuscrito 16, 1890.
Estamos unidos na fé quanto às verdades fundamentais da Palavra
de Deus. [...] Temos uma mensagem mundial. Os mandamentos de Deus
e os testemunhos de Jesus Cristo são a responsabilidade do nosso trabalho. — Carta 37, 1887.
Arrependam-se! Arrependam-se!, era a mensagem proclamada por
João Batista no deserto. A mensagem de Cristo para o povo era: “Se vos
não arrependerdes, todos de igual modo perecereis” (Lucas 13:5). E aos
apóstolos foi ordenado pregar em toda parte que os homens deveriam
arrepender-se.
O Senhor quer que Seus servos hoje em dia preguem a antiga doutrina evangélica: tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. Necessitamos de sermões ao estilo antigo, costumes de estilo antigo, pais e
mães em Israel de estilo antigo. — Manuscrito 82, 1894.
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Meu sermão deve ser confortante e poderoso
Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da
fé e da boa doutrina que tens seguido (1 Timóteo 4:6).
deve ter clara compreensão do evangelho. A vida religiosa não
V ocê
é de melancolia e tristeza, mas de paz e regozijo unidos à dignida-

de cristã e santa solenidade. Não somos animados por nosso Salvador a
desenvolver dúvidas e temores, nem perspectivas desanimadoras; elas
não trazem alívio à alma e devem ser repelidas, e não louvadas. Podemos ter gozo inefável e glorioso. Ponhamos de parte nossa indolência e
estudemos com mais constância a Palavra de Deus. Se alguma vez necessitamos de que o Espírito Santo estivesse conosco, se já necessitamos de
pregar sob a manifestação do Espírito, agora é justamente esse tempo.
— Manuscrito 6, 1888.
Agora, justamente agora, devemos proclamar a verdade presente,
com certeza e vigor. Não cante uma nota de lamento; não cante hinos
fúnebres. — Carta 311, 1905.
Erga os que estão desanimados. Considere as calamidades como bênçãos disfarçadas; as aflições como favores. Aja de maneira tal que faça
brotar a esperança em lugar do desespero. — Testemunhos para a igreja,
vol. 7, p. 272 (1902).
Ao se apressar de uma coisa para outra, se há tanto para você fazer
que não pode dispor de tempo para conversar com Deus, como esperará
poder em seu trabalho? O motivo de muitos de nossos ministros pregarem sermões insossos e destituídos de vida é permitirem eles que uma
variedade de coisas de natureza mundana lhes ocupe o tempo e a atenção. — Ibidem, p. 251 (1902).
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Existem sermões doentios?
Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade (1 Timóteo 4:7).
ontos breves apresentados com clareza, que evitem toda divagação,
P
serão da maior vantagem. Deus não quer que você esgote suas energias antes de ir à reunião, quer seja escrevendo, quer em outra ocupação,

pois ao andar com a mente cansada, você transmite ao público um sermão muito imperfeito. Ponha na obra suas energias mais vigorosas e não
permita que a mais leve sombra de imperfeição seja vista em qualquer
de seus esforços.
Se por qualquer motivo você está cansado e exausto, por amor de
Cristo, não tente fazer um sermão. Outra pessoa que não esteja assim
esgotada fale um pouco, ferindo a tecla exata ou então faça um estudo
bíblico; qualquer coisa, menos sermões doentios. Eles farão menos mal
quando todos são crentes, mas ao ser a verdade proclamada perante as
pessoas que não pertencem à fé, deve o orador preparar-se para a tarefa.
Não deve divagar por toda a Bíblia, mas fazer um sermão claro, organizado, que mostre que ele compreende os pontos que quer apresentar. —
Carta 48, 1886.
Deus pede aos ministros do evangelho que não busquem exceder-se
além da sua capacidade com a apresentação de adornos artificiais, visando ao louvor e aplauso dos homens, sendo ambiciosos de uma vã ostentação de inteligência e eloquência. Seja a ambição dos ministros a investigação cuidadosa da Bíblia, a fim de conhecerem o máximo possível a
Deus e a Jesus Cristo, ao qual Ele enviou. Com quanto maior clareza os
ministros discirnam a Cristo, e Lhe apanhem o espírito, com tanto maior
vigor pregarão a simples verdade, da qual Cristo é o centro. — The Review
and Herald, 24 de março de 1896.
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Eloquência tem limite!
E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor,
dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água (porém mentiu-lhe)
(1 Reis 13:18).
ministro pode fazer uma escalada aos Céus, por meio de descrições
O
poéticas e apresentações fantasiosas que agradem os sentidos e alimentem a imaginação, mas não toquem a experiência da vida comum,
as necessidades diárias; fazendo chegar ao coração as próprias verdades
que são de interesse vital. As necessidades imediatas, as provações presentes, necessitam de auxílio e fortaleza presentes — a fé que opera por
amor e purifica a alma, não palavras que não têm influência real sobre o
ativo andar diário em cristianismo prático.
Pode o ministro pensar que com a sua eloquência fantasiosa fez grandes coisas na alimentação do rebanho de Deus; ou os ouvintes podem
pensar que nunca dantes ouviram temas tão belos, que nunca viram a
verdade revestida de linguagem tão bela, e como Deus lhes foi apresentado em Sua grandeza, sentiram um ardor de emoção. Mas investigue
da causa para o efeito todo esse êxtase de sentimento causado por essas
fantasiosas apresentações. Poderá haver verdades, mas demasiadas vezes elas não são o alimento que os fortalecerá para as lutas da vida diária.
— Manuscrito 59, 1900.
Não devem os irmãos pensar que, por não entenderem todos os pontos de menor importância com perfeita unanimidade de vistas, seja virtude o manterem-se afastados. Se concordam quanto às verdades fundamentais, não devem divergir nem discutir acerca de assuntos de real
pouca importância. Deterem-se em questões de difícil compreensão,
que afinal de contas não têm importância vital, tende a desviar a mente
das verdades vitais para a salvação da alma. Devem os irmãos ser muito
moderados no insistir sobre esses pontos secundários que muitas vezes
eles próprios não compreendem, pontos que não sabem ser a verdade e
não são essenciais para a salvação. [...] — Manuscrito 82, 1894.
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Pregue o que é importante e fuja das polêmicas
Eis que, para contendas e debates, jejuais e para dardes punhadas impiamente; não jejueis
como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto (Isaías 58:4).
mostrado que o estratagema do inimigo é desviar a mente dos
F oi-me
homens para algum ponto obscuro ou destituído de importância, al-

guma coisa que não está inteiramente revelada ou não é essencial para a
salvação. Isto é transformado em tema absorvente, a “verdade presente”,
quando todas as investigações e suposições só servem para tornar os assuntos mais obscuros e confundir a mente de alguns que deveriam estar
buscando a união pela santificação da verdade. — Manuscrito 82, 1894.
Se permitimos que a mente siga seu próprio curso haverá pontos incontáveis de divergência que podem ser debatidos pelos homens que fazem de Cristo a sua esperança, e que amam a verdade com sinceridade,
e, não obstante, mantêm opiniões divergentes sobre temas que não têm
real importância. Estes assuntos controversos não devem ser apresentados nem debatidos em público, mas, se são defendidos por alguém, devem sê-lo serenamente e sem luta. [...]
O obreiro nobre, devoto e espiritual, verá nas grandes verdades probantes que constituem a solene mensagem que deve ser dada ao mundo, razão suficiente para manter ocultas todas as divergências menores,
de preferência a expô-las para que sejam objeto de contenda. Ocupe-se
a mente na grande obra da redenção, a breve vinda de Cristo, e os mandamentos de Deus; e verificar-se-á que há, nesses temas, alimento suficiente para ocupar toda atenção. — The Review and Herald, 11 de setembro
de 1888.
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A melhor voz para pregar
E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração
da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas (Rute 2:13).
sermões curtos, controle a voz, ponha nela toda a melodia e
P regue
expressão que lhe for possível, e se evitará esse terrível esgotamento

a que está exposto o pregador que faz sermões longos e intermináveis.
[...]
Muito do efeito dos discursos fica perdido pela maneira em que estes
são apresentados. Com frequência o orador esquece que é mensageiro
de Deus, e que Cristo e os anjos estão em seu auditório como ouvintes.
Sua voz não deve elevar-se a uma tonalidade muito alta, gritando a verdade como se fosse uma trombeta; porque isto é mais potência nervosa
do que espírito tranquilo e poder do Espírito Santo. Jesus, o maior Mestre
que o mundo já conheceu, era calmo, fervoroso e impressivo em Seus discursos. Ele é nosso exemplo em todas as coisas. — Carta 47, 1886.
O Senhor exige que você faça melhoras concretas em sua maneira de
apresentar a verdade. Não seja sensacionalista. Pregue a Palavra, como
Cristo, o Filho de Deus, pregava a Palavra. As gesticulações violentas diminuem grandemente as impressões que a verdade faria sobre os corações humanos, e roubam a força das manifestações do Espírito de Deus.
Elas apagam as solenes impressões referentes à Palavra de Deus que os
santos anjos anseiam sejam feitas na mente. [...]
Meu irmão, o Senhor me deu uma mensagem para você. O ministro
evangélico está empenhado numa obra muito solene e sagrada. Em toda
reunião em que a Palavra de Deus é ensinada, acham-se presentes anjos, e quem dirige essas reuniões deve agir com a solenidade que Cristo
manifestou em Seus ensinos. O molde correto precisa ser aplicado a cada
apresentação da verdade bíblica. — Carta 366, 1906.
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A mensagem deve ser centralizada em Cristo
[...] mas Cristo é tudo em todos (Colossenses 3:11).
mensagem do terceiro anjo exige a apresentação do sábado do
A
quarto mandamento, e esta verdade deve ser apresentada ao mundo; mas o grande centro de atração, Jesus Cristo, não deve ser deixado

fora da mensagem do terceiro anjo. [...]
O pecador precisa olhar sempre para o Calvário, e com a fé simples de
uma criancinha, confiar nos méritos de Cristo, aceitando a Sua justiça e
crendo em Sua misericórdia. Os que trabalham na causa da verdade devem apresentar a justiça de Cristo. — The Review and Herald, 20 de março
de 1894.
Cristo crucificado, Cristo ressurgido, Cristo assunto aos Céus, Cristo
vindo outra vez, deve abrandar, alegrar e encher o espírito do ministro,
de tal forma, que apresente estas verdades ao povo com amor e profundo
zelo. O ministro desaparecerá então, e Jesus será revelado.
Exalte a Jesus, você que ensina o povo, exalte-O nos sermões, em cânticos, em oração. Que todas as suas forças se centralizem em dirigir ao
“Cordeiro de Deus” almas confusas, transviadas, perdidas. Exalte-O, ao
ressuscitado Salvador, e diga a todos quantos ouvem: Vão Àquele que
“vos amou, e Se entregou a Si mesmo por nós” (Efésios 5:2). Seja a ciência
da salvação o tema central de todo sermão, de todo hino. Seja manifestado em toda súplica. Não coloque em suas pregações coisa alguma que
suplemente a Cristo, a sabedoria e ao poder de Deus. Mantenha perante
o povo a Palavra da vida, apresentando Jesus como a esperança do arrependido e a fortaleza de todo crente. Revele o caminho da paz à alma
turbada e acabrunhada, e manifeste a graça e suficiência do Salvador. —
Obreiros evangélicos, pp. 159 e 160 (1915).
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Jesus deve estar em cada sermão
Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado (1 Coríntios 2:2).
á mais pessoas do que pensamos ansiando por encontrar o caminho
H
para Cristo. Os que pregam a última mensagem de misericórdia, devem ter em mente que Cristo tem de ser exaltado como o refúgio do peca-

dor. Alguns ministros pensam não ser necessário pregar arrependimento
e fé; julgam que seus ouvintes se acham relacionados com o evangelho,
e que devem ser apresentados assuntos de diferente natureza, a fim de
lhes prender a atenção. Muitas pessoas, no entanto, são lamentavelmente ignorantes quanto ao plano da salvação; precisam mais de instrução
quanto a esse tema todo-importante, do que sobre qualquer outro.
São essenciais discursos teóricos, para que o povo veja a cadeia da
verdade, elo após elo, ligando-se num todo perfeito; mas nunca se deve
pregar um sermão sem apresentar a Cristo, e Ele crucificado, como a base
do evangelho. Os ministros alcançariam mais corações, se salientassem
mais a piedade prática. — Obreiros evangélicos, pp. 158 e 159.
Cada mensageiro deve sentir-se no dever de apresentar a plenitude
de Cristo. Se não é apresentado o dom gratuito da justiça de Cristo, os discursos são áridos e sem vigor; as ovelhas e os cordeiros não são alimentados. Disse Paulo: “A minha palavra, e a minha pregação, não consistiu
em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração
do Espírito e de poder”. Há no evangelho tutano e gordura. Jesus é o centro vivo de todas as coisas. Introduza a Cristo em cada sermão. Faça com
que a preciosidade, a misericórdia e a glória de Jesus Cristo sejam contempladas até que Cristo, a esperança da glória, seja formado no homem
interior. [...]
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Os melhores temas para sermões
Oh! Quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar! Mais doces do que o mel à minha boca
(Salmos 119:103).
ão estes os nossos temas: Cristo crucificado pelos nossos pecados,
S
Cristo ressuscitado dentre os mortos, Cristo nosso intercessor perante Deus; e intimamente relacionada com estes assuntos acha-se a obra

do Espírito Santo, representante de Cristo, enviado com poder divino e
com dons para os homens. — Carta 86, 1895.
Sua preexistência, Sua vinda pela segunda vez, em glória e majestade. Sua dignidade pessoal, Sua santa Lei exaltada, são os temas que têm
sido abordados com simplicidade e poder. — Carta 83, 1895.
Cristo deve ser pregado, não em forma de controvérsia, mas de maneira afirmativa. Assuma a sua posição sem contenda. Não sejam indecisas as suas palavras em momento algum. A Palavra do Deus vivo deve ser
o alicerce de nossa fé. Reúna as mais vigorosas declarações afirmativas
atinentes à expiação que Cristo fez pelos pecados do mundo. Mostre a
necessidade dessa expiação, e diga aos homens e mulheres que, caso se
arrependam e voltem à lealdade à Lei de Deus, podem ser salvos. Reúna todas as declarações afirmativas e provas que fazem do evangelho as
boas novas de salvação para todos quantos recebem a Cristo e nEle creem
como seu Salvador pessoal. — Carta 65, 1905.
Muitos de nossos ministros têm apenas feito sermões, apresentando
os assuntos por meio de argumentos, mencionando pouco o poder salvador do Redentor. Seu testemunho era destituído do sangue salvador de
Cristo. Sua oferta assemelhava-se à de Caim. Traziam ao Senhor os frutos da terra, os quais eram, em si mesmos, aceitáveis aos olhos de Deus.
Muito bom era, na verdade, o fruto; mas, a virtude da oferta — o sangue
do Cordeiro morto, representando o sangue de Cristo — isso faltava. O
mesmo acontece com sermões destituídos de Cristo. Os homens não são
por eles aguilhoados até ao coração; não são levados a indagar. Que devo
fazer para me salvar? De todos os professos cristãos, devem os adventistas do sétimo dia ser os primeiros a exaltar a Cristo perante o mundo. —
Obreiros evangélicos, p. 156.
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A verdade tal como é em Jesus
Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nEle (Colossenses 2:6).
recisam os ministros ter uma maneira mais clara e simples de apreP
sentar a verdade tal como é em Jesus. [...] Muitas pessoas há que querem saber que fazer para serem salvas. Querem uma explicação simples e

clara dos passos indispensáveis para a conversão e nenhum sermão deve
ser feito sem que nele se contenha uma porção especialmente destinada a esclarecer o caminho pelo qual os pecadores podem atingir a Cristo
para salvarem-se. [...] — The Review and Herald, 22 de fevereiro de 1887.
Há muitas vozes advogando o erro; que a sua voz defenda a verdade.
Apresente assuntos que sejam como verdes pastos para as ovelhas do rebanho de Deus. Não leve seus ouvintes a regiões agrestes, onde não se
encontrarão mais próximos da fonte da água viva do que o estavam antes de ouvirem você. Apresente a verdade tal como é em Jesus, tornando
claras as exigências da Lei e do evangelho. Apresente a Cristo, o caminho,
a verdade e a vida, e fale do Seu poder de salvar a todos quantos a Ele
se chegam. O Capitão de nossa salvação está intercedendo por Seu povo,
não como um suplicante que quer mover a compaixão do Pai, mas como
vencedor que reclama os troféus da Sua vitória. Ele é capaz de salvar perfeitamente a todos quantos por intermédio dEle se aproximam de Deus.
Deixe esse fato bem claro.
A menos que os ministros sejam cautelosos, hão de ocultar a verdade
sob ornamentos humanos. Não pense nenhum ministro que pode converter almas com sermões eloquentes. Os que ensinam a outros devem
suplicar a Deus que lhes comunique Seu Espírito, e os habilite a exaltar
a Cristo como a única esperança do pecador. Linguagem floreada, contos agradáveis ou anedotas impróprias não convencem o pecador. Os
homens ouvem tais palavras, como o fariam a uma canção aprazível. A
mensagem que o pecador deve ouvir, é: “Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nEle crê
não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16). — Obreiros evangélicos,
pp. 154 e 155 (1915).
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Qual é a verdadeira mensagem do terceiro anjo?
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, 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 (Apocalipse 14:9 e 10).
árias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e respondi-lhes: “É
V
verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo”. — The Review and Herald,

1º de abril de 1890.
Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do
mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador; convidava o povo para
receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os
mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido
o olhar fixo em Sua divina pessoa, em Seus méritos e em Seu imutável
amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em Suas mãos,
para que Ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de Sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem
que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica
que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de Seu Espírito Santo em grande medida.
O Salvador crucificado deve aparecer em Sua eficaz obra como o Cordeiro sacrificado, sentado no trono, para dispensar as inestimáveis bênçãos do concerto, os benefícios que Sua morte concederia a cada alma
que nEle cresse. João não podia exprimir em palavras esse amor; era profundo e amplo demais; ele apela à família humana para que o contemple. Cristo intercede pela igreja nas cortes celestiais, lá em cima, rogando
por aqueles por quem pagou o preço da redenção — Seu próprio sangue.
Os séculos, o tempo, nunca poderão diminuir a eficácia de Seu sacrifício
expiatório. A mensagem do evangelho de Sua graça devia ser dada à
igreja em linhas claras e distintas, para que não mais o mundo dissesse
que os adventistas do sétimo dia falam na Lei, na Lei, mas não ensinam a
Cristo nem nEle creem. — Evangelismo, pp. 190 e 191.

| 116 |

Abordagem adequada

22 de abril

Cristo ou as obras de penitência?
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da Lei (Romanos 3:28).
uando a mensagem do terceiro anjo é pregada como deve ser, há
poder que lhe acompanha a proclamação, e ela se torna uma influQ
ência permanente. Precisa ela ser acompanhada do poder divino, sem o

que nada realizará. [...]
As penitências, mortificações da carne, confissão constante de pecado, sem arrependimento sincero; jejuns, dias santificados, e observâncias externas, desacompanhados da verdadeira devoção — são todos
destituídos de valor. O sacrifício de Cristo é suficiente; Ele fez uma oferta
a Deus, completa, eficaz; e inútil é o esforço humano sem o mérito de
Cristo. [...]
O plano da salvação não é considerado como sendo aquele pelo qual
o divino poder é comunicado ao homem a fim de que o esforço humano
alcance êxito integral. [...]
Sem o processo transformador que só pode advir através do divino
poder, as propensões originais para o pecado permanecem no coração
com toda a sua força, para forjar novas cadeias, para impor uma escravidão que nunca pode ser desfeita pela capacidade humana. — The Review
and Herald, 19 de agosto de 1890.
De todo o coração agradecemos ao Senhor o possuirmos luz preciosa para apresentar às pessoas, e folgamos por ter, para esse tempo, uma
mensagem que é a verdade presente. As novas de que Cristo é a nossa
justiça produziram alívio a muitas, muitas almas e Deus diz ao Seu povo:
“Avancem”. — The Review and Herald, 23 de julho de 1889.
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Nunca houve uma época melhor
para a pregação profética
E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma
luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso
coração (2 Pedro 1:19).
s profecias que o grande EU SOU tem dado em Sua Palavra, unindo
A
elo com elo na cadeia dos acontecimentos da eternidade no passado à eternidade no futuro, dizem-nos onde estamos hoje na sucessão dos

séculos, e o que se pode esperar no tempo por vir. Tudo o que a profecia
tem predito que haveria de acontecer, até o presente, tem tomado lugar
nas páginas da História, e podemos estar certos de que tudo quanto ainda está por suceder será cumprido no seu devido tempo.
Hoje os sinais dos tempos declaram que estamos no limiar de grandes e solenes eventos. Tudo em nosso mundo está em agitação. Ante nossos olhos cumprem-se as profecias do Salvador, de acontecimentos que
precederiam Sua vinda. “E ouvireis de guerras e de rumores de guerra.
[...] Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares” (Mateus 24:6 e 7).
O tempo presente é de dominante interesse para todos os viventes.
Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança
e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua
atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam
a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno, e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer — que o mundo
está no limiar de uma crise estupenda.
A Bíblia, e a Bíblia só, permite uma visão correta dessas coisas. Nela
estão reveladas as grandes cenas finais da história de nosso mundo,
acontecimentos que já estão lançando suas primeiras sombras, o som de
cuja aproximação fazendo tremer a Terra, e o coração dos homens desmaiando de terror. — Profetas e reis, pp. 536 e 537.
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A mensagem precisa ter um sonido certo
Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação (1
Pedro 1:20).
uitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos
M
dias, e precisam ser esclarecidos. É dever, tanto do vigia como do
leigo, dar à trombeta sonido certo. Sejam fervorosos, “clama em alta voz,
não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao Meu
povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados”. — Carta 1, 1875.
Os perigos dos últimos dias estão sobre nós, e por nosso trabalho devemos advertir o povo do perigo em que está. Não deixe que as cenas
solenes que a profecia tem revelado sejam deixadas por tocar. Se nosso
povo estivesse meio desperto, se reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, seria operada uma reforma em nossas igrejas, e muitos mais creriam na mensagem.
Não temos tempo a perder; Deus apela para que vigiemos pelas almas como aqueles que devem dar contas. Promova princípios e misture-os à verdade. Será como uma espada de dois gumes. Mas não esteja
muito pronto a assumir uma atitude de controvérsia. [...] Deixemos que
Daniel fale; que fale o Apocalipse e digam a verdade. — Testemunhos para
ministros e obreiros evangélicos, p. 118 (1896).
Não permita que o ensino se processe de forma insossa, abstrata,
como tem sido em muitos casos, mas apresente as verdades da Palavra
de Deus de maneira nova e impressiva. [...]
O livro do Apocalipse deve ser aberto perante o público. A muitos lhes
foi ensinado que é um livro selado; mas está selado unicamente para
quem rejeita a luz e a verdade. A verdade que contém deve ser proclamada, a fim de que as pessoas tenham uma oportunidade de prepararse para os acontecimentos que logo ocorrerão. A mensagem do terceiro
anjo deve ser apresentada como a única esperança de salvação de um
mundo que perece. — Carta 87, 1896.

| 119 |

25 de abril

Abordagem adequada

As três mensagens são importantes
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? (Mateus 24:3).
da maior importância é a mensagem do terceiro anjo, que
O tema
abrange as mensagens do primeiro e do segundo anjos. Todos de-

verão compreender as verdades contidas nessas mensagens e demonstrá-las na vida diária, pois isso é essencial para a salvação. Teremos que
estudar com empenho e com oração, a fim de compreender estas grandes verdades; e à capacidade de apreender e compreender será imposto
o máximo de esforço. — Carta 97, 1902.
Os ministros devem apresentar a firme palavra da profecia como o
fundamento da fé dos adventistas do sétimo dia. As profecias de Daniel
e Apocalipse devem ser cuidadosamente estudadas e, em ligação com
elas, as palavras: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo”
(João 1:29).
O capítulo vinte e quatro de Mateus é-me apresentado repetidamente como devendo ser exposto à atenção de todos. Vivemos atualmente
no tempo em que as predições deste capítulo se estão cumprindo. Expliquem nossos ministros e mestres essas profecias àqueles que estão instruindo. Deixem fora de seus discursos assuntos de menor importância, e
apresentem as verdades que hão de decidir o destino das almas. — Obreiros evangélicos, p. 148 (1915).
Temos que proclamar ao mundo as grandes e solenes verdades do
Apocalipse. Estas verdades têm que entrar nos próprios desígnios e princípios da igreja de Deus. É pronunciada uma bênção sobre quem presta a
devida consideração a esta comunicação. A bênção é prometida para estimular o estudo desse livro. Não devemos, de maneira alguma, cansarnos de examiná-lo por motivo de seus símbolos aparentemente místicos.
Cristo nos pode dar a compreensão. [...] Deve haver estudo mais acurado
e mais diligente do Apocalipse, e apresentação mais fervorosa das verdades que contém — verdades que concernem a todos quantos vivem
nestes últimos dias. — Manuscrito 105, 1902.
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Os mandamentos de Deus, a fé de
Jesus e seu lugar na mensagem
Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé
em Jesus (Apocalipse 14:12).
visão que Cristo apresentou a João, apresentando os mandamentos
A
de Deus e a fé de Jesus, deve ser definidamente proclamada a todas
as nações, povos e línguas. As igrejas que são representadas por Babilô-

nia, são apresentadas como tendo caído de seu estado espiritual para se
tornarem um poder perseguidor contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse poder perseguidor
é representado a João como tendo chifres de cordeiro mas falando como
dragão. — Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, 117 (1896).
As reuniões do irmão _____ eram bem frequentadas, e o público lhe
escutava as palavras com atento interesse; o interesse continuou do princípio ao fim. Com a Bíblia na mão, e alicerçando os seus argumentos na
Palavra de Deus, o irmão _____ lhes descreveu as profecias de Daniel e do
Apocalipse. Poucas eram as suas próprias palavras; ele fazia com que as
próprias Escrituras explicassem a verdade às pessoas. Depois de apresentar-lhes a verdade, o pastor _____ arrancava de seu auditório uma manifestação de opinião. “Agora”, dizia ele, “os que reconhecem ser verdade
o que estou a dizer, levantem a mão”; e, em apoio, muitas mãos foram
levantadas. Mal posso descrever-vos o interesse que o seu trabalho suscitou. — Carta 400, 1906.
Como na antiguidade, ao claro testemunho da Palavra de Deus opunha-se a indagação: “Têm crido alguns dos príncipes ou dos fariseus?”
[...] Multidões, confiando implicitamente nos pastores, recusaram-se a
ouvir a advertência; e outros, ainda que convictos da verdade, não ousavam confessá-la para não ser “expulsos da sinagoga”. A mensagem que
Deus enviara para provar e purificar a igreja revelou com muita evidência
quão grande era o número dos que haviam posto a afeição neste mundo ao invés de em Cristo. Os laços que os ligavam à Terra, mostravam-se
mais fortes do que as atrações ao Céu. Preferiam ouvir a voz da sabedoria mundana, e desviavam-se da probante mensagem da verdade. — O
grande conflito, p. 380 (1888).
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Preciso conhecer todos os pontos
da verdade profética
Não havendo profecia, o povo se corrompe (Provérbios 29:18).
jovens que desejam dedicar-se ao ministério, ou que já o fizeram,
O sdevem
familiarizar-se com todos os pontos da história profética, e

todas as lições dadas por Cristo. — Obreiros evangélicos, p. 98.
Maior luz brilhará sobre todas as grandes verdades da profecia, e serão compreendidas com vivacidade e brilho, porque os radiantes raios do
Sol da Justiça iluminarão todo o conjunto.
Cremos nós que estamos chegando à crise, que estamos vivendo mesmo nas últimas cenas da história da Terra? Despertaremos agora para fazer a obra que este tempo requer, ou esperaremos até que nos atinjam as
coisas que tenho apresentado? — Manuscrito 18, 1888.
O Senhor deseja que todos Lhe compreendam o trato providencial
agora, precisamente agora, no tempo em que vivemos. Não deve haver
longas discussões que apresentem teorias novas atinentes às profecias
que Deus já esclareceu. A grande obra, de que a alma não deve ser desviada agora, é a consideração de nossa segurança pessoal à vista de Deus.
Estão os nossos pés firmados na Rocha dos séculos? Estamo-nos abrigando em nosso único Refúgio? Com fúria inexorável aproxima-se a tormenta. Estamos nós preparados para enfrentá-la? Somos nós um com Cristo,
assim como Ele é um com o Pai? Somos nós herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo? Estamos nós trabalhando em comunhão de interesses com
Cristo? — Manuscrito 32a, 1896.
O apóstolo apresenta uma solene incumbência a todo ministro do
evangelho. Ele os conjura, perante Deus e o Senhor Jesus Cristo, que julgará os vivos e os mortos, a pregarem a Palavra, e não devem dar preferência unicamente às profecias e às porções controversas das Escrituras,
mas as maiores e mais importantes lições que nos são dadas, são as que
nos foram dadas pelo próprio Jesus Cristo. — Manuscrito 13, 1888.
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Dê alimento sólido às pessoas,
mas não uma pedra
E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? (Mateus
7:9).
a verdade tal como é em Jesus, mandamento sobre
A presente-se
mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Fale

do amor de Deus com palavras de fácil compreensão. A verdade bíblica
apresentada com a humildade e o amor de Jesus exercerá influência notável sobre muitas mentes.
Muitas almas estão famintas do pão da vida. Seu clamor é: “Dê-me
pão; e não me deem uma pedra. É de pão que eu preciso”. Alimente essas
almas que perecem, que morrem de fome. Lembrem-se nossos ministros
de que o alimento mais sólido não é para ser dado às crianças que não
conhecem os rudimentos da verdade como nós a cremos. Em cada época
teve o Senhor uma mensagem especial para o povo desse tempo; assim
nós temos uma mensagem para o povo nesta era. Mas se bem que tenhamos muita coisa para dizer, podemos ver-nos obrigados a reter algumas
delas por algum tempo, porque as pessoas não estão preparadas para recebê-las agora. — The Review and Herald, 14 de outubro de 1902.
Ao trabalhar em um campo novo, não pense que é seu dever declarar imediatamente ao povo: Somos adventistas do sétimo dia; cremos
que o dia de repouso é o sábado; acreditamos que a alma não é imortal.
Isso haveria de levantar enorme barreira entre você e aqueles a quem
quer alcançar. Fale a eles, assim que surgir a oportunidade, de pontos de
doutrina sobre os quais você e eles estão em harmonia. Insista sobre a
necessidade da piedade prática. Deixe bem claro a eles que você é um
cristão, desejando paz, e que ama a alma deles. Que possam ver que você
é consciencioso. Assim você conquistará sua confiança e haverá tempo
suficiente para as doutrinas. Seja o coração conquistado, o solo preparado, e depois plante a semente, apresentando em amor a verdade como é
em Cristo. — Obreiros evangélicos, pp. 119 e 120 (1915).
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Um pouco aqui, um pouco ali
Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre
regra, regra e mais regra: um pouco aqui, um pouco ali (Isaías 28:10).
ntem à noite, em minhas horas de sono, pareceu-me estar numa
O
reunião com meus irmãos, escutando Alguém que falava como
quem possui autoridade. Disse Ele: “Muitas almas assistirão a esta reu-

nião, as quais honestamente desconhecem as verdades que lhes serão
apresentadas. Elas escutarão e interessar-se-ão porque Cristo as está
atraindo. Diz-lhes a consciência que o que ouvem é verdadeiro, pois tem
por fundamento a Bíblia. O maior cuidado deve ser exercido ao tratar
com essas almas”.
De início, não apresente às pessoas os aspectos de nossa fé que despertam mais preconceitos, para que não sejam fechados os ouvidos das
pessoas a quem essas coisas chegam como uma revelação. Sejam-lhes
apresentadas porções adaptadas à compreensão e apreciação; embora lhes pareça estranho e alarmante, muitos reconhecerão com júbilo a
nova luz projetada sobre a Palavra de Deus, ao passo que, se a Verdade
fosse apresentada em tão grande medida que não pudessem recebê-la,
alguns se afastariam para nunca mais voltar. Mais do que isso, deturpariam a verdade. — General Conference Bulletin, 25 de fevereiro de 1895.
Os que foram instruídos na verdade por preceito e exemplo, devem
exercer grande tolerância com outras pessoas que não tiveram conhecimento algum das Escrituras senão pelas interpretações dadas por ministros e membros de igrejas, e que receberam tradições e fábulas como
sendo a verdade bíblica. Elas se surpreendem com a apresentação da verdade; é-lhes uma nova revelação, e não podem suportar toda a verdade,
na feição mais incisiva, se lhes for apresentada logo de início. Tudo é novo
e estranho, e inteiramente diverso do que ouviram de seus ministros, e
inclinam-se a acreditar no que os ministros lhes disseram: que os Adventistas do Sétimo Dia são incrédulos e não creem na Bíblia. Seja a verdade apresentada tal como é em Jesus, mandamento sobre mandamento,
regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. — Manuscrito 95, 1894.
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Um ponto de cada vez
Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, que haja dedicação ao ensino (Romanos 12:7).
s instrutores da Palavra de Deus não devem ocultar parte alguma
O
do conselho divino, para que as pessoas não ignorem o seu dever e
deixem de entender qual seja a seu respeito a vontade de Deus, e trope-

cem e caiam para a perdição. Mas conquanto o instrutor da verdade deva
ser fiel na apresentação do evangelho, nunca deve despejar uma quantidade tão grande de matéria que os ouvintes não possam apreendê-la
por ser desconhecida e de difícil compreensão. Apresente um ponto por
vez, e esclareça esse ponto, falando lentamente e com voz viva. Fale de
maneira tal que as pessoas vejam a relação existente entre esse ponto e
as outras verdades de importância vital. [...] Se o orador se esconde em
Cristo, será difícil criar preconceito no coração de quem está em busca da
verdade como de tesouros escondidos; porque então revelará a Cristo, e
não a si próprio. — Manuscrito 39, 1895.
Não se detenha nos pontos negativos das questões que surgem, mas
reúna em sua mente verdades afirmativas e fixadas ali mediante um
estudo, oração fervorosa e consagração de coração. Avive o fogo da sua
lâmpada; e faça com que dela irradiem brilhantes raios de luz, para que
os homens, vendo suas boas obras, sejam induzidos a glorificar a seu Pai
que está nos Céus.
Tinha o grande Mestre, em mãos, todo o esquema da verdade, mas
não o revelou todo aos Seus discípulos. Ele lhes abriu unicamente os temas que lhes eram essenciais para o avanço no caminho do Céu. Muitas
coisas havia sobre que Sua sabedoria O fazia silenciar. Assim como Cristo reteve muitas coisas de Seus primeiros discípulos, por saber que lhes
seria impossível compreendê-las, também retém de nós muitas coisas,
porque conhece a nossa capacidade de compreensão. — The Review and
Herald, 23 de abril de 1908.
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Como apresentar as verdades bíblicas

Recursos para o ensino da verdade
Por isso, todo escriba instruído acerca do Reino dos céus é semelhante a um pai de família que
tira do seu tesouro coisas novas e velhas (Mateus 13:52).
evemos procurar seguir mais estritamente o exemplo de Cristo, o
D
grande Pastor, ao trabalhar com Seu pequeno grupo de discípulos,
estudando com eles e com o povo em geral as Escrituras do Antigo Testa-

mento. Seu ministério ativo consistia não somente em discursar, mas em
instruir o povo. Ao passar pelas aldeias, mantinha contato pessoal com as
pessoas em suas casas, ensinando-as e atendendo-lhes as necessidades.
Ao aumentarem as multidões que O seguiam, quando chegava a um local apropriado falava-lhes, simplificando Seus discursos com o emprego
de parábolas e símbolos. — Carta 192, 1906.
Você dedicou muito estudo ao assunto de como tornar interessante a
verdade, e os quadros que fez estão em perfeita conformidade com o trabalho que precisa ser feito. Esses quadros são, para as pessoas, lições objetivas. Você colocou vigor de pensamento na obra de produzir estas notáveis ilustrações. E elas exercem efeito notável ao serem apresentadas
ao público em reivindicação da verdade. O Senhor as usa para impressionar as mentes. Fui instruída clara e nitidamente quanto a deverem
usar-se quadros na apresentação da verdade. E essas ilustrações devem
tornar-se ainda mais impressivas por meio das palavras que mostram a
importância da obediência. — Carta 51, 1902.
O uso de quadros é muitíssimo eficaz para explicar as profecias referentes ao passado, presente e futuro. Devemos, porém, tornar o nosso
trabalho tão simples e econômico quanto possível. Deve a verdade ser
explicada com simplicidade. Em caso nenhum devemos seguir o exemplo de exibicionismo demonstrado pelo mundo1. — Manuscrito 42, 1905.

1 Atualmente o uso de ilustrações encontra uma forma prática e adequada nas modernas apresentações de slides
por meio de programas preparados para isso, como o Microsoft Office PowerPoint.
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2 de maio

O uso eficaz de recursos adequados
E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim
(Daniel 12:9).
S está agora dirigindo uma série de conferências em Oakland.
O pastor
[...] Armou ele sua tenda em local central e conseguiu bom auditó-

rio, melhor do que esperávamos.
O irmão S é um evangelista inteligente. Fala com a simplicidade da
criança. Nunca introduz nenhuma leviandade em seu sermão. Prega diretamente da Palavra, fazendo com que ela fale a todas as classes. Seus
argumentos convincentes são as palavras do Antigo e do Novo Testamentos. Não busca palavras que meramente impressionem as pessoas
com a sua erudição, mas esforça-se para deixar que a Palavra de Deus
lhes fale diretamente com expressões claras e distintas. Para que alguém
recuse aceitar a mensagem, tem que recusar a Palavra.
O irmão S insiste especialmente nas profecias dos livros de Daniel e
Apocalipse. Tem ele grandes figuras dos animais de que esses livros falam. Esses animais são feitos de papel machê2 e, por meio de mecanismo
engenhoso, podem ser postos perante o auditório no momento preciso
em que deles se necessita. Mantém, assim, a atenção do auditório, enquanto lhes prega a verdade. Por meio dessas conferências centenas de
pessoas serão orientadas para melhor compreensão da Bíblia do que a
que já possuíam, e acreditamos que haverá muitas conversões. — Carta
326, 1906.
Os trabalhos do irmão S fazem-me relembrar os que foram efetuados
em 1842 a 1844. Ele usa a Bíblia e somente a Bíblia, para provar a veracidade dos seus argumentos. Apresenta um simples “Assim diz o Senhor”.
A seguir, se alguém lhe contradiz as palavras, esclarece que não é com ele
que devem argumentar. — Carta 350, 1906.

2 Papel machê (palavra originada do francês papier mâché, que significa papel picado, amassado e esmagado) é
uma massa feita com papel picado embebido na água, coado e depois misturado com cola e gesso. Com esta massa
é possível moldar objetos em diferentes formatos, utilitários e decorativos, entre outras.
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A influência das profecias sobre os incrédulos
E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono (Romanos 13:11).
Pastor S está despertando bom interesse por suas reuniões. Pessoas
de todas as classes vão escutá-lo e ver as imagens de tamanho naO
tural que possui dos animais do Apocalipse. Muitos católicos vão escutá

-lo. — Carta 352, 1906.
Agrada-me a maneira em que nosso irmão [o pastor S] tem usado a
sua habilidade e tato para proporcionar ilustrações apropriadas dos temas apresentados: figuras que possuem poder convincente. Tais métodos serão usados mais e mais neste trabalho de finalização. — Manuscrito
105, 1906.
Tem o Senhor estado a dirigir o Pastor S, ensinando-o a transmitir às
pessoas esta última mensagem de advertência. Seu método de fazer com
que as palavras da Bíblia provem a verdade para este tempo, e seu uso dos
símbolos apresentados no Apocalipse e em Daniel, são eficazes. Aprendam os jovens, como uma necessidade vital, o que é a verdade e como
deve ser apresentada. Vivemos nos últimos dias do grande conflito; só a
verdade nos manterá em segurança neste tempo de perplexidade. Deve
ser facilitado ao Pastor S o ensejo de pregar a mensagem, e nossos jovens
devem frequentar as suas reuniões noturnas. — Carta 349, 1906.
Manifestem os que trabalham para Deus tato e talento, e engendrem
recursos com que comunicar iluminação aos que estão perto e aos que
estão longe. [...] Perdeu-se tempo, oportunidades áureas não foram
aproveitadas porque faltou aos homens visão clara e espiritual, e não foram suficientemente sábios para planejar e engendrar meios e maneiras
de ocupar o campo com antecipação, antes que dele se apossasse o inimigo. — The Review and Herald, 24 de março de 1896.
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4 de maio

Anedotas e piadas fazem parte da mensagem?
E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que
bem tange; porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra (Ezequiel 33:32).
ministro do Evangelho que é coobreiro de Deus aprenderá diariaO
mente na escola de Cristo. [...] De seus lábios não sairá palavra alguma leviana, frívola; pois não é ele embaixador de Cristo, portador de uma

mensagem divina para as almas que perecem? Toda pilhéria e gracejo,
toda leviandade e frivolidade, é dolorosa para o discípulo que carrega a
cruz de Cristo. Ele é oprimido pela responsabilidade que sente pelas almas. Constantemente esvazia perante Deus o coração em busca do dom
de Sua graça, para que possa ser mordomo fiel. Ora para ser mantido
puro e santo, e depois recusa precipitar-se com descuido no terreno da
tentação.
Atende à ordem: “Como é santo Aquele que vos chamou, sede vós
também santos em toda a vossa maneira de viver; porquanto escrito
está: Sede santos, porque Eu sou santo”. [...] Mantendo-se próximo do
seu Mestre, dEle recebe palavras para falar às pessoas. Elevando como
Cristo eleva, amando como Cristo ama, trabalhando como Cristo trabalha, anda fazendo bem. Luta com todas as forças para o aprimoramento
próprio, a fim de que, por preceito e exemplo, leve outros a uma vida mais
pura, mais elevada e mais nobre. — The Review and Herald, 21 de janeiro
de 1902.
Não devem os ministros pregar opiniões de homens, não devem contar anedotas nem encenar representações teatrais, nem exibir-se; mas,
como se estivessem na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo, têm
de pregar a Palavra. Não introduzam na obra do ministério leviandades,
mas preguem a Palavra de maneira que deixe em quem os escute, a mais
solene impressão. — Ibidem, 28 de setembro de 1897.
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Use as ilustrações que Jesus usava
Disse-vos isso por parábolas; chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas,
mas abertamente vos falarei acerca do Pai (João 16:25).
s palavras proferidas devem sê-lo com autoridade, para que o Espírito Santo com elas impressione as mentes. O orador que é guiado
A
pelo Espírito de Deus tem uma sagrada dignidade, e suas palavras são

um cheiro de vida para vida. Não sejam introduzidas nos discursos ilustrações nem anedotas impróprias. Sejam para a edificação dos ouvintes
as palavras proferidas. — Carta 19, 1901.
Suas [de Cristo] mensagens de misericórdia variavam, a fim de ajustar-se ao Seu auditório. Sabia “dizer a seu tempo uma boa palavra ao que
está cansado”; pois nos lábios Lhe era derramada graça, a fim de que
transmitisse aos homens, pela mais atrativa maneira, os tesouros da verdade. Possuía tato para Se aproximar do espírito mais cheio de preconceito, surpreendendo-o com ilustrações que lhe prendiam a atenção.
Por meio da imaginação, chegava-lhes à alma. Suas ilustrações eram
tiradas das coisas da vida diária, e, conquanto simples, encerravam admirável profundeza de sentido. As aves do céu, os lírios do campo, a semente, o pastor e as ovelhas — com essas coisas ilustrava Cristo a verdade
imortal; e sempre, posteriormente, quando Seus ouvintes viam essas coisas da Natureza, elas Lhe evocavam as palavras. As ilustrações repetiam
continuamente Suas lições. — O Desejado de Todas as Nações, 254 (1898).
Alguns [ministros] formam hábito de contar em seus discursos anedotas que têm a tendência de divertir e tirar da mente dos ouvintes o
cunho sagrado da Palavra que manuseiam. Tais pessoas deveriam considerar que não estão dando ao povo a Palavra do Senhor. Demasiadas
são as ilustrações que não exercem influência correta; elas apoucam a
sagrada dignidade que sempre deve ser mantida na apresentação da Palavra de Deus ao público. — The Review and Herald, 22 de fevereiro de 1887.
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6 de maio

Cuidado com o fogo estranho!
Porém Nadabe e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor (Números
26:61).
á homens que ficam nos púlpitos como pastores, professando alimentar o rebanho, enquanto as ovelhas estão morrendo por falta
H
do pão da vida. Há longos e arrastados discursos grandemente compos-

tos de narrativas de anedotas; mas o coração dos ouvintes não é tocado.
Pode ser que os sentimentos de alguns sejam tocados, podem derramar
algumas lágrimas, mas seu coração não foi quebrantado. O Senhor Jesus
tem estado presente ao apresentarem o que se chamava sermão, mas
suas palavras eram destituídas do orvalho e chuva do Céu. [...] O Senhor
Deus do Céu não pode aprovar muito do que é trazido ao púlpito pelos
que professam estar falando a Palavra do Senhor. [...] Alimento barato,
muito barato é colocado diante do povo. — Testemunhos para ministros e
obreiros evangélicos, pp. 336 e 337 (1896).
O objetivo dos esforços ministeriais não é divertir. Não é tão-somente
apresentar informação nem meramente convencer o intelecto. A pregação da Palavra deve apelar para o intelecto e comunicar conhecimento,
mas abrange muito mais do que isso. O coração do ministro deve alcançar o coração dos ouvintes. Alguns adotaram estilo de pregação que não
exerce a devida influência. [...]
Ao misturar a apresentação de histórias fabulosas com seus discursos, está o ministro usando fogo estranho. [...] Tendes, para enfrentar,
homens de todas as espécies de intelecto, e ao tratardes da Palavra Sagrada, deveis manifestar fervor, respeito e reverência. Não se produza em
mente alguma a impressão de que você é um orador vulgar e superficial.
Retire de seus sermões os contos fabulosos. Pregue a Palavra. Se você
tivesse pregado constantemente a Palavra, teria obtido maior colheita
para o Mestre. Você tem pouca compreensão da grande necessidade e
anelo da alma. Alguns estão lutando com a dúvida, quase em desespero,
quase sem esperança. [...]
Deus é ofendido quando Seus representantes se rebaixam ao uso de
palavras triviais e frívolas. A causa da verdade é desonrada. Os homens
julgam todo o ministério pela pessoa a quem escutam, e os inimigos da
verdade tirarão o maior proveito de seus erros. — Carta 61, 1896.

| 131 |

7 de maio

Como apresentar as verdades bíblicas

Não pregue uma mensagem fast-food
Então, me disse: Filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém,
e comerão o pão por peso e com desgosto; e a água beberão por medida e com espanto
(Ezequiel 4:16).
suas histórias para si mesmo. As pessoas não sentem fome
G uarde
espiritual delas, mas querem o pão da vida, a palavra viva que per-

manece para sempre. Que tem a palha com o trigo? — Carta 61, 1896.
Depois de haver sido feito bom trabalho, as pessoas que foram despertas para o reconhecimento do pecado, devem ser ensinadas a apegarem-se ao braço do Senhor. Mas se as boas impressões causadas não
são seguidas de esforços sinceros e ardentes, nenhum bem permanente
é realizado. Poderia o resultado ser muito diferente, se um desejo de divertimento não desviasse a mente da contemplação de coisas sérias. [...]
Não deve o divertimento ser entretecido com a instrução das Escrituras. Ao ser feito isso, os ouvintes, divertidos com alguma vulgar tolice,
perdem o peso da convicção. Passa a oportunidade, e ninguém é atraído
pelas cordas de amor do Salvador. — Manuscrito 83, 1901.
As mensagens da verdade devem ser mantidas inteiramente isentas
de palavras vulgares e comuns de expediente humano. Sendo assim, impressões convincentes são feitas nos corações. Não acalentem os nossos
ministros a ideia de que devam apresentar alguma coisa nova e estranha,
nem que as expressões vulgares e comuns lhes darão influência. Têm os
ministros que ser porta-vozes de Deus, e devem eliminar de seus discursos toda expressão vulgar ou comum. Sejam eles cuidadosos de que, ao
buscarem, em seu discurso, produzir riso, não desonrem a Deus.
Nossa mensagem é solene e sagrada, e devemos vigiar em oração. As
palavras pronunciadas devem ser de caráter tal que por meio delas Deus
possa fazer impressão sobre o coração e o intelecto. Que os ministros do
evangelho sejam santificados pela verdade. — Carta 356, 1906.
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8 de maio

Cuidado com os extremos
E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da Lei, que carregais os homens com cargas difíceis
de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas! (Lucas
11:46).

O

s que querem trabalhar por palavra e doutrina, devem estar firmemente arraigados na verdade antes de serem autorizados a sair ao
campo para ensinar outros. A verdade, pura e genuína, deve ser apresentada às pessoas. A mensagem do terceiro anjo é que apresenta a verdadeira prova para as pessoas. Satanás induzirá os homens a forjar falsas
provas, e assim tratar de obscurecer o valor da mensagem da verdade,
anulando-lhe os efeitos.
O desejo e plano de Satanás é introduzir entre nós as pessoas que vão
a grandes extremos; pessoas de mente estreita, críticas e incisivas, e muito tenazes em sustentar seus próprios conceitos sobre o que é a verdade.
Serão muito exigentes e buscarão impor deveres rigorosos, exagerando muitos assuntos de somenos importância, ao passo que descuidam
matéria de mais peso da Lei — o juízo, a misericórdia e o amor de Deus.
Pela obra de umas poucas pessoas dessa espécie toda a comunidade dos
observadores do sábado será taxada de intolerante, farisaica e fanática.
Por causa desses obreiros considerar-se-á a obra da verdade indigna de
atenção.
Deus tem uma obra especial para os homens experimentados fazerem. Terão eles que proteger a causa de Deus. Têm que cuidar de que a
obra de Deus não seja confiada a homens que creiam ter o privilégio de
proceder segundo o seu próprio juízo independente, para pregar o que
bem lhes aprouver, não ficando responsáveis perante ninguém pelas instruções que ministram nem pelo trabalho que realizam. Se este espírito
de pretensão chegar a dominar em nosso meio, não haverá harmonia de
ação, nem unidade de espírito, nem segurança para a obra, nem haverá
crescimento salutar na causa. Haverá falsos mestres, maus obreiros que,
insinuando o erro, afastarão da verdade as almas. Cristo orou para que
Seus seguidores fossem um, como Ele era um com o Pai. Os que desejam
ver atendida esta oração, devem tratar de desviar a mais leve tendência
de desunião, e buscar manter entre os irmãos o espírito de união e amor.
— The Review and Herald, 29 de maio de 1888.
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Cuidado com as fábulas e histórias inverídicas
Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo; porque somos membros uns dos outros (Efésios 4:25).
ão temos que apresentar o convite aos que aceitaram a verdade e a
N
compreendem, àqueles a quem ela foi repetida tantas vezes que alguém pense que deva introduzir alguma coisa original. Introduz peque-

nas fábulas, que não têm valor algum. Apresenta-as como provas dadas
por Deus, quando foi Satanás que as originou para desviar as mentes das
verdadeiras provas divinas. — General Conference Bulletin, 16 de abril de
1901.
Ninguém deve desvirtuar a verdade com dar à Palavra construção
forçada e mística. Com isso muitos estão em perigo de transformar em
mentira a verdade divina. Há os que necessitam do toque do Espírito divino no coração. Então a mensagem para este tempo lhes será a preocupação. Eles não procurarão provas humanas, coisa nenhuma nova nem
estranha. O sábado do quarto mandamento é a prova para este tempo,
e tudo quanto se relaciona com este grande memorial deve ser mantido
perante o público. — Manuscrito 82, 1894.
O trabalho de Deus é um grande trabalho. São necessários homens
sábios, para manter os princípios bíblicos isentos de uma partícula de
método humano. Cada obreiro está sendo provado. Paulo fala dos que
trazem para o alicerce madeira, feno e palha. Isto representa os que apresentam como sendo verdade aquilo que não é a verdade, mas as suas
próprias suposições e invenções. Se estas almas forem salvas, sê-lo-ão
como pelo fogo, porque conscienciosamente pensaram que estivessem
trabalhando em conformidade com a Palavra. Serão, apenas, como que
tições tirados do fogo.
O trabalho que poderia haver sido puro, elevado e nobre, foi misturado com sofismas introduzidos por homens. Assim, a beleza da verdade
foi desfigurada. Nada é apresentado sem a contaminação do egoísmo.
A mistura desses sofismas com a obra de Deus torna o que deveria ser
apresentado clara e distintamente perante o mundo, uma mescla de
princípios divergentes em sua aplicação prática. — Carta 3, 1901.
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10 de maio

Anunciemos a segunda vinda de Cristo
Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-poderoso
e vindo sobre as nuvens do céu (Mateus 26:64).
ivemos na terminação da história da Terra. [...] Está-se cumprindo
a profecia. Logo virá Cristo com poder e grande glória. Não temos
V
tempo a perder. Ressoe a mensagem com ferventes palavras de adver-

tência.
Por toda parte devemos persuadir os homens a arrepender-se e fugir da ira vindoura. Têm eles almas para salvar ou perder. Não haja indiferença neste assunto. Chama o Senhor obreiros que estejam cheios de
ardente e decidido propósito. Digam às pessoas que instem a tempo e
fora de tempo. Com as palavras da vida nos lábios, ide dizer a homens e
mulheres que está às portas o fim de todas as coisas.
Conservemos a alma no amor de Deus. O brado de advertência deve
ser dado. A verdade não deve enlanguescer-nos nos lábios. Devemos
despertar as pessoas para que façam preparação imediata, porque pouco imaginamos o que está perante nós. Minha convicção está tão forte
quanto sempre esteve de que estamos vivendo no último remanescente de tempo. Apresente cada instrutor uma porta aberta perante todos
quantos, arrependendo-se de seus pecados, queiram ir a Jesus. — Carta
105, 1903.
Fui instruída para apresentar palavras de advertência aos nossos irmãos e irmãs que estão em perigo de perder de vista a obra especial para
esse tempo. [...] Em cada país devemos proclamar a segunda vinda de
Cristo, na linguagem do revelador, que proclama: “Eis que vem com as
nuvens, e todo o olho O verá”. — Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 116.
O Senhor vem. Erga a cabeça e regozije-se. Oh! gostaríamos de pensar
que os que escutam as boas novas, que proclamam o amor de Jesus, estivessem repletos de gozo inefável e glorioso. Esta é a boa, a alegre nova
que deve eletrizar cada alma, que deve ser repetida em nossos lares, e
proferida àqueles com quem nos encontramos nas ruas. Que nova mais
jubilosa pode ser transmitida! [...]
A voz do vigia fiel precisa ser ouvida agora ao longo de toda a fileira:
“Vem a manhã, e também a noite”. Deve a trombeta dar sonido certo, pois
estamos no grande dia de preparação do Senhor. — Carta 55, 1886.
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Cristo está voltando! Não há tempo a perder!
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? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane [...] (Mateus
24:3 e 4).
ressoar um alarme. Dizei às pessoas que o dia do Senhor está
F azei
perto, e apressa-se grandemente. Ninguém fique sem ser advertido.

Poderíamos haver estado no lugar das pobres almas que jazem em erro.
Em conformidade com a verdade que recebemos antes das outras pessoas, somos-lhes devedores de lha comunicar.
Não temos tempo a perder. As potestades das trevas estão agindo
com energia intensa e, com passos furtivos, Satanás está avançando para
apanhar os que agora dormem, como o lobo apanha sua presa. Temos
advertências para transmitir agora, um trabalho que agora podemos fazer, mas logo será mais difícil do que imaginamos. [...]
A vinda do Senhor está mais próxima do que quando aceitamos a fé.
O grande conflito aproxima-se de seu fim. Toda notícia de calamidade
em mar ou terra é um testemunho de que o fim de todas as coisas está
próximo. Guerras e rumores de guerras declaram-no. Haverá um só cristão cuja pulsação não se acelere ao prever os acontecimentos que se iniciam perante nós?
O Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que Se aproxima, ao
vir Ele punir o mundo por sua iniquidade. Temos que preparar-Lhe o caminho mediante o desempenho de nossa parte em preparar um povo
para esse grande dia. — The Review and Herald, 12 de novembro de 1914.
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12 de maio

Minha mensagem possui vida?
E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus
ossos; e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam (Isaías
58:11).
poder vital precisa acompanhar a mensagem do segundo aparecimento de Cristo. Não devemos descansar sem que vejamos muitas
O
almas convertidas para a bendita esperança da volta do Senhor. No tem-

po dos apóstolos a mensagem que proclamavam realizou um trabalho
genuíno, desviando almas dos ídolos para servirem ao Deus vivo. O trabalho a ser feito hoje é justamente tão real quanto o foi aquele, e a verdade, exatamente a mesma; apenas devemos proclamar a mensagem com
tanto maior diligência quanto está mais próxima a vinda do Senhor. A
mensagem para este tempo é positiva, simples, e da mais profunda importância. Precisamos agir como homens e mulheres que nela creem. Esperar, vigiar, trabalhar, orar, advertir o mundo — este é o nosso trabalho.
Todo o Céu está em atividade, empenhado em preparar-se para o dia
da vingança de Deus, o dia do libertamento de Sião. O tempo de tardança
está quase findo. Os peregrinos e estrangeiros que há tanto tempo estiveram em busca de um país melhor já quase chegaram a sua casa. Sinto
como se devesse gritar bem alto: Rumo ao lar! Rapidamente nos estamos
aproximando do tempo em que Cristo virá ajuntar para Si os Seus remidos. — The Review and Herald, 13 de novembro de 1913.
As verdades da profecia estão entrelaçadas e, ao serem estudadas,
formam elas um belo conjunto de verdades cristãs práticas. 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. Esta esperança deve estar vinculada com todas as
nossas palavras e atos, com todos os nossos relacionamentos e amizades.
— Carta 150, 1902.
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A verdade que eu preciso apresentar às pessoas
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! (Apocalipse 1:7).
segunda vinda do Filho do homem deve ser o tema maravilhoso a
A
ser mantido perante o público. Este assunto não deve ser omitido de
nossos sermões. As realidades eternas devem ser levadas em conta, e as

atrações do mundo aparecerão do modo como devem ser, inteiramente
inúteis, simples vaidades. Que haveremos de fazer com as vaidades do
mundo, seus louvores, suas riquezas, suas honras e seus prazeres?
Somos peregrinos e estrangeiros que aguardamos a bem-aventurada esperança, o glorioso aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo, e por ele ansiamos e oramos. Se cremos isto 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! — Manuscrito 39, 1893.
Deus pôs sob o Seu domínio os tempos e as estações. E por que Ele
não nos deu esse conhecimento? Porque se assim o fizesse, não faríamos
uso correto dele. Esse conhecimento provocaria tal estado de coisas entre
nós que adiaria grandemente a obra de Deus na preparação de um povo
que resista ao grande dia que está para vir. Não devemos nos ocupar com
especulações relativas aos tempos e às estações que Deus não revelou.
Jesus mandou que os discípulos “vigiassem”, mas não por um tempo
pré-fixado. Seus seguidores devem estar na situação de quem espera as
ordens do seu comandante; devem vigiar, esperar, orar e trabalhar à medida que se aproxima o tempo da vinda do Senhor; mas ninguém poderá
predizer justamente quando chegará esse tempo, porque “daquele dia
e hora ninguém sabe”. Vocês não podem dizer que Ele virá daqui a um
ano, ou dois, ou cinco anos, nem deverão adiar a Sua vinda ao declarar
que não acontecerá antes de dez ou vinte anos. [...] Não nos foi permitido
saber o tempo exato, nem do derramamento do Espírito Santo, nem da
vinda de Cristo. — The Review and Herald, 22 de março de 1892.
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14 de maio

O lugar do santuário na pregação da mensagem
Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos
céus à destra do trono da Majestade, Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual
o Senhor fundou, e não o homem (Hebreus 8:1 e 2).
correta do ministério do santuário celestial constitui
AOcompreensão
o alicerce de nossa fé. — Carta 208, 1906.
assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente

compreendido pelo povo de Deus. Todos precisam conhecer a posição e
a obra de seu grande Sumo Sacerdote. Aliás, lhes será impossível exercerem a fé que é essencial neste tempo, ou ocupar a posição que Deus
lhes deseja confiar. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou a perder.
Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de
defrontar face a face o grande Juiz. Quão importante é, pois, que todos
contemplem muitas vezes a cena solene em que o juízo se assentará e
os livros se abrirão, e em que juntamente com Daniel, cada pessoa deve
estar na sua sorte, no fim dos dias!
Todos os que receberam luz sobre estes assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. O santuário no Céu é
o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz respeito a
toda a alma que vive sobre a Terra. Torna-nos evidente o plano da redenção, levando-nos até ao final do tempo, e revelando o desfecho triunfante
da controvérsia entre a justiça e o pecado. É da máxima importância que
todos investiguem cuidadosamente esses assuntos, e possam dar resposta a qualquer que lhes peça a razão da esperança que neles há. — O
grande conflito, pp. 488 e 489.
O assunto do santuário foi a chave que esclareceu o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades, ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigiu o
grande movimento do advento e apontou novos deveres ao trazer à luz a
posição e obra de Seu povo. — Ibidem, p. 423.
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Onde eu devo fixar meus olhos
Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios; pelo que era necessário que Este também tivesse alguma coisa que oferecer (Hebreus 8:3).
omo povo, devemos ser estudantes diligentes da profecia; não devemos sossegar sem que entendamos claramente o assunto do santuC
ário, apresentado nas visões de Daniel e de João. Este assunto derrama

muita luz sobre nossa atitude e nossa obra atual, e nos dá prova inegável
de que Deus nos dirigiu em nossa experiência passada. Explica nosso desapontamento de 1844, mostrando que o santuário a ser purificado não
era a Terra, como pensávamos [na época], mas que Cristo entrou então
no lugar santíssimo do santuário celestial, e ali está realizando a obra
final de Sua missão como sacerdote, em cumprimento das palavras do
anjo comunicadas ao profeta Daniel: “Até duas mil e trezentas tardes e
manhãs; e o santuário será purificado”.
Nossa fé nas mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos estava
correta. Os grandes marcos pelos quais passamos são permanentes. Ainda que as hostes do inferno tentem arrancá-los de seu fundamento, e experimentem grande alegria ao pensamento de que foram bem-sucedidas, não atingirão o seu objetivo. Esses pilares da verdade permanecem
tão firmes quanto os montes eternos, indiferentes a todos os esforços
combinados, tanto de homens como de Satanás e suas hostes. Muito podemos aprender, e devemos estar constantemente pesquisando as Escrituras para ver se essas coisas são assim. Deve o povo de Deus ter agora os
olhos fixos no santuário celestial, onde está em processo a ministração
final de nosso grande Sumo Sacerdote na obra do juízo — o qual intercede por Seu povo. — The Review and Herald, 27 de novembro de 1883.
Enquanto Cristo está purificando o santuário, devem os adoradores
na Terra examinar cuidadosamente a própria vida, e comparar o caráter
com a norma da justiça. — Ibidem, 8 de abril de 1890.
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16 de maio

Não introduza falsas teorias na
mensagem do santuário
Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece,
perto está de acabar (Hebreus 8:13).
uturamente surgirão enganos de toda espécie, e precisamos de terreF
no sólido para nossos pés. O edifício precisa de pilares sólidos. Nem
a mínima coisa deverá ser excluída de tudo quanto o Senhor instituiu. O

inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um
santuário. Este é um dos pontos em que alguns se separarão da fé. Onde
acharemos segurança, a não ser nas verdades que o Senhor nos tem dado
pelos últimos cinquenta anos? — The Review and Herald, 25 de maio de
1905.
Aproxima-se o tempo em que os poderes enganadores das forças
satânicas serão amplamente desenvolvidos. De um lado está Cristo, a
quem foi dado todo o poder no Céu e na Terra. Do outro está Satanás,
exercendo continuamente seu poder de seduzir, de enganar com fortes
sofismas espiritualistas, de tirar a Deus do lugar que deve ocupar na
mente dos homens.
Satanás está lutando continuamente para sugerir suposições fantasiosas no tocante ao santuário, manchando as maravilhosas exposições
de Deus e do ministério de Cristo para a nossa salvação, a qualquer coisa
que se ajuste à mente carnal. Tira do coração dos crentes o poder que ali
domina e substitui-o por teorias fantasiosas, inventadas para anular as
verdades da expiação e para destruir-nos a confiança nas doutrinas que
consideramos sagradas desde que pela primeira vez foi dada a tríplice
mensagem. Pretende, assim, despojar-nos da fé na própria mensagem
que nos converteu num povo separado e que conferiu à nossa obra a sua
dignidade e poder. — Special Testimonies, Série B, vol. 7, p. 17.
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A importância da mensagem da Lei e do sábado
Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti
(Isaías 60:1).
Senhor tem uma mensagem especial que Seus embaixadores devem apresentar. Devem eles transmitir ao público a advertência
O
que os convida a reparar a brecha feita pelo papado na Lei de Deus. O

sábado foi transformado em coisa sem importância, em requisito dispensável, que a autoridade humana pode anular. O santo dia do Senhor
foi convertido em dia útil comum. Os homens derrubaram o memorial
divino, colocando em seu lugar um falso dia de repouso. — Manuscrito
35, 1900.
A última mensagem de advertência ao mundo tem de levar homens
a ver a importância que o Senhor dá à Sua Lei. Tão claramente deve a
mensagem ser apresentada, que nenhum transgressor, ao ouvi-la, seja
desculpável por deixar de discernir a importância de obedecer aos mandamentos de Deus.
Fui instruída a dizer: Reúnam provas bíblicas de que Deus santificou
o sétimo dia, e leiam essas provas para a congregação. Mostrem aos que
não têm ouvido a verdade, que todos quantos se desviam de um claro
“Assim diz o Senhor”, têm de sofrer os resultados de seu procedimento.
Em todos os séculos o sábado tem sido a prova de lealdade a Deus. “Entre
Mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre”, declara o Senhor. —
Obreiros evangélicos, pp. 148 e 149.
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18 de maio

A apresentação da verdade em campos novos
E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados; e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas
para morar (Isaías 58:12).
compreensão quanto aos reclamos obrigatórios da Lei de Deus deve
ser apresentada em toda parte. Este assunto há de ser decisivo. Ele
A
experimentará e submeterá à prova o mundo. — Special Testimonies, Série

A, vol. 7, pp. 17 e 18.
Tive que interromper a tarefa de escrever para ter uma entrevista
com o irmão _____. Ele está com certa perplexidade. [...] Queria ele saber
como apresentar a verdade ao penetrar em campos novos, e se o sábado
deveria ser apresentado em primeiro lugar.
Eu lhe disse que o plano melhor e mais sábio seria apresentar temas
que despertem a consciência. Poderia ele falar ao público acerca da piedade prática; da devoção e compaixão, e apresentar a vida de desprendimento e abnegação de Jesus como nosso Exemplo, até que vissem o
contraste com a própria vida comodista deles, e chegassem a sentir-se
insatisfeitos com a sua vida não cristã.
Apresente a eles, então, as profecias; mostre a pureza e as exigências obrigatórias da Palavra de Deus. Nem um jota ou um til dessa Lei
perderão a sua força, mas manterão suas exigências obrigatórias para
cada pessoa até ao fim do tempo. Ao ser anulada a Lei de Deus; quando o
mundo cristão se unir aos católicos e mundanos para anular os mandamentos de Deus, então o Seu povo escolhido irá aparecer para defender
a Lei de Jeová.
Foi este o “engano” que Paulo usou; essa é a prudência da serpente
e a simplicidade da pomba. Ao chegarmos a uma comunidade que está
informada de nossa crença, não é preciso seguir este procedimento cauteloso, mas em todos os casos deve ser feito empenho especial para aproximar-se dos corações por meio de esforços pessoais. Evite desprezar as
igrejas; não permita que as pessoas tenham a ideia de que a sua obra é
destruir, mas, pelo contrário, construir, e apresentar a verdade tal como é
em Jesus. Insista muito na necessidade da piedade vital. — Carta 2, 1885.
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O sábado deve ser pregado em novos campos
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: 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 (Isaías 56:4 e 5).
mensagem da verdade é nova e surpreendente para os habitantes
A
deste país [Austrália]. As doutrinas bíblicas apresentadas são como
que uma nova revelação, e eles realmente consideram os conceitos ex-

postos como um tipo de infidelidade. Na apresentação do assunto do
domingo, ou da união da Igreja e do Estado, trate-o com cuidado. Não
solucionará o problema a apresentação de atitudes firmes que tem sido
e continuará a ser necessário apresentar na América.
Esses assuntos precisam ser divulgados com prudência. Ainda não
conseguimos firmar pé neste país [Austrália]. [...] A demora tem concedido a Satanás a vantagem da situação, e essas demoras têm causado a
perda de muitas almas. O Senhor não Se agrada do atraso da obra. Toda
demora torna mais difícil o trabalho que precisa ser feito, porque é concedida vantagem a Satanás para ocupar antecipadamente o campo e
prepará-lo para resistência aferrada.
As atividades vagarosas de nosso povo para elevar as normas em nossas cidades grandes não estão em harmonia com a luz concedida por
Deus. Uma luz trêmula tem estado a cintilar nas cidades, mas apenas
suficiente para fazer com que os falsos pastores reconheçam que é tempo de eles estarem ativos no trabalho de apresentar fábulas e falsidades
para desviar o público da mensagem da verdade. Um pequeno esforço
foi feito, mas nem homens nem dinheiro são fornecidos para concluir
o trabalho. Satanás tem agido e agirá com seus prodígios de mentira, e
grandes enganos serão aceitos onde o estandarte da verdade deveria ter
sido erguido. Ora, o fato de o povo de Deus, que conhece a verdade, ter
deixado de cumprir o seu dever em conformidade com o esclarecimento
fornecido na Palavra de Deus, exige que sejamos mais prudentes, para
que não contrariemos os descrentes antes de eles ouvirem as razões de
nossa crença quanto ao sábado e ao domingo. — Manuscrito 95, 1894.
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20 de maio

Retardando a apresentação do sábado
Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora (João 16:12).
ocê não deve pensar que tem por obrigação introduzir argumentos
V
sobre o assunto do sábado ao se encontrar com as pessoas. Se as
pessoas mencionarem o assunto, diga a elas que não é essa a sua pre-

sente função. Mas ao entregarem a Deus o coração, a mente e a vontade,
então estão sinceramente preparados para julgar as provas relacionadas
com estas verdades solenes e que põem à prova. — Carta 77, 1895.
A cautela é necessária; mas enquanto alguns obreiros são cuidadosos
e avançam lentamente, se não há pessoas ligadas a eles, as quais veem a
necessidade de serem empreendedoras, muito se perderá; passarão as
oportunidades, e não se perceberá a providência divina que prepara o
caminho.
Quando uma congregação se encontra, com frequência, precisamente no ponto em que o coração está preparado para o assunto do sábado,
esse tema é adiado por medo das consequências. Isso tem sido feito, e o
resultado não é bom. — Carta 31, 1892.
Ao ter diante de si uma congregação por apenas duas semanas, não
adie a apresentação do assunto do sábado até que todo o conjunto da
verdade seja apresentado, esperando que, assim, esteja preparando o caminho para isso. Eleve a norma, os mandamentos de Deus, e a fé de Jesus.
Faça disso o tema importante. A seguir, por meio de fortes argumentos,
dê ainda maior força. Prolongue-se mais no Apocalipse. Leia, explique e
reforce o seu ensino.
Nossa campanha é de iniciativa destemida. Finais terríveis estão
diante de nós; praticamente iminentes. Subam a Deus as nossas orações
para que os quatro anjos ainda segurem os quatro ventos, a fim de que
não soprem para danificar nem destruir sem que a última advertência tenha sido dada ao mundo. Trabalhemos, então, em harmonia com as nossas orações. Que nada reduza a força da verdade para esse tempo. Deve a
verdade presente ser o nosso encargo. Deve a mensagem do terceiro anjo
realizar a sua obra de separar das igrejas um povo que se decidirá em prol
dos princípios da verdade eterna. — Testemunhos para a igreja, vol. 6, p. 61.
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Uma mensagem de vida e morte
Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre; mas
Cristo é tudo em todos (Colossenses 3:11).
omo povo, nos encontramos em perigo de proclamar a mensagem
do terceiro anjo de maneira tão imprecisa que não impressione as
C
pessoas. [...] Nossa mensagem é de vida e morte, e devemos mostrá-la tal

como é: o grande poder de Deus. O Senhor, então, a tornará eficaz. Temos
que apresentá-la com toda a sua poderosa força. — Carta 209, 1899.
Satanás ideou um estado de coisas por cujo meio a proclamação da
terceira mensagem angélica será detida. Devemos acautelar-nos de seus
planos e métodos. Não deve haver enfraquecimento da verdade nem camuflagem da mensagem para este tempo. A mensagem do terceiro anjo
deve ser fortalecida e confirmada. O capítulo dezoito do Apocalipse revela a importância de apresentar a verdade, não de maneira acanhada, mas
com ousadia e autoridade. [...] Tem havido muito rodeio na proclamação
da terceira mensagem angélica. Não tem a mensagem sido proclamada
com a clareza e nitidez com que deveria ter sido. — Manuscrito 16, 1900.
Cristo apresentou os princípios da Lei de Deus de maneira direta,
convincente, mostrando aos Seus ouvintes que haviam negligenciado o
cumprimento desses princípios. Suas palavras eram tão claras e precisas
que os ouvintes não acharam oportunidade para zombar nem rejeitar. —
The Review and Herald, 13 de setembro de 1906.
Aos gentios, ele [Paulo] pregou a Cristo como sua única esperança
de salvação, mas não teve, a princípio, coisa alguma definida que dizer
quanto à Lei. Mas depois que o coração deles foi alegrado com a apresentação de Cristo como o dom de Deus ao nosso mundo, e com o que
estava incluso na obra do Redentor ao fazer o sacrifício de alto preço para
manifestar o amor de Deus ao homem, mostrou com a mais eloquente simplicidade esse amor a toda a humanidade — tanto judeus quanto
gentios — para que fossem salvos por meio da entrega do coração a Ele.
Assim, quando, comovidos e dominados, se entregaram ao Senhor, ele
apresentou a Lei de Deus como prova de sua obediência. Era esta a maneira de ele agir — adaptava seus métodos para ganhar almas. — Special
Testimonies, Série A, vol. 6, p. 55.
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22 de maio

A Lei e o evangelho devem ser pregados juntos
Anulamos, pois, a Lei pela fé? De maneira nenhuma! Antes, estabelecemos a Lei (Romanos
3:30).
os aspectos da mensagem que são uma condenação
N ãodosdestaque
costumes e práticas das pessoas sem que elas tenham a opor-

tunidade de saber que cremos em Cristo, que cremos em Sua divindade
e em Sua preexistência. Insista no testemunho do Redentor do mundo.
— Testemunhos para a igreja, vol. 6, p. 58.
Faça com que os estranhos percebam que pregamos tanto o evangelho quanto a Lei, e eles se alegrarão com essas verdades, e muitos se decidirão em prol da verdade. — Carta 1, 1889.
A Lei e o evangelho, revelados na Palavra, devem ser pregados ao
povo; pois a Lei e o evangelho combinados convencerão as pessoas do
pecado. A Lei de Deus, ainda que condene o pecado, aponta o evangelho,
revelando a Jesus Cristo, em quem “habita corporalmente toda a plenitude da divindade”. O esplendor do evangelho reflete sua luz sobre a era
judaica, dando sentido a toda a dispensação judaica de tipos e sombras.
Assim, tanto a Lei quanto o evangelho estão fundidos. Não devem ser separados em nenhum sermão. — Manuscrito 21, 1891.
Os religiosos em geral separaram a Lei do evangelho, ao passo que
nós, por outra parte, quase fizemos o mesmo sob outro ponto de vista.
Não esclarecemos às pessoas quanto à justiça de Cristo nem quanto à
ampla significação de Seu grande plano de redenção. Deixamos de lado
a Cristo e a Seu amor incomparável, e introduzimos teorias e raciocínios,
e pregamos argumentos. — Manuscrito 24, 1890.
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A literatura deve apoiar a pregação
da mensagem
E leram o livro, na Lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se
entendesse (Neemias 8:8).

O

s dias em que vivemos são tempos que exigem constante vigilância, tempos em que o povo de Deus deve se animar a fim de fazer
um grande trabalho na apresentação do esclarecimento sobre o assunto do sábado. [...] Esta última advertência aos habitantes da Terra deve
fazer com que os homens vejam a importância que Deus atribui à Sua
santa Lei. Com tal clareza deve a verdade ser apresentada que, ao ouvi
-la, pecador nenhum deixe de entender a importância da obediência ao
mandamento do sábado. [...]
Há trabalho para todos fazerem a fim de que as verdades simples da
Palavra de Deus se tornem conhecidas. As palavras das Escrituras devem
ser impressas e publicadas ao pé da letra. Bom seria que o décimo nono
capítulo e a maior parte do vigésimo capítulo de Êxodo, bem como os
versículos doze a dezoito do capítulo 31 fossem impressos tais como estão. Reúnam essas verdades em pequenos livros e folhetos, e deixem que
a Palavra de Deus fale às pessoas. Quando é pregado um sermão bem
apropriado sobre a Lei, imprimam-no em um folheto, caso tenham condição financeira para isso. Depois, quando vocês se encontrarem com as
pessoas que defendem as leis dominicais, ponham em suas mãos esses
folhetos. Diga a elas que vocês não têm o que discutir quanto ao assunto
do domingo, pois têm um claro “Assim diz o Senhor” para a observância
do sétimo dia. — The Review and Herald, 26 de março de 1908.
Temos que dar ao mundo uma demonstração dos princípios puros,
nobres e santos que devem distinguir o povo de Deus do povo do mundo.
Em vez de o povo de Deus se parecer cada vez mais com os que não guardam o sábado do sétimo dia, devem eles tornar a observância do sábado
tão clara que o mundo não possa deixar de reconhecer que são adventistas do sétimo dia de fato. — Manuscrito 162, 1903.
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24 de maio

Denunciando o sinal da besta
Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, 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 (Apocalipse 14:9
e 10).
ao Senhor dar a Seu povo a mensagem do terceiro anjo como
A gradou
algo que põe à prova, uma mensagem a ser apresentada ao mundo.

João contempla um povo diferente e separado do mundo, que se recusa a adorar a besta ou a sua imagem, que tem sobre si o sinal de Deus,
que santifica o Seu sábado — o sétimo dia que deve ser santificado como
um memorial do Deus vivo, Criador do Céu e da Terra. Deles escreve o
apóstolo: “Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de
Jesus”. — Carta 98, 1900.
Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, e o
mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado,
quem então desobedecer ao mandamento de Deus para obedecer a um
princípio que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará dessa
forma ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e
ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e
a sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou
ser o sinal de Sua autoridade, e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão, de fato, o sinal de fidelidade para com Roma — “o sinal da besta”. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado
a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens é que, então,
aqueles que continuam a transgredir hão de receber “o sinal da besta”. —
O grande conflito, 449 (1888).
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Prudência na apresentação da
mensagem do domingo
E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal
na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver
o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome (Apocalipse 13:16 e 17).
ão devemos provocar os que aceitaram esse falso dia de repouso,
N
que foi instituído pelo papado em substituição ao santo sábado de
Deus. Por não terem argumentos bíblicos em seu favor, tornam-se mais
irados e decididos a pôr em lugar dos argumentos que lhes faltam na Palavra de Deus, a força do seu poderio. O vigor da perseguição acompanha
os passos do dragão. Portanto, grande cuidado deve ser exercido para
não produzir provocação alguma. — Carta 55, 1886.
Os esforços de Satanás contra os defensores da verdade se tornarão
mais ardentes e decididos até ao fim do tempo. Assim como no tempo de
Cristo os principais e sacerdotes provocaram o povo contra Ele, também
hoje os líderes religiosos excitarão rancor e preconceito contra a verdade para este tempo. O público será levado a cometer atos de violência e
oposição em que nunca haveriam pensado se não fossem instigados pela
antipatia dos professos cristãos contra a verdade.
E que conduta irão adotar os defensores da verdade? Possuem eles a
imutável, eterna Palavra de Deus, e devem demonstrar que possuem a
verdade tal como é em Jesus. Suas palavras não devem ser nem ásperas
nem rudes. Na apresentação da verdade devem eles manifestar o amor,
a mansidão e a brandura de Cristo. Deixem que a verdade faça o corte; a
Palavra de Deus é como uma espada afiada de dois gumes e cortará até
atingir o coração. Os que sabem que possuem a verdade não devem, pelo
uso de expressões feias e ásperas, conceder a Satanás uma única oportunidade de distorcer sua intenção. — The Review and Herald, 14 de outubro
de 1902.

| 150 |

Como apresentar as verdades bíblicas

26 de maio

Como derrubar os argumentos contra o sábado
Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando-o eu,
as portas se fecharam; e mandei que não as abrissem até passado o sábado; e pus às portas
alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado (Neemias 13:19).
o apresentarem nossos obreiros ao povo a verdade concludente do
sábado, com frequência alguns vacilam por medo de atraírem soA
bre si próprios e suas famílias pobreza e dificuldades. Dizem eles: “Sim,

percebo o que você está me mostrando com respeito ao repouso do sétimo dia; mas tenho medo de que, ao guardar o sábado, venha a perder
meu emprego e não possa mais sustentar minha família”. E assim, muitos
conservam sua ocupação secular e desobedecem à ordem de Deus. Esses
versículos [Lucas 12:1-7], porém, nos ensinam que o Senhor conhece todas as nossas circunstâncias, compreende os nossos transtornos e cuida
de todos quantos insistem em segui-lO. Nunca permitirá que Seus filhos
sejam tentados além do que podem aguentar.
Aos Seus discípulos, Cristo declarou: “Não estejais apreensivos pela
vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis.
Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem segam, nem têm despensa nem
celeiro, e Deus os alimenta: quanto mais valeis vós do que as aves? E qual
de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois,
se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estais ansiosos pelas outras?” (Lucas 12:27-30)
Cristo está a ensinar aí uma preciosa lição quanto ao Seu serviço.
Aconteça o que acontecer a vocês, diz Ele: sirvam a Deus. Quaisquer que
sejam os contratempos e as dificuldades que vocês tiverem de enfrentar,
confiem no Senhor. Se tomarmos decisão em prol da verdade, não teremos motivos para nos afligir nem temer que nós e nossa família soframos. Permitir isso equivale a manifestar descrença em Deus. “Vosso Pai
sabe que haveis mister delas”, diz o Salvador. Se estudássemos com mais
fidelidade a Palavra, nossa fé aumentaria. — Manuscrito 83, 1909.
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É tempo de auxiliar os novos convertidos
Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: Esforça-te! (Isaías 41:6).
ste tempo é importante para as localidades em que se manifestou interesse. Grande número de pessoas [...] está no vale da decisão. QueiE
ra Deus que o Senhor conceda aos Seus servos sabedoria para dirigir a

essas almas o tipo de palavras que as animem a professar a verdade e
entregar a Deus sua vontade e a consagração integral do coração. Oramos ao Senhor para que inspire fé nessas pessoas que estão convencidas
da verdade de que o sétimo dia é o sábado do Senhor, para que não consultem seus próprios sentimentos, e o inimigo as induza a decidir que o
sacrifício é grande demais.
Sofrerão elas prejuízo nos interesses materiais, por isso uma mão ajudadora deve estar presente. Muitos perguntam: “Como podemos sustentar nossa família? Logo que decidirmos santificar o sétimo dia e não trabalhar no sábado, perderemos nosso emprego. E nossa família? Passará
fome?” Que diremos? Há pobreza e necessidade em toda parte, e almas
sinceras não sabem o que fazer. Temem aventurar-se, mesmo estando
plenamente convencidas de que o sétimo dia é o sábado do Senhor. Sabem que Deus abençoou o sétimo dia e o separou para que o homem o
observasse como memorial de Sua criação do mundo em seis dias e de
Seu repouso no sétimo dia.
Ao vermos as dificuldades erguerem-se quais montanhas perante
sua alma, a perspectiva de privação para si mesmas, e seus filhos encarando-as face a face, o coração dói-nos. Muitas pessoas dizem: “Eu quero
guardar o sábado, mas logo que eu declare a meu patrão que decidi guardar o sábado, serei demitido”. Centenas de pessoas estão à espera para
preencher qualquer vaga. Estou opressivamente perplexa. Tudo quanto
podemos fazer é animá-las a ter fé, e por elas orar. Oh! Às vezes eu gostaria de possuir um milhão de dólares. Eu usaria cada dólar nesta obra.
[...] — Manuscrito 19, 1894.
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28 de maio

Quem guarda o sábado não passa fome
Guarda os Meus mandamentos e vive; e a Minha Lei, como a menina dos teus olhos (Provérbios
7:2).
necessário valor moral para assumir a decisão de obedecer aos manÉ
damentos do Senhor. Um inimigo da verdade disse certa vez que
somente os imbecis, os néscios e ignorantes abandonariam a sua igreja

para guardar o sétimo dia como dia de repouso. Mas um ministro que
havia abraçado a verdade, respondeu: “Se o senhor julga que é só para
os imbecis, experimente”. É preciso valor moral, firmeza, decisão, perseverança e muita oração para ingressar nas fileiras da impopularidade.
Somos agradecidos por podermos recorrer a Cristo, como, no templo, os
pobres sofredores a Ele recorriam. [...]
Você não ousou pisar a pés os mandamentos de Deus, mas aceitou
a verdade impopular, apesar dos resultados. O Salvador o abandonará,
deixando-o a lutar sozinho? Não, nunca. Mas, por outro lado, Ele nunca
disse aos discípulos que não teriam provações, nenhuma renúncia a suportar, sacrifício nenhum a fazer. O Mestre era Homem de dores, e experimentado nos trabalhos. “Sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
que, sendo rico, por amor de vós Se fez pobre; para que pela Sua pobreza
enriquecêsseis”. Agradecemos a Deus porque, em meio à pobreza, vocês
podem chamá-lO de Pai.
A pobreza está atingindo este mundo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que existe nação. Haverá guerras e rumores
de guerras, e têm-se tornado macilentos todos os rostos. Vocês poderão
passar por situações angustiantes; talvez sofram fome algumas vezes;
mas Deus não Se esquecerá de vocês em seu sofrimento. Ele provará a
sua fé. Não devemos viver para o prazer próprio. Aqui estamos para manifestar Cristo ao mundo, para apresentá-lO, e o Seu poder, à humanidade. — Manuscrito 37, 1894.
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Um apelo às pessoas que estão
no Vale da Decisão
Multidões, multidões no Vale da Decisão! Porque o dia do Senhor está perto, no Vale da
Decisão (Joel 3:14).
inimigo tem dito a vocês para esperarem uma oportunidade mais
O
conveniente. Ele se aproxima com seus artifícios, apresentando as
vantagens que vocês teriam se não guardassem o sábado, e as desvan-

tagens que resultariam de guardá-lo. Preparou essas diversas desculpas
para induzir vocês a não tomarem a decisão de obedecerem à Lei de
Deus. Ele é enganador. Falsifica o caráter de Deus, e vocês ainda aceitam
a tentação. Todas as suas hipóteses demonstram que vocês têm falta de
confiança no Pai celestial.
Pensam vocês que, depois de terem alcançado certa prosperidade em
seus negócios, poderiam obedecer ao sábado do quarto mandamento.
Mas o Senhor reclama de cada um de Seus súditos obediência absoluta.
Foram apresentados os reclamos divinos a vocês, e vocês têm imposto a
Deus condições. E em todo o tempo Satanás tem agido para tornar cada
vez mais impossível, à medida que vocês pensam sobre o assunto, a sua
decisão de guardar o sábado. [...]
Assim que sua mente for colocada em conformidade com a vontade
de Deus, para obedecer aos Seus mandamentos, acham que o Senhor
não cuidará de vocês e de seus interesses seculares? Vocês estão quase
convencidos, mas não chegam ao ponto de obedecerem. Acham que irão
esperar até que a situação fique mais clara. O Senhor deixou com todo ser
humano a responsabilidade por sua própria maneira de agir. Devem as
exigências divinas ter o primeiro lugar na reflexão de vocês. Seu primeiro
dever é a obediência a Deus. Vocês deveriam deixar todas as consequências sob a direção divina. Vocês têm vacilado por não reconhecerem agora a forte persuasão que uma vez já tiveram, mas sob a qual não se renderam. Não devem esperar outra persuasão tão profunda. Vocês terão que
obedecer a Deus e tomar sua decisão em favor da verdade, quer sintam,
quer não. O que devem fazer agora é agir decididamente por princípio a
fim de tomar sua decisão sem levar em conta as consequências. — Carta
72, 1893.
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30 de maio

É melhor perder o emprego do
que perder a Jesus
Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação; ou, se somos consolados, para
vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós
também padecemos (2 Coríntios 1:6).
ão pensem vocês que, se tomarem uma decisão em favor da verdade bíblica, irão perder seu emprego. Melhor seria para vocês perder
N
o emprego do que perder a Jesus. Melhor seria para vocês participarem

da abnegação e renúncia do Senhor do que seguir sua própria direção,
buscando juntar para si mesmos os tesouros desta vida. Não poderão
levar nenhum deles para a sepultura. Vocês sairão da tumba sem nada,
mas se tiverem a Jesus, tudo terão. Ele é tudo de que precisam para resistir à prova do dia de Deus, mas mesmo isso não lhes é suficiente? — Manuscrito 20, 1894.
Entre os que abraçaram a verdade em _____ no inverno passado, havia um jovem que abandonou a escola que frequentava, a fim de guardar
o sábado. Perguntaram-lhe o que pretendia fazer para ganhar o próprio
sustento. Respondeu ele: “Deus me concedeu força física, e trabalharei
seja no que for, contanto que não quebre os Seus mandamentos”. Algumas pessoas se mostraram desejosas de que lhe déssemos uma colocação em nossa gráfica, mas alguém disse: “Não. Se ele mostrar que haverá
de obedecer a Deus a qualquer custo, saberemos, então, que ele é justamente o homem de que precisamos neste serviço. Mas se não possui
princípio suficiente para fazer isso, ele é exatamente o homem que não
queremos”.
O pastor _____ veio ter comigo, e perguntou-me se deveria animar
o jovem com a esperança de que lhe seria dado emprego na instituição.
Eu disse: “O Deus do Céu lhe apresentou o peso eterno de glória reservada para o vencedor, e, se como Moisés, ele manifestar o devido apreço
pelo galardão, ficará resolutamente ao lado da verdade. Mas faria mal
a ele, e não bem, o apresentar-lhe qualquer sedução ou atração [neste
momento]. Mesmo assim, vocês têm o dever de ajudá-lo a compreender
que precisa agir pela fé, mas não o deixem lutar sozinho essa batalha,
pois Satanás o tentará, e vocês precisam prestar todo o auxílio possível a
ele”. — Manuscrito 26, 1886.
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É preferível vender ovos do que fazer
sociedade com incrédulos
Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? (Amós 3:3).
[Algumas pessoas] bem informadas das provas bíblicas de que o sétimo dia é o sábado, fazem sociedade com homens que não reverenciam
o santo dia de Deus. O observador do sábado não pode ter a seu serviço,
pagos com seu dinheiro, homens para trabalhar no sábado. Se, por amor
ao lucro, consente que o negócio em que tem interesses seja atendido
no sábado pelo sócio incrédulo, é ele tão culpado quanto o incrédulo; e
tem o dever de dissolver a sociedade, por mais que perca por assim fazer.
Podem os homens pensar que não lhes é possível obedecer a Deus, mas o
que não podem fazer é permitirem-se desobedecê-lO. Os negligentes na
observância do sábado sofrerão grande perda. — The Review and Herald,
18 de março de 1884.
Encontramos aqui a melhor espécie de pessoas por quem trabalhar. E
para muitas delas não lhes seria difícil guardar o sábado. [Nome de uma
localidade norte-americana] é um lugar em que se faz muita criação de
aves. Em quase cada moradia dos bairros da cidade criam-se aves nos
quintais. As casas não são construídas próximas, mas separadas umas
das outras, e em muitos casos cercadas por vários hectares de terra. Há
criação de várias espécies de aves, e os ovos encontram mercado fácil em
____ e _____, e são levados à cidade em barcos.
Escrevo isso para que vocês entendam a situação. Na criação de aves
muitas famílias encontram o seu meio de vida, e não podem apresentar
a dúvida que muitos costumam lançar quanto à guarda do sábado — de
que lhes prejudicaria os negócios. Poderiam guardar o sábado sem o temor de perder o emprego. — Carta 113, 1902.
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1º de junho

Levando as almas à decisão final
Multidões, multidões no Vale da Decisão! Porque o dia do Senhor está perto, no Vale da
Decisão (Joel 3:14).
quele que faz da eloquência o mais elevado objetivo em suas pregações, faz com que o povo esqueça a verdade que está misturada
A
com sua oratória. Assim que passar a emoção, ficará demonstrado que

a Palavra de Deus não se firmou na mente, nem os ouvintes cresceram
em entendimento. Podem falar acerca da eloquência do ministro em termos cheios de entusiasmo, mas não foram em nada levados mais perto
da decisão. Falam do sermão como o fariam de uma peça de teatro, e do
ministro como o fariam de um ator. Eles poderão voltar a escutar esses
discursos, mas sairão dali sem haver recebido impressão nem alimento.
Não é de discursos floreados que se necessita, nem de um jorro de
palavras sem significado. Nossos ministros devem falar de maneira que
ajudem o povo a aprender a verdade vital. — Obreiros evangélicos, pp. 153
e 154.
Existem em toda congregação almas vacilantes, quase convencidas
a se dedicarem inteiramente a Deus. A decisão está sendo feita para o
presente e para a eternidade; mas com muita frequência ocorre que o
ministro não possui no próprio coração o espírito e o poder da mensagem da verdade, por isso não faz apelos diretos às almas que tremem na
balança. O resultado é que as impressões não se aprofundam no coração
dos convictos; e saem da reunião sentindo-se menos inclinados a aceitar
o serviço de Cristo do que quando ali chegaram. Decidem esperar oportunidade mais favorável. No entanto, essa oportunidade nunca chega. —
Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 447.
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Para alguns talvez seja o último sermão
Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para
quem será? (Lucas 12:20).

T

alvez alguns estejam escutando o último sermão que têm oportunidade, e outros não terão nunca mais a ocasião de ouvir uma palestra
da cadeia da verdade, com uma aplicação prática da mesma a seu próprio coração. Perdida essa áurea oportunidade, ficará perdida para sempre. Houvesse Cristo, com Seu amor redentor, sido exaltado em ligação
com a teoria da verdade, e isso os poderia haver feito pender para o lado
dEle. — Testemunhos seletos, vol. 1, p. 524.
Com a unção do Espírito Santo, que imprime em seu coração a responsabilidade pelas almas, não despedirá a congregação sem apresentar a
Jesus Cristo, único refúgio do pecador, fazendo apelos veementes que
cheguem ao coração dos ouvintes. Deve ele ter a consciência de que talvez nunca mais se encontre com esses ouvintes antes do grande dia de
Deus. — Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 316.
Em todo discurso, é preciso fazer fervoroso apelo ao povo, para que deixem seus pecados e se voltem para Cristo. — Testemunhos seletos, vol. 1,
pp. 526 e 527.
Em nossas reuniões campais se fazem muito poucos esforços de reavivamento. Há muito pouca busca do Senhor. Cultos de reavivamento devem
ser realizados desde o começo até ao fim das reuniões. Os mais decididos esforços devem ser feitos para despertar as pessoas. Que todos vejam que vocês são fervorosos porque têm uma mensagem maravilhosa
do Céu. Digam-lhes que o Senhor vem julgar, e que nem reis, nem governantes, nem riqueza nem influência, serão de ajuda para evitar os juízos
que logo cairão. No fim de cada conferência devem ser feitos apelos para
decisões. — Testemunhos para a igreja, vol. 6, pp. 64 e 65.
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3 de junho

Dois extremos a serem evitados
Olhai, pois, que façais como vos mandou o SENHOR, vosso Deus; não declinareis, nem para a
direita, nem para a esquerda (Deuteronômio 5:32).
á dois extremos que precisam ser evitados; um consiste na desisH
tência de declarar todo o conselho de Deus, e assumir o espírito dos
reavivalistas desta época, que gritam: “Paz, paz, quando não há paz”, mis-

turando em seus trabalhos um elemento que promove o sentimentalismo e deixa o coração inalterado. [...]
O segundo extremo consiste em sempre açoitar as pessoas, falando
com elas de forma rude e anticristã, de um modo tal que pensam que
você está irritado. — Carta 43, 1886.
No passado, o trabalho do irmão _____ me foi apresentado em visão.
Parecia como se ele estivesse apresentando ao público um recipiente
cheio dos mais belos frutos, mas ao passo que lhes oferecia esse fruto,
sua atitude e maneira eram tais que ninguém queria nenhum deles. [...]
Vi o irmão _____ quando o enternecedor Espírito de Deus sobre ele
repousava. Seu amor à verdade era genuíno, e não alguma coisa que ele
apenas tivesse a pretensão de possuir. Ele cultivou e acariciou esse amor,
e ainda o mantém no coração. Mas o nosso irmão tem uma maneira muito fraca de manifestar a compaixão, a ternura, o amorável Espírito de
Cristo. [...] Ele precisa do santo óleo que verte dos tubos de ouro para os
corações humanos. Esse óleo precisa encher seu coração, e quando ele o
receber, terá sobre si o Espírito de Deus. — Manuscrito 120, 1902.
Trabalhe pela salvação das almas como se você soubesse que está
totalmente à vista de todo o universo do Céu. Cada anjo no Céu está interessado na obra que está sendo feita pela salvação das almas. Não estamos despertos como deveríamos estar. [...] — Carta 126, 1896.
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A importância do apelo
Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida; porque Deus graciosamente ma tem dado, e
porque tenho de tudo. E instou com ele, até que a tomou (Gênesis 33:11).
obra do Espírito Santo é convencer as almas de sua necessidade de
Cristo. Muitos estão convencidos do pecado, e sentem sua necessiA
dade de um Salvador que perdoa o pecado; mas estão meramente insa-

tisfeitos com seu procedimento e objetivos, e se não há uma aplicação
resoluta da verdade para o seu coração, se não são proferidas palavras
no momento oportuno, convidando-os para a decisão ante o peso da
evidência já apresentada, as pessoas convictas prosseguem sem identificar-se com Cristo, passa a oportunidade áurea, e não se entregam, e se
apartam mais e mais da verdade, ficando mais distantes de Jesus, nunca
tomando sua decisão em prol do Senhor. — Carta 29, 1890.
O pastor _____ tem alcançado êxito extraordinário nesta série de reuniões. Seu método tem sido o de fazer uma passagem explicar outra; e o
Espírito Santo convenceu da verdade muitos corações. As pessoas podem
apenas aceitar um claro “Assim diz o Senhor”. [...] Ele tem pregado somente à noite, quando os homens estão livres de seu trabalho e podem
sair para ouvi-lo. Após umas poucas semanas de trabalho, apresentou o
sábado, e uma vez mais fez a Bíblia provar cada afirmação.
A primeira reunião de sábado foi realizada na tenda grande. Depois
de o pastor _____ ter acabado de falar, houve uma reunião de oração, e
então ele pediu que todos os que se sentissem convencidos pela verdade,
e que estivessem determinados a se decidirem a favor da obediência à
Palavra de Deus, se levantassem. Cinquenta pessoas atenderam; e seus
nomes foram anotados. Em seguida, foi convocada uma reunião em que
iriam dar o seu testemunho. Muitos tiveram palavras excelentes para dizer. [...]
Depois de algumas semanas, foi feito outro apelo às pessoas que tinham se decidido pela obediência à verdade. Atenderam cerca de vinte e
cinco a trinta pessoas. Vários ministros estavam presentes nessa reunião
e deram ótimos testemunhos. — Carta 372, 1906.
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5 de junho

A importância do apelo no movimento de 1844
Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei (Mateus 11:28).
ssa é a forma com que a verdade foi proclamada em 1842, 1843 e 1844.
[...] Nenhuma palavra desnecessária era proferida pelo orador, mas
E
as Escrituras eram apresentadas com clareza. Frequentemente era feito

um apelo aos que criam nas verdades que haviam sido provadas pela
Palavra, para que se levantassem, e grande número atendia. Faziam-se
orações em favor dos que desejavam auxílio especial. — Manuscrito 105,
1906.
Aos meus irmãos do ministério, quero dizer: Todo novo aparecimento de convicção operada pela graça de Deus na alma dos incrédulos, é
divina. Tudo quanto vocês puderem fazer para atrair as almas para o conhecimento da verdade, é um meio de permitir que a luz brilhe, a luz da
glória de Deus, tal como brilha na face de Jesus Cristo. Guiem a mente
Àquele que norteia e dirige todas as coisas. Cristo será para as almas recém-conversas, o maná e o orvalho espiritual. Não existe nEle treva alguma. À medida que os homens de discernimento espiritual fizerem com
eles estudos bíblicos, dizendo-lhes como entregar-se ao poder do Espírito Santo para que estejam plena e firmemente fundados na verdade, o
poder de Deus se revelará pouco a pouco. — Idem.
Abandonem toda aparência de moleza, e levem as pessoas a pensar
que há vida ou morte na aceitação e rejeição desses assuntos solenes. Ao
apresentar verdades decisivas, perguntem com frequência quem, depois
de terem escutado as palavras de Deus, que aponta o dever, está disposto
a consagrar a Cristo Jesus o coração e a mente com todos os seus afetos.
— Carta 8, 1895.
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O valor das entrevistas pessoais
Assim direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão: Que respondeu o Senhor?
Que falou o Senhor? (Jeremias 23:35).
o terminarem as reuniões, deve haver uma investigação pessoal com
A
cada pessoa sobre o assunto. A cada um deve ser perguntado como
pensa encarar essas coisas, e se deseja fazer delas uma aplicação pessoal.
Então, você deve vigiar e observar se essa ou aquela pessoa manifesta interesse. Cinco palavras que sejam ditas em particular farão mais do que
todos os discursos. — Manuscrito 19b, 1890.
Se buscar ao Senhor, pondo de lado toda a maledicência e todo o egoísmo, e perseverar em oração, o Senhor Se aproximará de você. O poder
do Espírito Santo é que concede eficácia aos seus esforços e apelos. Humilhe-se diante de Deus para que, em Sua força, você possa alcançar a
mais elevada norma. — Manuscrito 20, 1905.
Deus e Seu amado Filho têm que ser apresentados ao povo na riqueza do amor que manifestaram para com o homem. Com o objetivo de
desfazer as barreiras de preconceito e impenitência, o amor de Cristo
tem que fazer parte de cada discurso. Faça com que os homens saibam
quanto Jesus os ama, e que provas Ele deu de Seu amor. Que amor pode
se comparar ao que Deus manifestou pelo homem por meio da morte de
Cristo na cruz? Ao estar o coração cheio do amor de Jesus, isso pode ser
apresentado ao público, e tocará os corações. — Carta 48, 1886.
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7 de junho

Cada convertido tem uma experiência própria
E leram o livro, na Lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se
entendesse (Neemias 8:8).
mostrado que muitas pessoas têm ideias confusas no tocante
F oi-me
à conversão. Ouviram com frequência as palavras: “Vocês precisam

nascer de novo”. “Vocês precisam ter coração novo”. Essas expressões as
desorientaram. Não podiam compreender o plano da salvação.
Muitos tropeçaram para a ruína devido às doutrinas errôneas ensinadas por alguns ministros, referentes à mudança que ocorre na conversão.
Alguns têm sofrido durante anos, esperando alguma notável evidência
de que foram aceitos por Deus. Separaram-se do mundo, em grande medida, e encontraram prazer em se associarem com o povo de Deus; mesmo assim, não ousam confessar a Cristo por medo de que seja presunção
dizerem que são filhos de Deus. Estão esperando essa tal mudança característica que creem estar relacionada com a conversão.
Depois de algum tempo, alguns desses recebem a prova de sua aceitação da parte de Deus, e então são levados a se identificarem com Seu
povo. Marcam a sua conversão a partir daquele momento. Foi-me mostrado, porém, que haviam sido aceitos na família de Deus bem antes desse tempo. Deus os aceitou quando se sentiram cansados do pecado e, havendo perdido a satisfação pelos prazeres mundanos, decidiram buscar
a Deus diligentemente. Mas, por não compreenderem a simplicidade do
plano da salvação, perderam muitos privilégios e bênçãos que poderiam
ter exigido se apenas tivessem crido que Deus os aceitara, quando pela
primeira vez se voltaram para Ele.
[...] As evidências de uma genuína obra de graça no coração tem que
ter base, não nos sentimentos, mas na vida. “Por seus frutos”, declarou
Cristo, “os conhecereis”. — Manuscrito 55, 1910.

Ano bíblico: Jó 20 e 21
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Ajude o novo convertido a entender que
sentimento não é prova de fé
Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se
arrepende; mas a tristeza do mundo opera a morte (2 Coríntios 7:10).
uitas queridas pessoas que desejam fervorosamente ser cristãs
M
andam, apesar disso, tropeçando nas trevas, à espera de que seus
sentimentos sejam estimulados suficientemente. Esperam que ocorra

com elas uma mudança especial nos sentimentos. Esperam que alguma
força irresistível, sobre a qual não tenham domínio, as controlem. Esquecem a circunstância de que o crente em Cristo deve operar a própria salvação com temor e tremor.
O pecador convicto tem alguma coisa que fazer além de arrependerse; tem que fazer a sua parte para ser aceito por Deus. Deve crer que Deus
lhe aceita o arrependimento, de conformidade com Sua promessa: “Sem
fé é impossível agradar-Lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que O buscam”.
A obra da graça no coração não se opera instantaneamente. Efetua-se
por uma vigilância contínua e cotidiana, e pela crença nas promessas de
Deus. A pessoa arrependida e crente, que nutre fé e com ardor deseja a
graça renovadora de Cristo, não será por Deus despedida vazia. Ele lhe
concederá graça. E os anjos ministradores a ajudarão enquanto persistir
nos esforços para avançar. — Manuscrito 55, 1910.
Nem todos são formados da mesma maneira. Nem todas as conversões são iguais. Jesus impressiona o coração, e o pecador renasce para
viver vida nova. É frequente as almas serem atraídas para Cristo sem que
lhes ocorra uma manifestação violenta, nem dilaceramento de alma,
nem episódios de fortes remorsos. Olharam a um Salvador crucificado e
viveram. Viram a necessidade da alma; viram a suficiência do Salvador e
Seus reclamos; escutaram-Lhe a voz dizendo: “Segue-Me”, e levantaramse e O seguiram. Essa conversão foi verdadeira, e a vida religiosa foi tão
decidida quanto a de outros que sofreram toda a agonia de um processo
violento. — Carta 15a, 1890.
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Não há “receita de bolo” para conversões
Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão
no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa (Filipenses
2:1 e 2).
s homens que calculam exatamente como os cultos religiosos deO
vem ser realizados, e são muito definidos e metódicos na difusão da
luz e da graça que parece possuírem, simplesmente não possuem muito

do Espírito Santo. [...] O Espírito de Deus Se manifesta de várias formas
sobre homens diferentes: Um, sob o impulso dessa força, tremerá perante a Palavra de Deus. Suas convicções serão tão profundas que um furacão e tumulto de sentimento parece agitar-lhe o coração, e todo o seu ser
se prostra sob a força convincente da verdade. [...] Cristo é nele uma fonte
que salta para a vida eterna. Seus sentimentos de amor são tão profundos e ardentes quanto eram a sua aflição e agonia. [...] Ele tem uma história para contar, mas não de maneira definida, comum, metódica. É uma
alma resgatada pelos méritos de Jesus Cristo, e todo o seu ser se empolga
com o reconhecimento da salvação operada por Deus.
Outros são levados a Cristo de maneira mais suave. [...] Vocês não podem ver a instrumentalidade em ação, mas apenas os efeitos. Ao dizer
Nicodemos a Jesus: “Como pode ser isto?” Jesus lhe disse: “Tu és mestre
de Israel, e não sabes isto?” Um mestre de Israel, um dentre os sábios, alguém que se considerava capaz de compreender a ciência da religião, no
entanto era alguém que estava a tropeçar na doutrina da conversão! Não
se dispunha a reconhecer a verdade por não poder compreender tudo
quanto estava ligado com a operação do poder de Deus. Mesmo assim,
aceitou os fatos da Natureza, embora não pudesse explicá-los nem compreendê-los. Como outros de todos os tempos, considerava as formas e
cerimônias definidas como sendo mais essenciais para a religião do que
as atuações profundas do Espírito de Deus. — The Review and Herald, 5 de
maio de 1896.
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Obediência à doutrina não tem
nada que ver com conversão
Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és
mestre de Israel e não sabes isso? (João 3:9 e 10)
odas as pessoas, tanto de origem elevada como de origem humilde,
se não estão convertidas, estão no mesmo pé de igualdade. Podem os
T
homens ir de uma doutrina para outra. Isso está sendo feito e continuará
assim. Podem os papistas abandonar o catolicismo pelo protestantismo sem que nada saibam do significado das palavras: “Eu vos darei um
coração novo”. A aceitação de teorias novas e a filiação a uma igreja não
produzem em pessoa nenhuma vida nova, mesmo que essa igreja tenha
sido construída sobre o alicerce verdadeiro. A ligação a uma igreja não
substitui a conversão. A aceitação do credo de uma igreja não tem valor
algum para quem quer que seja se o coração não estiver verdadeiramente transformado. [...]
Precisamos ter mais do que uma crença intelectual na verdade. Muitos dos judeus estavam convencidos de que Jesus era o Filho de Deus,
mas eram orgulhosos e ambiciosos demais para render-se. Decidiram
resistir à verdade, e mantiveram sua posição. Não receberam no coração
a verdade tal qual é em Jesus. Quando a verdade é aceita como verdade
unicamente pela consciência; quando o coração não é estimulado e sensibilizado, só a mente é influenciada. Mas quando a verdade é recebida
como verdade pelo coração, passou pela consciência e conquistou a alma
com seus princípios puros. É posta no coração pelo Espírito Santo, que
revela à mente sua formosura, para que sua força transformadora se manifeste no caráter. — The Review and Herald, 14 de fevereiro de 1899.
Na obra de resgatar as almas perdidas que perecem, não é o homem
quem executa a tarefa de salvá-las; Deus é quem com ele trabalha. Tanto
Deus como o homem atuam. “Sois coobreiros de Deus”. Temos que trabalhar de diferentes maneiras e criar vários métodos, e permitir que Deus
atue em nós para revelar a verdade e a Ele como Salvador que perdoa o
pecado. — Carta 20, 1893.
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Ajude o pecador necessitado
Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a
longanimidade e doutrina (2 Timóteo 4:2).
a tempo e fora de tempo, aconselhando os jovens, interceIcomnsistamos
dendo junto aos pecadores, manifestando o amor que Cristo teve para
eles. Ao brotar dos lábios do pecador: “Oh! os meus pecados, meus

pecados; temo que sejam demasiado grandes para serem perdoados!”
anime-o a ter fé. Exalte a Jesus mais e mais, dizendo: “Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo”. Ao ouvir-se o clamor: “Ó Deus, tem
misericórdia de mim, pecador”, encaminhe a alma tremente ao refúgio
de um Salvador que perdoa o pecado. — Manuscrito 138, 1897.
A conversão de almas a Deus é a obra mais grandiosa, a obra mais
elevada em que os seres humanos podem empenhar-se. Na conversão
das almas se revelam a tolerância de Deus, Seu amor incomensurável,
Sua santidade e Seu poder. Toda verdadeira conversão O glorifica, e faz
com que os anjos prorrompam em cânticos. “A misericórdia e a verdade
se encontraram: a justiça e a paz se beijaram”. — Carta 121, 1902.
Muitos olham desejosos para o céu; em todo o mundo homens e
mulheres olham atentamente para o Céu. De almas desejosas de luz, de
graça, e do Espírito Santo, sobem orações, lágrimas e indagações. Muitos
estão na fronteira do reino, esperando apenas serem recolhidos. — Atos
dos apóstolos, p. 109.
Este é um trabalho em que você precisa se empenhar com diligência;
e quando encontrar uma ovelha errante, chame-a para o redil; e não a
abandone sem que a veja ali abrigada, em segurança. Alegra ao Céu que
o Espírito que estava em nosso divino Senhor repouse sobre nós. É disso
que precisamos. Diz-nos Ele: “Que vos ameis uns aos outros, assim como
Eu vos amei”. Saia em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. —
Manuscrito 3, 1877.
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Uma mão em Cristo e a outra nos pecadores
[...] Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada
aos santos (Judas, versículo 3).
om uma mão devem os obreiros apoderar-se de Cristo, enquanto
C
com a outra devem apanhar pecadores e atraí-los ao Salvador. — The
Review and Herald, 10 de setembro de 1902.

Num sonho que me foi dado a 29 de setembro de 1886, eu andava
com um grande grupo que estava à procura de amoras silvestres. [...]
Assim passou o dia, e bem pouco se havia feito. Afinal eu disse: “Irmãos,
vocês chamam a isso uma expedição malsucedida. Se essa é a maneira
como trabalham, não admiro sua falta de êxito. Seu sucesso ou fracasso
depende da forma com que executam a tarefa. Há frutas aqui; eu as encontrei. Alguns de vocês procuraram nos pés baixos, em vão; outros encontraram algumas; mas os arbustos grandes foram passados por alto,
simplesmente porque não esperavam encontrar frutas ali. Veem que as
frutas que eu apanhei são grandes e maduras. Dentro em pouco outras
amadurecerão, e podemos voltar a percorrer esses arbustos. Foi essa a
forma em que fui ensinada a apanhar frutas. Se vocês houvessem procurado perto do carro, teriam encontrado da mesma maneira que eu as
achei. [...]
O Senhor tem colocado esses arbustos frutíferos mesmo no meio desses lugares densamente povoados, e espera que os encontrem. Mas vocês têm estado todos muito ocupados em comer e se divertir. Não vieram
ao campo com a sincera decisão de encontrar frutas. [...]
[Vocês] devem ser diligentes, primeiro para apanhar as frutas que estão mais próximas, e depois procurar as que se encontram mais afastadas; em seguida poderão voltar e trabalhar perto outra vez, e assim serão
bem-sucedidos. — Obreiros evangélicos, pp. 136-139.
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Os métodos de Jesus para ganhar almas
Eis que o semeador saiu a semear (Mateus 13:3).
esmo a multidão que tantas vezes Lhe dificultava os passos não
M
era para Cristo uma massa indistinta de seres humanos. Falava
diretamente a cada espírito e apelava para cada coração. Observava a

fisionomia dos ouvintes, percebia a iluminação do semblante, o instantâneo e reativo olhar que dizia ter a verdade atingido a alma; e, então,
vibrava-Lhe no coração uma corda correspondente de jubilosa simpatia.
— Educação, p. 231.
Jesus observava com profundo interesse as mudanças na fisionomia
dos ouvintes. As faces que exprimiam interesse e prazer Lhe davam grande satisfação. Quando as setas da verdade penetravam a alma, rompendo as barreiras do egoísmo e operando o pesar e finalmente o reconhecimento, o Salvador Se alegrava. Quando Seus olhos percorriam a multidão
dos ouvintes, e reconhecia entre eles as faces que já vira anteriormente,
Seu semblante Se iluminava de alegria. Via neles potenciais candidatos a
súditos do Seu reino. Quando a verdade, dita com clareza, tocava algum
ídolo acariciado, observava a mudança de fisionomia, o olhar frio, de
repulsa, que mostrava não ser a luz bem-recebida. Quando via homens
recusarem a mensagem de paz, isso Lhe atravessava o coração. — O Desejado de Todas as Nações, 255.
Cultive o brilho e o otimismo ao dirigir-se ao povo. Seu assunto poderá ser excelente, e justamente aquilo de que o povo necessita, mas você
fará bem em misturar certo otimismo, juntamente com convincentes súplicas. [...]
Apresente o claro “Assim diz o Senhor” com autoridade, e exalte a
sabedoria de Deus na Palavra escrita. Leve o povo à decisão; mantenha
sempre diante deles a voz da Bíblia. Diga-lhes que você fala sobre aquilo
que conhece, e testifica daquilo que é verdade, porque Deus o disse. Que
sua pregação seja breve e direta ao ponto, e depois, oportunamente, faça
o apelo quanto à decisão deles. Não apresentem a verdade de maneira
formal, mas seja o coração animado pelo Espírito de Deus, e sejam suas
palavras ditas com tal certeza, que os que as ouvem saibam que a verdade é real em sua vida. — Carta 8, 1895.
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Ensine as almas a compreenderem
por si mesmas a verdade
A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias (que se chama o Cristo) vem; quando ele vier, nos
anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o Sou, Eu que falo contigo (João 4:25 e 26).
ão estimule a apresentação da Escritura de alguma forma que leve
N
a pessoa que abre a Palavra aos outros a se vangloriar. A obra para
o tempo atual é levar estudantes e obreiros ao ponto em que lidem com

os assuntos de maneira séria, solene e clara, para que não haja tempo
inutilmente empregado nesta grande obra. Não erre o alvo. O tempo é
muito breve para revelar tudo quanto devia ser manifestado; será preciso a eternidade para conhecer a extensão e a largura, a profundidade e
a altura das Escrituras. Há verdades de mais importância para algumas
almas do que para outras. É preciso habilidade para educar no terreno
escriturístico. — Manuscrito 153, 1898.
Cumpre não pensar: “Bem, temos toda a verdade, compreendemos as
principais colunas da nossa fé, e podemos descansar neste conhecimento”.
A verdade é progressiva, e precisamos andar em luz crescente. Um irmão perguntou: “Irmã White, a senhora acha que precisamos entender a
verdade por nós mesmos? Por que não podemos tomar as verdades que
outros reuniram, e crer nelas porque eles investigaram os assuntos, e assim estaremos livres para prosseguir, sem sobrecarregar as faculdades da
mente na investigação de todos esses temas? A senhora não acha que esses homens que trouxeram à luz a verdade no passado foram inspirados
por Deus?”
Não ouso dizer que não fossem dirigidos por Deus, pois Cristo guia a
toda verdade; mas no que diz respeito à inspiração no mais amplo sentido da palavra, eu digo: Não. [...]
Precisamos ter no coração fé viva, e esforçar-nos por maior conhecimento e mais avançada luz. — The Review and Herald, 25 de março de
1890.
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As atitudes influenciam as decisões
Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em Mim, melhor lhe fora que
se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar
(Mateus 18:6).
uando vi esta congregação ontem, pensei: As decisões devem ser tomadas durante essa reunião, e após a mesma. Haverá alguns que se
Q
colocarão para sempre sob a bandeira negra dos poderes das trevas; por

outro lado, haverá alguns que se colocarão sob a bandeira ensanguentada do Príncipe Emanuel. Nossas palavras, nossa conduta, a maneira por
que apresentamos a verdade, podem fazer inclinar o espírito a favor ou
contra a verdade; e queremos que em todo discurso, seja ou não doutrinário, Jesus Cristo seja apresentado claramente, como João afirmou: “Eis
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo”.
Povo e ministros, toda expressão que estão acostumados a usar, e que
seja aguda ou cortante, todo costume de atirar ao povo as mais fortes
conjeturas, para cuja recepção não se acham mais preparados que uma
criancinha para receber comida forte, devem ser abandonados. Importa
orientar as pessoas: Cristo precisa ser misturado em tudo quanto é argumentativo, assim como o tecido e a trama do vestuário. Cristo, Cristo,
Cristo deve estar em toda parte, e meu coração sente a necessidade dEle
como nunca sentiu.
Eis aqui um povo ignorante; nada sabe acerca da verdade; foram instruídos pelos ministros quanto a ser isto assim, e aquilo assado. Quando
a Palavra de Deus é declarada ao povo, quando é apresentada em sua
pureza e eles veem o que ela diz, que vão eles fazer? Bem poucos há que
tomem sua decisão baseados nessa Palavra. Digo a vocês, porém: sejam
bastante cuidadosos quanto à forma com que manejam a Palavra, pois
essa Palavra há de produzir as decisões do povo. Que a Palavra faça o corte, não as palavras de vocês. Mas quando eles se decidirem, qual será essa
decisão? — Manuscrito 42, 1894.
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Prepare-se para a oposição
E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições (2
Timóteo 3:12).
s que introduzem o fermento da verdade na massa das falsas teorias e doutrinas podem esperar oposição. As baterias de Satanás
O
estarão apontadas contra os que defendem a verdade, e os porta-estan-

dartes devem esperar enfrentar muitas zombarias e muita injúria dura
de suportar. — The Review and Herald, 14 de outubro de 1902.
Jesus e Seus discípulos estavam rodeados de hipocrisia, orgulho,
preconceito, incredulidade e ódio. Os homens estavam cheios de falsas
doutrinas, e coisa alguma a não ser o esforço unido, persistente, poderia
ser secundado de qualquer medida de êxito; mas a grande obra de salvar
almas não podia ser posta de lado por haver dificuldades a transpor. Está
escrito acerca do Filho de Deus, que Ele não “faltará nem será quebrantado”.
Há diante de nós uma grande obra. A obra que ocupa o interesse e a
atividade do Céu é confiada à igreja de Cristo. Jesus disse: “Ide por todo o
mundo, pregai o evangelho a toda a criatura”. A obra para nosso tempo
é acompanhada das mesmas dificuldades que Jesus teve de enfrentar, e
que os reformadores de todos os séculos têm tido de vencer; e precisamos assentar nossa vontade ao lado de Cristo, marchando avante com
firme confiança em Deus. — The Review and Herald, 13 de março de 1888.
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A maneira correta de enfrentar o preconceito
E não quereis vir a Mim para terdes vida (João 5:40).
coração humano algo que se opõe à verdade e à justiça. [...]
H áO nomiraculoso
poder de Cristo evidenciava ser Ele o Filho de Deus.
Foi dada nas cidades de Judá esmagadora demonstração da divindade e
missão de Cristo. [...]. — Manuscrito 104, 1898.
Muitas vezes, quando você busca apresentar a verdade, a oposição
se levantará; se você procurar, no entanto, enfrentar a oposição com argumentos, não conseguirá senão multiplicá-la, algo que você não pode
permitir. Apegue-se a uma atitude positiva. Anjos de Deus o observam, e
eles compreendem como é possível impressionar aqueles cuja oposição
você se recusa a enfrentar com argumentação. Não se demore nos pontos negativos das perguntas que surgem, mas tenha em mente verdades
positivas, fixando-as mediante muito estudo, fervorosa oração e consagração sincera. Mantenha a luz de suas lâmpadas avivadas, deixando-as
difundir brilhantes raios para que os homens, vendo as suas boas obras,
sejam levados a glorificar seu Pai que está nos Céus.
Caso Cristo não Se houvesse apegado a uma atitude positiva no deserto da tentação, teria perdido tudo quanto queria ganhar. A maneira de
Cristo é a melhor para enfrentar nossos adversários. Fortalecemos os argumentos deles quando repetimos o que eles dizem. Mantenha sempre
a atitude positiva. Talvez a própria pessoa que se opõe a você leve a sério
suas palavras e se converta à verdade que lhe alcançou o entendimento.
Tenho muitas vezes dito a nossos irmãos: Os oponentes de vocês farão falsas declarações quanto à sua obra. Não repitam as declarações
deles, mas apeguem-se às afirmações da verdade viva; e anjos de Deus
abrirão o caminho de vocês. Temos uma grande obra a levar avante, e nos
cumpre fazê-la de maneira equilibrada. Não nos irritemos nunca, nem
permitamos que surjam sentimentos maus. Cristo não fazia isso, e Ele é
nosso Exemplo em tudo. Precisamos para a obra que nos é dada, muito
mais da sabedoria celeste, santificada, humilde, e muito menos do próprio eu. Importa que nos apeguemos firmemente ao poder divino. — Testemunhos para a igreja, vol. 9, pp. 147 e 148.
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Diante da oposição, cuidado com a língua!
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é
perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo (Tiago 3:2).
moeda por maneira incisiva e combativa, caso não esteja constanteQ
mente abrandado e controlado pela contemplação de Cristo, e o coração
uando diante da oposição, você está em risco de devolver na mesma

esteja disposto a orar: “Sê Tu meu modelo”. Olhando de contínuo a Jesus,
apoderando-se de Seu espírito, você estará preparado para apresentar a
verdade como é em Jesus. [...]
O amor, eis o que deve ser o elemento predominante em todo o nosso
trabalho. Na apresentação a outros que não creem como nós, todo aquele que fala deve se precaver contra o fazer declarações que pareçam severas e como juízos. [...]
Não seja dita nenhuma palavra que venha a ferir. Que toda fala cortante que sinta disposição de usar seja guardada para si mesmo. Seja
firme como aço aos princípios, prudente como a serpente, mas simples
como a pomba. Se suas palavras não hão de ferir a ninguém, você terá
de dizer apenas palavras das quais está certo de que não sejam ásperas,
nem frias, nem severas [...]. — Carta 11, 1894.
Não cultivem um espírito de controvérsia ou polêmica. Pouco bem
é realizado pelos discursos acusatórios. O mais seguro meio de destruir
falsas doutrinas é pregar a verdade. [...] — Carta 190, 1902.
Quando em seus discursos, você denunciar com amargo sarcasmo
aquilo que deseja condenar, ofenderá por vezes os ouvintes, e os ouvidos
deles se desviarão de você. Evite com todo cuidado qualquer severidade
de linguagem que possa escandalizar as pessoas que você quer salvar do
erro; pois será difícil vencer os sentimentos contrários assim despertados. [...] — Carta 366, 1906.
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Não atraia a perseguição
Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra (Mateus 10:23).
enham todos em mente que não devemos de modo algum atrair a
T
perseguição. Não devemos empregar palavras ásperas e cortantes.
Evitem-nas em todos os artigos escritos, afastem-nas de todo discurso

feito. Seja a Palavra de Deus que faça o corte, que repreenda; que homens
finitos se escondam e permaneçam em Jesus Cristo. Apareça o Espírito
de Cristo. Que todos guardem suas palavras, e não levem os que não são
de nossa fé a se colocarem em oposição mortal a nós, e deem a Satanás
a oportunidade de se servir das palavras precipitadas para nos fechar o
caminho. [...]
Todos necessitamos mais do profundo amor de Jesus na alma, e incomparavelmente menos da natural violência. Estamos em perigo de
impedir nosso próprio caminho por atiçar o decidido espírito de oposição
em homens de autoridade antes que o povo seja realmente esclarecido
quanto à mensagem que Deus quer que demos. Deus não Se agrada de
que, por nossa própria maneira de agir, fechemos o caminho, de modo
que a verdade seja impedida de chegar ao povo. — Manuscrito 95, 1894.
Satanás é fértil em inventar ardis para encobrir a verdade. Rogo a
vocês que creiam nas palavras que hoje lhes digo. A verdade de origem
celeste está se defrontando com as falsidades de Satanás, e essa verdade vencerá. [...] A oposição e a resistência servem apenas para destacar
a verdade em novos e distintos aspectos. Quanto mais falarem mal da
verdade, tanto mais ela brilhará. Assim é polido o precioso ouro. Toda
palavra de calúnia contra ela proferida, toda falsa representação de seu
valor, desperta a atenção, e é um meio de levar a mais atenta investigação
quanto ao que seja a verdade salvadora. Esta se torna mais altamente
estimada. De cada ponto de vista, revela-se nova beleza e maior valor. —
Manuscrito 8a, 1888.
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Trate os oponentes com todo o respeito
Então, saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que
não façais mal (Gênesis 19:6 e 7).
evemos esperar enfrentar a incredulidade e a oposição. A verdade
sempre tem tido de contender com esses elementos. Mas embora
D
a mais ferrenha oposição se levante contra vocês, não acusem seus opo-

nentes. Talvez eles pensem, como aconteceu com Paulo, que estão fazendo o serviço de Deus; e para com eles devemos manifestar paciência,
mansidão e longanimidade. [...]
O Senhor quer que Seu povo siga outros métodos que não o de condenar o erro, ainda que essa condenação seja justa. Quer que façamos algo
mais do que atirar contra nossos adversários acusações que só servem
para afastá-los mais da verdade. A obra que Cristo veio realizar em nosso
mundo, não foi a de erguer barreiras, e de constantemente acusar o povo
de que estavam errados. Aquele que espera esclarecer um povo enganado, precisa aproximar-se dele e por ele trabalhar com amor. Essa pessoa
se deve tornar um centro de santa influência.
Na defesa da verdade, os mais terríveis oponentes devem ser tratados
com respeito e consideração. Alguns não irão corresponder aos nossos
esforços, mas desprezarão o convite evangélico. Outros, mesmo os que
julgamos terem ultrapassado os limites da misericórdia de Deus, serão
ganhos para Cristo. A última obra a ser feita no conflito talvez seja o esclarecimento daqueles que não rejeitaram a luz e a evidência, mas que se
achavam em densas trevas e que, por ignorância, trabalharam contra a
verdade. Tratem, portanto, todo homem como sendo sincero. Não digam
palavras nem pratique nenhum ato que confirme alguém na incredulidade. — Testemunhos para a igreja, vol. 6, pp. 120-122.
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Como o evangelista deve finalizar sua obra?
Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para
que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar (Deuteronômio 4:5).
obreiro nunca deve deixar parte do trabalho incompleta, pelo fato
O
de não lhe agradar, pensando que o ministro que vier depois a fará
por ele. Quando assim acontece, se vem um segundo ministro, e apresen-

ta as exigências de Deus quanto a Seu povo, alguns voltam atrás, dizendo: “O ministro que nos trouxe a verdade não mencionou essas coisas”.
E se escandalizam com a Palavra. Alguns recusam aceitar o sistema do
dízimo; afastam-se, e não se unem mais com os que creem na verdade
e a amam. Quando outros pontos lhes são expostos, dizem: “Não nos foi
ensinado assim”, e hesitam em avançar. Quanto melhor teria sido se o primeiro mensageiro da verdade houvesse educado fiel e completamente
esses conversos quanto a todos os assuntos essenciais, mesmo que poucos se houvessem unido à igreja pelo seu trabalho! — Obreiros evangélicos,
pp. 369 e 370.
Os ministros não devem sentir que sua obra está completa, enquanto os que aceitaram a teoria da verdade não compreenderem realmente
a influência de seu poder santificador, e se acharem deveras convertidos.
Quando a palavra de Deus, como uma aguda espada de dois gumes, penetra o coração e desperta a consciência, muitos pensam que isto é bastante;
o trabalho, porém, apenas começou. Fizeram-se boas impressões, mas a
menos que elas sejam aprofundadas mediante esforços cuidadosos, confirmados pela oração, Satanás as anulará. Não fiquem os obreiros satisfeitos com o que foi conseguido. O arado da verdade deve atravessar mais
fundo, o que certamente acontecerá, se forem feitos esforços completos
para dirigir os pensamentos e estabelecer as convicções dos que estão estudando a verdade. — Ibidem, pp. 367-369.
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Não deixe a obra pela metade
O Reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo; mas,
dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se (Mateus
13:24 e 25).
uitas vezes o trabalho é deixado incompleto, e em muitos desses
M
casos não produz resultado. Por vezes, depois de um grupo de pessoas haver aceitado a verdade, o ministro pensa que deve seguir imedia-

tamente para novo campo; e às vezes sem a devida investigação, recebe
autorização para partir. Isso é um erro; ele deve terminar o que começou,
pois, deixando-o incompleto, se faz mais mal do que bem. Campo algum
é tão pouco prometedor como aquele que foi cultivado o suficiente para
dar ao joio um desenvolvimento mais abundante. Por esse método muitas almas têm sido abandonadas aos assaltos de Satanás e à oposição de
membros de outras igrejas que rejeitaram a verdade; e muitos são impelidos até a um ponto onde nunca mais poderão ser alcançados. É melhor
que o ministro não se meta na obra, a não ser que ele possa completar
inteiramente o trabalho. [...]
A menos que aqueles que recebem a verdade sejam inteiramente
convertidos, a não ser que haja uma mudança radical na vida e no caráter, a não ser que a alma se ache firmada na Rocha eterna, eles não suportarão a prova. Depois que o ministro parte, e desaparece a novidade,
a verdade perde o poder de sedução, e eles não exercem uma influência
mais santificadora do que anteriormente.
A obra de Deus não deve ser malfeita ou realizada relaxadamente.
Quando um ministro entra num campo, deve trabalhá-lo completamente. Ele não deve ficar satisfeito com seu êxito, enquanto não puder, mediante diligente labor e a bênção do Céu, apresentar ao Senhor conversos
que possuam um genuíno sentimento de sua responsabilidade, e que farão a obra que lhes é designada. Se ele instruiu devidamente os que se
acham sob seu cuidado, ao partir para outros campos de trabalho, a obra
não se desfará; estará tão firmemente estabelecida, que ficará segura. —
Obreiros evangélicos, pp. 367-369.
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Deixe as estacas bem firmes
Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam; não o impeças;
alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas (Isaías 54:2).
evantam-se igrejas e deixam-se cair enquanto novos campos estão
sendo penetrados. Ora, essas igrejas são erguidas a muito custo em
Ltrabalho
e recursos, e depois são negligenciadas e deixadas a desmoro-

nar-se. Tal é a maneira por que as coisas acontecem agora. [...]
Espero que você considere as coisas com sinceridade, e não seja movido pelo impulso ou emoção. Nossos ministros devem ser educados e
exercitados a fazer sua obra mais completamente. Devem concluir a
obra, e não a deixar desmoronar-se. E devem cuidar especialmente dos
interesses que despertaram em vez de se retirarem e nunca mais terem
qualquer interesse particular depois de deixarem uma igreja. Tem-se feito muito disto. — Carta 1, 1879.
Não há ocorrência de suficiente importância para chamar um ministro que está atendendo a um interesse despertado pela apresentação da
verdade. Mesmo doença e morte são menos importantes que a salvação
de almas por quem Cristo fez tão imenso sacrifício. Os que sentem a importância da verdade, e o valor de almas por quem Cristo morreu, não
abandonarão um interesse entre o povo por consideração alguma. Dirão:
Deixem os mortos enterrarem os seus mortos. Interesses domésticos, terras, casas, não devem ter o mínimo poder de desviar do campo de labor.
Caso os ministros permitam que essas coisas seculares os distraiam
da obra, a única direção que têm a seguir é deixarem tudo, não possuírem terras ou interesses seculares que exerçam influência em atraí-los da
obra solene destes últimos dias. Uma alma é de mais valor do que o mundo inteiro. Como podem homens que professam haver-se consagrado à
santa obra de salvar almas, deixar que suas pequenas posses seculares
lhes absorvam a mente e o coração, e os impeçam de atender à elevada
vocação que professam haver recebido de Deus? — Testemunhos para a
igreja, vol. 2, pp. 540 e 541.
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O triste exemplo de uma obra inacabada
Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas
mãos de teus servos; sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os
reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós (Josué 10:6).
ra, vou simplesmente mencionar minha experiência. Depois de eu
O
desembarcar em solo americano, vindo da Europa, não fui para uma
casa, mas para um hotel e tomei minha refeição, e depois fui para _____.
Era o lugar por excelência para o qual deviam ter sido feitos planos para
lá deixar alguém que concluísse a obra. Havia um povo rico e profundamente convicto. Era admirável o interesse que se manifestava ali. O povo
ia às reuniões para escutar com lágrimas nos olhos; estavam profundamente impressionados; mas o caso foi abandonado sem pessoa alguma
que favorecesse o interesse; antes deixaram que tudo desandasse. Essas
coisas não agradam a Deus. Ou estamos nos estendendo por terreno demasiado vasto e nos propondo fazer muito, ou as coisas não estão sendo
organizadas como deviam ser. — Manuscrito 19b, 1890.
Ministros que não são homens de piedade vital, que criam um interesse entre o povo, mas abandonam a obra inacabada, deixam um campo dificílimo para outros penetrarem e concluírem o trabalho que eles
deixaram de completar. Esses homens serão provados; e se não fizerem
sua obra mais fielmente, hão de, após prova posterior, serem postos à
margem como inúteis ocupantes do terreno, atalaias infiéis. — Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 317.
Coisa alguma é tão desanimadora para o avançamento da verdade
presente como o trabalho feito a esmo por alguns dos ministros em prol
das igrejas. Necessita-se serviço fiel. As igrejas estão prestes a perecer,
por não se acharem fortalecidas na semelhança com Cristo. O Senhor não
está satisfeito com a maneira frouxa em que são deixadas as igrejas porque os homens não são fiéis mordomos da graça de Deus. Não recebem
Sua graça, e portanto não a podem comunicar. As igrejas estão fracas e
doentias devido à infidelidade dos que deviam trabalhar entre elas, cujo
dever é geri-las, cuidando das almas como aqueles que devem dar contas
delas. — Manuscrito 8a, 1888.
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Completa dependência humana não
é recomendada
Pela manhã, semeia a tua semente e, à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual
prosperará; se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas (Eclesiastes 11:6).
omem algum pode prescrever os dias e as semanas que alguém
H
deve ficar em certa localidade antes de mudar-se para outro lugar.
As circunstâncias devem moldar os trabalhos do ministro de Deus, e se

ele O busca, compreenderá que sua obra abrange toda parte da vinha
do Senhor, tanto a que está perto como a que fica longe. O obreiro não
deve limitar sua obra a uma medida especificada. Não deve ter limites
restritos, mas estender seu trabalho aonde quer que a necessidade o exija. Deus é seu colaborador; deve buscar sabedoria e conselho dEle a cada
passo, e não confiar no conselho humano.
A obra tem sido grandemente prejudicada em muitos campos devido
ao fato de os obreiros pedirem conselhos dos que não estão trabalhando
naquele campo, que não podem ver nem sentir a necessidade, e, portanto, não podem entender a situação tão bem como os que se acham no
próprio campo. — Carta 8, 1895.
Quando um ministro é designado para determinada obra, não deve
considerar que precisa perguntar ao presidente da associação quantos
dias ele há de trabalhar em certa localidade, mas buscar sabedoria dAquele que lhe designou o trabalho, Aquele que promete dar sabedoria
e infalível juízo, que dá liberalmente e o não lança em rosto. Ele precisa
considerar atentamente cada parte da vinha que lhe é repartida, e discernir pela graça dada o que há de fazer ou não fazer. Surgirão circunstâncias que, sendo cuidadosamente estudadas com humildade e fé, buscando sabedoria de Deus, farão de você um obreiro sábio e bem-sucedido.
— Carta 8, 1895.
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Números nem sempre são evidência de êxito
A cidade da qual saem mil conservará cem, e aquela da qual saem cem conservará dez à casa
de Israel (Amós 5:3).
eus e não o homem é o Juiz da obra humana, e Ele dará a cada um
D
sua justa recompensa. Não cabe a nenhum ser humano o julgar entre os diversos servos de Deus. O Senhor é o único Juiz e Galardoador de

toda boa obra. — The Review and Herald, 11 de dezembro de 1900.
Durante a noite eu estava conversando com você. Tinha uma mensagem para você, e a estava apresentando. Você estava abatido e se sentindo desanimado. Eu lhe dizia: “O Senhor me mandou falar com você e
com a irmã_____. Eu lhes disse que estavam considerando seu trabalho
quase um fracasso, mas que, se uma alma se mantiver firme na verdade
e perseverar até ao fim, sua obra não pode ser declarada um fracasso. Se
uma mãe foi desviada de sua deslealdade para a obediência, vocês podem se alegrar. A mãe que prossegue em conhecer o Senhor ensinará
seus filhos a seguirem seus passos. A promessa é para os pais, as mães e
seus filhos. [...]
O Senhor não julgará você pela soma de êxito manifestada em suas
campanhas evangélicas. Recebi ordens de dizer a você que sua fé deve ser
mantida viva e firme, em contínuo crescimento. Quando vir que os que
têm ouvidos não ouvem e os que são inteligentes não compreendem,
depois de ter feito o melhor que lhe era possível fazer, passe para outras
regiões e deixe os resultados com Deus. Não permita, porém, que desfaleça a sua fé. — Carta 8, 1895.
A obra feita para honra e glória de Deus levará o selo divino. Cristo
apoiará o trabalho daqueles que fizeram o melhor que lhes era possível.
E à medida que continuarem fazendo o melhor ao seu alcance, crescerão
em conhecimento, e o caráter de sua obra será aperfeiçoado. — Carta 153,
1903.
Em comparação com o número dos que rejeitam a verdade, o número
dos que a aceitam será bem menor, contudo uma alma é de mais valor do
que mundos inteiros. Não nos devemos desanimar, ainda que nossa obra
não pareça dar muito resultado. — Carta 1, 1875.
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O verdadeiro ceifeiro é Jesus
E outra caiu em boa terra e deu fruto: um, a cem, outro, a sessenta, e outro, a trinta (Mateus
13:8).
s esforços individuais, constantes e unidos, trarão a recompensa do
êxito. Os que desejam fazer grande soma de bem em nosso mundo
O
precisam estar dispostos a fazê-lo segundo a maneira de Deus, realizan-

do pequenas coisas. Os que desejam atingir as maiores alturas por fazer
alguma coisa grande e admirável, deixarão de fazer coisa alguma.
O firme progresso em uma boa obra, a frequente repetição de uma
espécie fiel de serviço, é de mais valor aos olhos de Deus do que a realização de uma grande obra, e conquista para Seus filhos boa fama, fazendo
seus esforços brilharem. Os que são leais e fiéis aos deveres que lhes são
designados por Deus não são instáveis, mas firmes no desígnio, abrindo
com decisão seu caminho através de boa ou má fama. Insistem a tempo
e fora de tempo. — Carta 122, 1902.
Quando, em nosso trabalho para Deus, seguirmos energicamente
métodos corretos, haverá colheita de almas. — The Review and Herald, 28
de abril de 1904.
O fato de um ministro ser aplaudido e elogiado não é prova de haver
falado sob a influência do Espírito. É demasiado frequente o caso de jovens conversos, a menos que tomem cuidado, colocarem mais de suas
afeições em seu ministro do que no próprio Redentor. Acham que têm
sido grandemente beneficiados pelos trabalhos do ministro. Em seu entendimento ele possui os mais exaltados dons e graças, e nenhum outro
pode fazer tão bem como ele faz; então concedem demasiada importância ao homem e a seus trabalhos. Isso é uma confiança que os dispõe
a idolatrar o homem, olhando mais para ele do que para Deus, e assim
fazendo, não agradam a Deus nem crescem em graça. Causam grande
dano ao ministro, especialmente se ele é jovem e está em desenvolvimento para se tornar um potencial obreiro evangélico. [...] — Obreiros
evangélicos (1892, sem tradução para o português), pp. 44 e 45.
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Convertidos a Cristo, e não ao homem
A caridade [...] não se ensoberbece [...], não busca os seus interesses (1 Coríntios 13:4 e 5).

Q

uatro anos atrás houve uma série de conferências realizada pelo
pastor _____ em _____, e o povo concorria de maneira maravilhosa
para ouvir. Caso planos corretos fossem elaborados, poderia ter havido
muitas almas trazidas à verdade. O pastor _____ não estava trabalhando
de maneira correta; seu principal objetivo era atrair a maior congregação
mediante uma pregação fantasiosa, que diferia vastamente da de João,
o precursor de Cristo. Muitos assinaram o compromisso, mas quando ele
partiu ficou provado que eles criam em _____, eram atraídos ao homem
e não a Jesus Cristo. Muitos dos que assinaram o pacto não estavam convertidos e, assim que foram deixados sós, retiraram seu nome. — Carta
79, 1893.
Trabalhando por aqueles que se convertem por seus trabalhos, você
ficaria grandemente satisfeito se eles fossem chamados a igreja do pastor _____. Você gostaria de lhes moldar a mente de tal modo que eles
sejam guiados pelos sentimentos de sua escolha. Não o permita Deus!
Firmando as mentes deles em si mesmo, você as leva a se desligarem da
Fonte de sua sabedoria e eficiência. A dependência delas não deve estar
em você, mas inteiramente em Deus. Unicamente assim poderão crescer
na graça. Dependem dEle quanto ao êxito, à utilidade, ao poder para serem colaboradores de Deus. — Carta 39, 1902.
Lembremo-nos sempre, irmão _____, de que não importa quão grande e boa seja a obra que o instrumento humano possa efetuar, ele não
se torna dono daqueles que, mediante sua colaboração, foram convertidos à verdade. Ninguém se deve colocar sob o domínio do ministro que
serviu de instrumento em sua conversão. Em nosso ministério, temos de
levar as almas diretamente a Cristo. Elas são propriedade dEle, e devem
estar sempre e unicamente sujeitas a Ele. Toda pessoa possui uma individualidade que ninguém pode exigir. — Carta 193, 1903.
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Que a glória do sucesso seja dada a Deus
Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis,
porque fizemos somente o que devíamos fazer (Lucas 17:10).
epois de haver sido dada a advertência, depois de a verdade haver
D
sido apresentada pelas Escrituras, muitas almas serão convencidas.
É preciso então grande cuidado. O instrumento humano não pode fazer a

obra do Espírito Santo; nós somos apenas os condutos mediante os quais
trabalha o Senhor. Demasiadas vezes penetra um espírito de presunção,
caso certa medida de sucesso acompanhe os esforços do obreiro. Não
deve haver, porém, nenhuma exaltação do eu, coisa alguma a ele deve
ser atribuída; a obra é do Senhor, e a Seu precioso nome cumpre dar toda
a glória. Oculte-se o próprio eu em Jesus. — The Review and Herald, 14 de
outubro de 1902.
Todo homem que se louva a si mesmo, apaga o brilho de seus melhores esforços. — Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 607.
Cada um deve desempenhar sua parte fielmente, e cada um dar crédito a seu irmão obreiro pela parte que ele executa. Que a sua conversação não seja ambiciosa, apropriando-se da honra. Deus tem usado muitos instrumentos em Sua obra. O que você fez é apenas uma parte dela.
Outros têm trabalhado diligente e inteligentemente, com oração, e não
devem ser passados por alto. “Com Ele vem o Seu galardão, e a Sua obra
está diante dEle”. No dia do ajuste final Deus acertará com justiça com
Seus servos, e dará a cada um segundo as suas obras. Deus tem notado a
vida dos obreiros abnegados e que se sacrificam, os quais levaram avante
a obra em campos dificultosos.
Estas são coisas que você deve ter em mente. O Senhor não fica satisfeito com Seus servos quando eles tomam a honra para si mesmos. Em
nossa velhice sejamos justos, e não nos apoderemos para nós daquilo
que pertence a outros. Tem levado anos o realizar a obra que tem sido
feita, e grupo após grupo de nobres obreiros nela tem desempenhado a
sua parte. — Carta 204, 1907.
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Não há maior honra do que esta
E, indo, pregai, dizendo: É chegado o Reino dos céus (Mateus 10:7).
o orgulho da sabedoria e da ambição mundanas de ser o primeiro,
N
pode-se encontrar a razão de a obra do evangelho, apesar de seus
ilimitados recursos, ter relativamente tão pouco sucesso. O Salvador re-

gozijou-Se em espírito e deu graças a Deus ao pensar em como o valor
da verdade, embora oculto aos sábios e entendidos, é revelado às criancinhas — os que compreendem sua fraqueza e sentem sua dependência
dEle. — Manuscrito 118, 1902.
Preciosa recompensa será dada aos obreiros fiéis, que põem na obra
tudo quando há em si mesmos. Não há maior bem-aventurança fora do
Céu, do que ganhar almas para Cristo. O coração dos obreiros se inunda
de alegria ao compreenderem eles que esse grande milagre nunca poderia haver sido operado por instrumentos humanos, mas unicamente por
Aquele que ama as almas prestes a perecer. A presença divina está sempre bem junto de todo obreiro fiel, fazendo com que as almas venham ao
arrependimento. Assim se forma a fraternidade cristã. O obreiro e aqueles por quem é feito o trabalho são tocados com o amor de Cristo. Um
coração toca outro coração, e a fusão de alma com alma é como o celeste
intercâmbio entre os anjos ministradores. — Manuscrito 36, 1901.
A conversão de almas a Deus é a obra mais grandiosa, a obra mais
elevada em que os seres humanos podem empenhar-se. Na conversão
das almas se revelam a tolerância de Deus, Seu amor incomensurável,
Sua santidade e Seu poder. Toda verdadeira conversão O glorifica, e faz
com que os anjos irrompam em cânticos. “A misericórdia e a verdade se
encontraram: a justiça e a paz se beijaram”. — Carta 121, 1902.
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Um centro de treinamento
E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar (Atos 2:47).
que agora se necessita para a edificação de nossas igrejas é do
agradável trabalho de obreiros sábios para encontrar e desenvolO
ver talentos na igreja — talentos que possam ser preparados para o uso

do Mestre. Devia existir um plano bem organizado para o emprego de
obreiros que fossem a todas as nossas igrejas, grandes ou pequenas,
para instruir os membros como trabalhar para a edificação da igreja, e
também a favor dos incrédulos. Instrução e educação é que são necessárias. Os que estão empenhados em visitar as igrejas, devem ensinar aos
irmãos e às irmãs os métodos práticos de fazer trabalho missionário. —
Testemunhos para a igreja, vol. 9, p. 117.
Deus espera que Sua igreja discipline e prepare seus membros para a
obra de iluminar o mundo. Deve providenciar-se instrução que leve centenas de pessoas a entregarem aos banqueiros os seus valiosos talentos.
Pelo uso desses talentos, serão revelados homens, os quais estarão capacitados para ocupar posições de confiança e influência, e manter princípios puros e incontaminados. Será feito assim muito bem para o Mestre.
— Testemunhos seletos, vol. 3, p. 65.
Cada obreiro deve ser conscienciosamente eficiente. Então, em sentido elevado e amplo, pode ele apresentar a verdade tal qual é em Jesus.
— Ibidem, p. 110.
Não deve haver demora neste bem planejado esforço por educar os
membros da igreja. — Testemunhos para a igreja, vol. 9, p. 119.
O maior auxílio que se pode prestar a nosso povo, é ensiná-lo a trabalhar para Deus e a nEle confiar, e não nos pastores. — Testemunhos seletos,
vol. 3, p. 82.
É evidente que todos os sermões pregados não produziram grande
colheita de obreiros abnegados. É bom ter em mente que esse assunto
envolve os mais graves resultados. Está em jogo o nosso destino eterno.
As igrejas estão enfraquecendo porque os seus talentos não foram empregados para espalhar a luz. Devem ser dadas instruções cuidadosas
que serão como lições do Mestre, para que todos utilizem a sua luz. —
Testemunhos seletos, vol. 3, pp. 64 e 65.
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É necessário um programa missionário
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos
gastos, para ver se tem com que a acabar? (Lucas 14:28).
uitos teriam boa vontade de trabalhar, se lhes ensinassem a começar. Necessitam ser instruídos e animados. Toda igreja deve ser
M
uma escola missionária para obreiros cristãos. Seus membros devem ser

instruídos a dar estudos bíblicos, em dirigir e ensinar classes da escola
sabatina, na melhor maneira de auxiliar os pobres e cuidar dos doentes,
de trabalhar pelos não convertidos. Deve haver cursos de saúde, de arte
culinária e classes em vários ramos de serviço no auxílio cristão. Não somente deve haver ensino, mas trabalho real, sob a direção de instrutores
experientes. Que os mestres vão à frente no trabalho entre o povo, e outros, unindo-se a eles, aprenderão com seu exemplo. Um exemplo vale
mais que muitos preceitos. — A ciência do bom viver, p. 149.
Para educar o povo nos princípios da reforma de saúde, é preciso que
se façam maiores esforços. Importa fundar escolas culinárias e instruir o
povo, de casa em casa, na arte de preparar alimentos saudáveis. Todos,
adultos e jovens, devem aprender a cozinhar com maior simplicidade.
Onde quer que a verdade seja apresentada, o povo deverá aprender a
preparar alimentos de modo simples e apetitoso. Convém mostrar a eles
como é possível seguir regime alimentar completo sem lançar mão dos
alimentos cárneos. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 361.
Mas, em todo lugar onde há uma igreja, devem ser dadas instruções
quanto ao preparo de alimentos simples, saudáveis, para uso dos que
desejam viver segundo os princípios de saúde. E os membros da igreja
devem comunicar ao povo da vizinhança a luz que recebem acerca desse
assunto. — Obreiros evangélicos, p. 362.
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O ensino na igreja deve ser adaptado
às circunstâncias
Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força [...]
(Eclesiastes 10:10 — Nova Versão Internacional, 2001)
uantos obreiros úteis e honrados na causa de Deus têm recebido
preparo entre os humildes deveres das mais modestas posições da
Q
vida! Moisés foi candidato ao governo do Egito, mas Deus não o pôde ti-

rar da corte do rei para fazer a obra que lhe era designada. Somente depois de ele haver sido um pastor fiel por quarenta anos, é que foi enviado
como libertador de seu povo. Gideão foi tirado da eira, para ser o instrumento nas mãos de Deus, e livrar os exércitos de Israel. Eliseu foi convidado a deixar o arado, e atender ao mandado do Senhor. Amós era agricultor, lavrador do solo, quando Deus lhe deu uma mensagem a proclamar.
Todos quantos se tornam coobreiros de Cristo, terão a executar grande
quantidade de trabalho penoso, desagradável, e suas lições devem ser
sabiamente escolhidas, e adaptadas a suas peculiaridades de caráter, e à
obra que eles têm de realizar. — Obreiros evangélicos, pp. 332 e 333.
Quando homens promissores e hábeis se convertiam, como no caso
de Timóteo, Paulo e Barnabé, procuravam zelosamente mostrar-lhes a
necessidade de trabalhar na vinha. E, quando os apóstolos partiam para
outro lugar, a fé daqueles homens não vacilava, mas aumentava. Haviam sido fielmente instruídos no caminho do Senhor, e aprenderam a
como trabalhar abnegadamente, fervorosamente, perseverantemente
pela salvação de seus semelhantes. Essa cuidadosa instrução aos novos
conversos era um importante fator no êxito notável que acompanhava
Paulo e Barnabé, pregando eles o evangelho nas terras pagãs. — Atos dos
apóstolos, pp. 186 e 187.
Ao estabelecerem-se igrejas, é importante apresentar a elas o fato de
que é do meio delas que sairão os homens que devem levar a verdade a
outros, e levantar novas igrejas; pelo que todos devem trabalhar, cultivar o máximo possível os talentos que Deus lhes deu, e exercitar a mente
para se empenhar no serviço de seu Senhor. — Testemunhos para a igreja,
vol. 3, p. 205.
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Precisa-se de pessoas capacitadas na igreja
Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, e as vossas cargas, e as vossas diferenças?
Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, entre as vossas tribos, para que os
ponha por vossos cabeças (Deuteronômio 1:12 e 13).
s movimentos missionários estão sendo continuamente embaraçaO
dos por falta de obreiros com a devida espécie de espírito — obreiros devotados e piedosos, que representem devidamente a nossa fé. Mui-

tos há que devem tornar-se missionários, mas que não entram nunca no
campo, porque os que estão ao seu lado na igreja ou em nossos colégios
não se preocupam em trabalhar com eles, expondo diante de seus olhos
as exigências de Deus quanto a todas as suas faculdades, e não oram com
eles e por eles. — Conselhos aos professores, pais e estudantes, p. 452.
Aqueles a cujo cargo se encontram os interesses espirituais da igreja
devem formular planos e meios pelos quais se dê a todos os seus membros alguma oportunidade de fazer uma parte na obra de Deus. Nem
sempre foi isto feito em tempos passados. Não foram bem definidos nem
executados os planos para empregar os talentos de cada um em serviço
ativo. Poucos há que avaliem devidamente quanto se tem perdido por
causa disto. — Obreiros evangélicos, p. 351.
Em toda igreja, devem os membros ser treinados de maneira tal que
dediquem tempo para ganhar almas para Cristo. Como poderá ser dito da
igreja: “Vós sois a luz do mundo” (Mateus 5:14), a menos que seus membros estejam realmente comunicando luz? Despertem e compreendam
seu dever os que estão encarregados do rebanho de Cristo, e ponham
muitas almas para trabalhar. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 69.
Grande cuidado se deve exercer na escolha de oficiais para as igrejas
novas. Que estes sejam homens e mulheres inteiramente convertidos.
Escolham-se os mais habilitados para instruir, aqueles que sejam capazes de servir tanto pela palavra como pelos atos. Existe uma profunda
necessidade de trabalho em todos os ramos. — Testemunhos para a igreja,
vol. 6, p. 85.
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A autoeducação também é importante
E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em
tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra (2 Coríntios 9:8).
anciãos e os que têm cargos de responsabilidade na igreja, devem
O sconceder
mais reflexão aos seus planos para dirigir a obra. Devem

arranjar as coisas de maneira que todos os membros da igreja tenham
uma parte a desempenhar, para que ninguém leve uma vida sem objetivo, mas que todos realizem o que lhes for possível, de acordo com suas
várias aptidões. [...] É essencial que os membros da igreja sejam educados de tal forma que se venham a tornar abnegados, dedicados e eficientes obreiros de Deus; e é só assim que a igreja pode evitar tornar-se infrutífera e morta. [...] Todo membro da igreja deve se tornar um obreiro
ativo — uma pedra viva, difundindo luz no templo de Deus. — The Review
and Herald, 2 de setembro de 1890.
Os membros da igreja precisam trabalhar; devem educar a si mesmos, esforçando-se por atingir a elevada norma que lhes é proposta. Para
isso o Senhor os auxiliará, se eles cooperarem com Ele. — Testemunhos
para a igreja, vol. 9, p. 140.
Não devemos perder oportunidade alguma de preparar-nos intelectualmente para a obra de Deus. — Parábolas de Jesus, p. 334.
O Senhor deseja que obtenhamos toda instrução possível, com o objetivo de compartilhar nosso conhecimento. Ninguém pode saber onde
nem como será chamado para trabalhar ou falar para Deus. Somente
nosso Pai celeste vê o que pode fazer do homem. Há perante nós possibilidades que nossa fraca fé não distingue. Nossa mente deve estar tão treinada que, se necessário, possamos expor as verdades da Palavra de Deus
perante as mais altas autoridades terrenas, de maneira tal que glorifique
Seu nome. — Parábolas de Jesus, pp. 333 e 334.
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Faça o trabalho e deixe com Deus
as consequências
E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia em abundância
em abundância também ceifará (2 Coríntios 9:6).
onhei que alguém me trouxe uma peça de um tecido branco e me inS
cumbiu de cortar dele roupas para pessoas de todos os tamanhos, de
todas as condições de vida e de todas as modalidades de caráter. Foi-me

ordenado que as cortasse e as deixasse preparadas para serem feitas à
medida que fossem solicitadas. Tive a impressão de que muitos daqueles
para os quais fora incumbida de cortar vestes, não as mereciam. Indaguei
então se esta era a última peça de tecido que tinha a cortar, ao que me
foi respondido que não; que tão depressa houvesse acabado essa, havia
ainda outras para cortar.
Senti-me desanimar ante o acúmulo de trabalho que vi diante de
mim; verifiquei que estivera empenhada em cortar roupas para outros
durante mais de vinte anos e que o meu trabalho não era apreciado; também não podia ver que houvesse sido de grande benefício. Falei então à
pessoa que me trouxera os tecidos, me referindo particularmente a uma
mulher, para a qual tinha sido incumbida de cortar um vestido. Observeilhe que não saberia apreciar o vestido e que presenteá-la com o mesmo
seria perder tempo e tecido. Era muito pobre, de pouca cultura, desordenada nos hábitos, de sorte que havia de sujá-lo muito breve. A pessoa
me disse: “Corte o vestido. É esse o seu dever. O prejuízo não é seu, mas
apenas Meu”. Deus não vê conforme os homens veem. Ele distribui o trabalho que deseja ver feito, e você não sabe qual deles prosperará, se este
ou aquele. Será visto que muitas dessas pobres almas entrarão no reino,
enquanto outras, favorecidas com todas as bênçãos da vida, tendo todas
as vantagens para o aperfeiçoamento, serão deixadas de fora. — Testemunhos para a igreja, vol. 2, pp. 10 e 11.
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O objetivo da educação
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que
maneja bem a palavra da verdade (2 Timóteo 2:15).
verdadeira educação é um preparo missionário. Todo filho e filha de
Deus é chamado a ser missionário; somos chamados ao serviço de
A
Deus e de nossos semelhantes; e habilitar-nos para essa obra deve ser o

objetivo de nossa educação. — A ciência do bom viver, p. 395.
É para fortalecer os jovens contra as tentações do inimigo, que estabelecemos escolas onde possam habilitar-se para ser úteis nesta vida, e
para o serviço de Deus através da eternidade. — Conselhos aos professores,
pais e estudantes, p. 495.
Aquele que se esforça por obter conhecimento para poder trabalhar em prol dos ignorantes e dos que se acham a perecer, está desempenhando sua parte no cumprimento do grande desígnio de Deus para
com a humanidade. No serviço desinteressado em benefício dos outros,
está ele satisfazendo o elevado ideal da educação cristã. — Ibidem, p. 545.
O Senhor chama jovens fortes, consagrados e prontos a se sacrificarem, que avancem e que, depois de breve tempo passado na escola,
saiam preparados a levar a mensagem ao mundo. — Ibidem, p. 549.
Para sua completa educação é necessário que se dê aos alunos tempo para fazer trabalho missionário — tempo para se relacionarem com
as necessidades espirituais das famílias da vizinhança. Não devem ficar
tão sobrecarregados de estudos, que não tenham tempo de empregar
o conhecimento adquirido. Sejam animados a fazer diligente trabalho
missionário em favor dos que estão no erro, relacionando-se com eles,
e levando-lhes a verdade. Trabalhando com humildade, buscando sabedoria de Cristo, orando e velando em oração, poderão dar a outros o conhecimento que lhes enriqueceu a própria vida. — Ibidem, pp. 545 e 546.
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Treinamento necessário nas escolas missionárias
E ser-Me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos
confins da Terra (Atos 1:8).

O

s professores e alunos em nossas escolas precisam do toque divino.
Deus pode fazer por eles muito mais do que tem feito, em razão de,
no passado, Seu caminho ter sido restringido. Caso seja animado o espírito missionário, mesmo que isto tome algumas horas do programa regular de estudo, serão derramadas muitas das bênçãos celestes, uma vez
que haja mais fé e zelo espiritual, mais da compreensão do que Deus há
de fazer. — Conselhos aos professores, pais e estudantes, p. 546.
Quando se encerram as aulas, há oportunidade para muitos irem
para o campo como colportores-evangelistas. O fiel colportor encontra
entrada em muitos lares, nos quais deixa leitura contendo a verdade
para os dias atuais. Os alunos devem aprender a vender nossos livros.
Há necessidade de homens de profunda experiência cristã, de espírito
equilibrado, fortes e bem educados para se empenharem neste ramo da
obra. Alguns há que possuem o talento, a educação e experiência que os
habilitariam a preparar jovens para a obra da colportagem, de maneira
que se efetuaria muito mais do que agora. Os que são possuidores desses
dotes têm um dever especial a cumprir em ensinar outros. — Ibidem, pp.
546 e 547.
Os alunos que aprenderam a cantar com melodia e clareza, suaves
hinos evangélicos, podem atuar muito bem como cantores-evangelistas.
Encontrarão muitas oportunidades de empregar o talento que Deus lhes
deu, levando melodia e raios de luz a muitos lugares solitários, entenebrecidos pela tristeza e aflição, cantando para pessoas que raramente
têm o privilégio de ir à igreja. — Ibidem, p. 547.
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Pastores, obreiros e membros trabalhando juntos
Então, Jesus, chamando-os para junto de Si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios
são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós
(Mateus 20:25 e 26).
ue os pastores e membros leigos saiam para os campos a amadurecer. Encontrarão sua seara onde quer que proclamem as esquecidas
Q
verdades bíblicas. Acharão pessoas que aceitem a verdade, e devotem

sua vida a ganhar almas para Cristo. — The Signs of the Times, 3 de agosto
de 1903.
Não é o desígnio do Senhor que se deixe aos pastores a maior parte
da obra de semear a semente da verdade. Homens que não são chamados ao ministério, devem ser animados a trabalhar pelo Mestre segundo
suas várias aptidões. Centenas de homens e mulheres agora ociosos poderiam fazer uma obra digna de aceitação. Levando a verdade à casa de
seus amigos e vizinhos, poderiam fazer uma grande obra para o Mestre.
— Testemunhos seletos, vol. 3, pp. 83 e 84.
Deus deu aos Seus pastores a mensagem da verdade para espalhá-la.
Devem as igrejas recebê-la, e comunicá-la de todas as maneiras possíveis, apanhando os primeiros raios de luz e difundindo-os. — Ibidem, p.
58.
Deve o povo dirigir os seus esforços no mesmo sentido que o pastor,
apoiando assim os seus esforços e ajudando-o a levar os seus encargos, e
assim ele não ficará sobrecarregado nem desanimará. Não pode a igreja
ser levada a experimentar uma influência duradoura a menos que o povo
proceda inteligentemente, dirigindo-se pelo princípio, no sentido de fazer tudo que podem para promover a obra. — The Review and Herald, 23
de agosto de 1881.
O mundo ficará convencido, não pelo que o púlpito ensina, mas pelo
que a igreja vive. O ministério anuncia do púlpito a teoria do evangelho;
a piedade prática da igreja demonstra seu poder. — Testemunhos para a
igreja, vol. 7, p. 16.
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Pregar é a menor parte da obra evangélica
E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo
(Atos 5:42).
é uma pequena parte da obra a ser feita pela salvação de almas.
P regar
O Espírito de Deus convence os pecadores da verdade, e depõe-nos

nos braços da igreja. Os pastores podem fazer sua parte, mas nunca poderão efetuar a obra que deve ser feita pela igreja.
A disseminação da verdade de Deus não se limita a alguns poucos
pastores ordenados. A verdade deve ser difundida por todos os que professam ser discípulos de Cristo. Precisa ser semeada sobre todas as águas.
Os pastores podem pregar sermões aprazíveis e convincentes, e fazer
muito esforço para edificar a igreja, e fazê-la prosperar; mas a menos
que seus membros façam individualmente sua parte como servos de Jesus Cristo, a igreja estará sempre em trevas e sem forças. Endurecido e
tenebroso como se acha o mundo, a influência de um exemplo verdadeiramente coerente será uma força para o bem.
É erro fatal supor que a obra de salvação de almas depende só do ministério. O humilde e consagrado crente sobre quem o Senhor da vinha
colocou o encargo das almas, deve receber encorajamento daqueles a
quem o Senhor deu maiores responsabilidades. Os que ocupam lugar de
líderes na igreja de Deus devem sentir que a missão do Salvador é dada
a todos os que crerem no Seu nome. Deus deseja enviar para a Sua vinha
a muitos que não foram consagrados ao ministério pela imposição das
mãos. — Serviço cristão, pp. 51 e 52.
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O pastor não deve fazer sozinho o trabalho
Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre; mas
Cristo é tudo em todos (Colossenses 3:11).
ideia de que o pastor deve levar toda a carga e fazer todo o trabalho,
A
é um grande engano. Sobrecarregado de trabalho e exausto, poderá
descer ao sepulcro quando, se a carga houvesse sido repartida como era
o plano de Deus, poderia haver vivido. A fim de que a carga seja distribuída, devem instruir a igreja os que podem ensinar outros a seguirem
a Cristo e trabalharem como Ele trabalhou. — Testemunhos seletos, vol. 3,
p. 68.
O pastor não deve sentir ser seu dever fazer todas as pregações e todos
os trabalhos e todas as orações; cabe-lhe preparar auxiliares, em todas
as igrejas. Que pessoas diferentes se revezem na direção das reuniões, e
em dar estudos bíblicos; assim fazendo, estarão empregando os talentos
que Deus lhes deu, e, ao mesmo tempo, recebendo o preparo para serem
obreiros. — Obreiros evangélicos, p. 197.
Os pastores não devem fazer a obra que pertence à igreja, fatigandose assim, e impedindo que outros cumpram seu dever. Eles devem ensinar os membros a trabalharem na igreja e entre a vizinhança. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh Day Adventist, p. 291.
Ao ser feito um esforço para se apresentar nossa fé aos incrédulos,
os membros da igreja ficam muitas vezes para trás, como se não fossem
parte interessada e deixam todo o peso sobre os pastores. Por esta razão
o trabalho de nossos pastores mais capazes tem por vezes sido de pouco
resultado. — Obreiros evangélicos, p. 196.
A melhor ajuda que os pastores podem prestar aos membros de
nossas igrejas não consiste em pregar-lhes sermões, mas em planejar
trabalho para que o façam. Deem a cada um algo para fazer em prol de
outros. Ajudem todos a verem que, como recebedores da graça de Cristo,
estão obrigados a trabalhar para Ele. E seja a todos ensinada a maneira
de trabalhar. Especialmente as pessoas que recentemente aceitaram a fé,
devem ser ensinadas a cooperar com Deus. — Testemunhos seletos, vol. 3,
p.323.
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A melhor coisa que um pastor pode
fazer pela sua congregação
Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai,
atentando para a sua maneira de viver (Hebreus 13:7).
o trabalhar em lugares onde já se encontram alguns na fé, o pastor
A
deve não tanto buscar, a princípio, converter os incrédulos, como
exercitar os membros da igreja para prestarem cooperação proveitosa.

Trabalhe com eles individualmente, tentando despertá-los para buscarem eles próprios experiência mais profunda, e trabalharem por outros.
Quando estiverem preparados para apoiar o pastor mediante orações e
serviços, maior êxito há de lhe acompanhar os esforços. — Obreiros evangélicos, p. 196.
Em alguns respeitos, o pastor ocupa posição idêntica à do mestre de
um grupo de operários, ou de um capitão de navio. Deles se espera que
vejam que os homens sobre quem se acham colocados façam a obra que
lhes é designada, pronta e corretamente, e só em caso de emergência
precisam executar os detalhes. O proprietário de um grande moinho encontrou uma vez seu superintendente a fazer qualquer simples reparo
numa roda, ao passo que por ali, parados a olhar ociosamente, achavamse meia dúzia de operários desse ramo. Havendo-se informado do fato,
a fim de estar certo de que não faria injustiça, chamou o mestre ao seu
escritório e entregou-lhe sua demissão, pagando-lhe integralmente. Surpreendido, o homem pediu explicação. Esta foi dada nas seguintes palavras: “Empreguei-o para manter seis homens ocupados. Achei os seis desocupados, e o senhor fazendo o trabalho de um apenas. O seu trabalho
poderia ter sido feito por qualquer dos seis. Não posso pagar o ordenado
de sete para o senhor ensinar os seis a serem vadios”.
Este incidente pode ser aplicável a uns casos, e a outros não. Mas muitos pastores falham em conseguir, ou em não tentar, que todos os membros da igreja se empenhem ativamente nos vários ramos da obra. Se os
pastores dessem mais atenção a pôr e manter seu rebanho ativamente
ocupado na obra, haveriam de realizar mais benefícios, ter mais tempo
para estudar e fazer visitas missionárias, e também evitar muitas causas
de atrito. — Ibidem, pp. 197 e 198.
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A igreja deve ser organizada para
a obra missionária
E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho (2 Crônicas 35:4).
há na igreja grande número de membros, convém que se orgaS enizem
em pequenos grupos a fim de trabalhar, não somente pelos

membros da própria igreja, mas também pelos incrédulos. Se num lugar
houver apenas dois ou três que conheçam a verdade, organizem-se num
grupo de obreiros. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 84.
Se num campo de batalha são necessárias ordem e disciplina para o
êxito da ação, quanto mais necessitamos nós desses requisitos no conflito em que nos achamos empenhados, uma vez que o objetivo a alcançar
é tão mais valioso e de caráter tão mais elevado do que aquele pelo qual
se luta nos campos de batalha! Na luta em que nos empenhamos achamse em jogo interesses eternos. — Testemunhos para a igreja, vol. 1, p. 649.
Deus é um Deus de ordem. Tudo que se acha em conexão com o Céu,
está em perfeita ordem; a sujeição e a perfeita disciplina assinalam os
movimentos da hoste angélica. O êxito apenas pode acompanhar a ordem e a ação harmoniosa. Deus requer ordem e método em Sua obra
hoje, não menos do que nos dias de Israel. Todos os que estão a trabalhar
para Ele devem fazê-lo inteligentemente, não de maneira descuidada,
casual. Ele quer que Sua obra seja feita com fé e exatidão, para que sobre
ela ponha o sinal de Sua aprovação. — Patriarcas e profetas, p. 376.
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A organização da igreja de Jerusalém
é um modelo
Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto
por cabeças sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de cem, e por capitães de
cinquenta, e por capitães de dez, e por governadores das vossas tribos (Deuteronômio 1:15).
organização da igreja em Jerusalém deveria servir como modelo
A
para a organização de igrejas em todos os outros lugares em que
mensageiros da verdade conquistassem conversos ao evangelho. [...]

Mais tarde, na história da igreja primitiva, quando nas várias partes do
mundo muitos grupos de crentes se constituíram em igrejas, a organização da mesma foi mais aperfeiçoada, de modo que a ordem e a ação
harmoniosa se pudessem manter. Todo membro era exortado a bem desempenhar sua parte. Cada qual devia fazer sábio uso dos talentos a ele
confiados. — Atos dos apóstolos, 91 e 92.
A cada um que se ajunta às fileiras mediante conversão, deve ser designado seu posto de dever. Cada qual deve estar disposto a ser ou fazer
qualquer coisa nessa batalha. — Testemunhos para a igreja, vol. 7, p. 30.
Não são numerosas instituições, grandes edifícios ou larga ostentação o que Deus requer, mas a ação harmoniosa de um povo peculiar, um
povo escolhido por Deus, e precioso. Cada um deve ficar em sua porção e
lugar, pensando, falando e agindo em harmonia com o Espírito de Deus.
Então, e não antes, será a obra um todo completo, simétrico. — Testemunhos seletos, vol. 2, p. 531.
A força de um exército é medida em grande parte pela eficiência dos
homens das fileiras. O general sábio manda seus oficiais treinarem cada
soldado para o serviço ativo. Ele procura desenvolver a mais alta eficiência da parte de todos. Se devesse depender unicamente de seus oficiais,
não poderia nunca esperar conduzir uma campanha com êxito. Ele conta
com o serviço leal e incansável de todo homem de seu exército. A responsabilidade recai em grande parte sobre os homens das fileiras. — Obreiros
evangélicos, p. 351.
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O segredo do sucesso missionário
Um só homem dentre vós perseguirá a mil, pois é o mesmo Senhor, vosso Deus, o que peleja
por vós, como já vos tem dito (Josué 23:10).
segredo de nosso êxito na obra de Deus reside na operação harmoO
niosa de nosso povo. Tem de haver uma ação concentrada. Todo o
membro do corpo de Cristo tem que fazer sua parte na causa de Deus
segundo a capacidade que Ele lhe deu. Temos que unir esforços contra as
dificuldades e obstáculos, ombro a ombro, e unidos pelo coração. — The
Review and Herald, 2 de dezembro de 1890.
Se os cristãos agissem de comum acordo, avançando como um só homem, sob a direção de um único Poder, para a realização de um só objetivo, eles abalariam o mundo. — Testemunhos para a igreja, vol. 9, p. 221.
Os anjos operam em harmonia. Todos os seus movimentos são caracterizados por uma ordem perfeita. Quanto mais estritamente imitarmos
a harmonia e a ordem das hostes angélicas, tanto mais bem-sucedidos
serão os esforços desses agentes celestes em nosso favor. Se não virmos
a necessidade de uma ação coesa, e formos desordenados, indisciplinados, desorganizados em nosso procedimento, os anjos, que são perfeitamente organizados e agem em perfeita ordem, não podem trabalhar
com êxito por nós. Afastam-se tristes, pois não são autorizados a abençoar a confusão, a discórdia, a desorganização. Todos aqueles que desejam
a cooperação dos mensageiros celestes, têm de trabalhar em uníssono
com eles. Aqueles que receberam a unção do alto, hão de fazer todo esforço possível para animar a ordem, a disciplina e a unidade de ação, e
então os anjos de Deus poderão cooperar com eles. Jamais, porém, hão
de esses celestes mensageiros sancionar a irregularidade, a desorganização e a desordem. — Ibidem, vol. 1, pp. 649 e 650.
Há necessidade de trabalho sistemático; mas onde alguns de vós estais por muito tempo fazendo projetos, e planejando, e aprontando-vos
para o trabalho, Satanás ocupa previamente o campo com fábulas fascinantes, e a atenção dos homens se absorve nos enganos do enganadormestre. — The Review and Herald, 13 de março de 1888.

| 201 |

16 de julho

O papel da educação na obra missionária

Precisamos despertar agora!
Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá
(Efésios 5:14).
ue a mensagem do evangelho soe através de nossas igrejas, convidando-as para a ação universal. Que os membros da igreja tenham
Q
mais fé, adquirindo zelo de seus invisíveis aliados celestes, do conheci-

mento de seus inexauríveis recursos, da grandeza do empreendimento
em que se acham empenhados, do poder de seu Guia. Os que se colocam
sob a direção de Deus, para ser por Ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Inspirados pelo Espírito dAquele que deu a vida pela vida do mundo, não se deixarão ficar
por mais tempo impotentes, apontando para as coisas que não podem
fazer. Vestindo a armadura do Céu, sairão à peleja, dispostos a agir ousadamente em favor de Deus, sabendo que Sua onipotência lhes suprirá as
necessidades. — Testemunhos para a igreja, vol. 7, p. 14.
Despertemos! A batalha está sendo travada. A verdade e o erro estão
se aproximando de seu conflito final. Marchemos sob a bandeira, manchada de sangue, do Príncipe Emanuel, e combatamos o bom combate
da fé, e alcancemos as honras eternas; pois a verdade triunfará, e podemos ser mais que vencedores por Aquele que nos amou. As preciosas horas de graça estão a terminar. Façamos obra segura, para a vida eterna, a
fim de que glorifiquemos nosso Pai celestial, e sejamos o instrumento de
salvação de almas pelas quais Cristo morreu. — The Review and Herald, 13
de março de 1888.
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A ordem do momento é: “Marchem!”
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 (João 15:16).
Duque de Wellington achava-se presente uma vez a uma reunião
O
em que um grupo de cristãos discutiam a possibilidade de êxito
do esforço missionário entre os pagãos. Chamaram o Duque, para que

dissesse se achava que tais esforços seriam capazes de ter um sucesso
correspondente ao seu custo. O velho soldado respondeu: “Cavalheiros,
quais são suas ordens de marcha? O êxito não é o que vocês devem discutir. Se leio corretamente as ordens de vocês, elas dizem assim: ‘Ide por
todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura’ (Marcos 16:15). Cavalheiros, obedeçam a essa ordem de marcha. — Obreiros evangélicos, p. 115.
“O grande dia do Senhor está perto, está perto, e se apressa muito”
(Sofonias 1:14). Tenhamos calçados os pés com os sapatos do evangelho,
prontos para marchar imediatamente à primeira ordem. — Testemunhos
seletos, vol. 3, p. 310.
Os membros da igreja [...] devem estar sempre prontos para entrar
imediatamente em ação, em obediência às ordens do Mestre. Onde quer
que vejamos trabalho por fazer, devemos lançar-nos a ele e executá-lo,
olhando constantemente para Jesus. [...] Se cada membro fosse um missionário vivo, o evangelho seria rapidamente proclamado em todos os
países, a todos os povos, nações e línguas. — Ibidem, p. 299.
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É hora de fazer soar o alarme
Arvorai um estandarte na Terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações [...]
(Jeremias 51:27).
stamos nos aproximando do fim da história terrestre. Temos perante
E
nós uma grande obra — a finalizadora obra de dar a última mensagem de advertência a um mundo pecaminoso. Homens serão tirados do

arado, da vinha, de vários outros ramos de trabalho, e enviados pelo Senhor a dar ao mundo esta mensagem. — Testemunhos para a igreja, vol. 7,
p. 270.
Soem o alarme pela extensão e largura da Terra. Digam ao povo que
o dia do Senhor está perto, e se apressa grandemente. Ninguém fique
por advertir. Poderíamos achar-nos no lugar das pobres almas que se
encontram em erro. Poderíamos haver sido colocados entre os bárbaros.
Segundo a verdade que recebemos mais que os outros, nós somos devedores quanto a comunicá-la. — Testemunhos seletos, vol. 2, p. 375.
Meus irmãos e irmãs, é muito tarde para dedicar seu tempo e forças a
servirem a si mesmos. Que o último dia não encontre vocês sem o tesouro celestial. Procurem promover os triunfos da cruz, procurem iluminar
almas, trabalhar pela salvação de vossos semelhantes, e sua obra resistirá à terrível prova do fogo. — Testemunhos para a igreja, vol. 9, p. 56.
Temos que proclamar essa mensagem com rapidez, mandamento
sobre mandamento, regra sobre regra. Os homens serão em breve forçados a tomar grandes decisões, e nosso dever é cuidar de que lhes seja
proporcionada a oportunidade de compreenderem a verdade, a fim de
que se decidam inteligentemente pelo direito. O Senhor chama Seu povo
para trabalhar — trabalhar zelosa e prudentemente — enquanto dura o
tempo da graça. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 345.
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A igreja não pode perder mais tempo
E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono; porque a nossa
salvação está, agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé (Romanos 13:11).
ão temos tempo a perder. O fim está próximo. Em breve a passagem
N
de um lugar para outro a fim de transmitir a verdade será cercada
de perigos à direita e à esquerda. Serão feitos esforços para prejudicar o

caminho dos mensageiros do Senhor, de modo que não possam realizar
o que lhes é possível executar agora. Cumpre-nos olhar de frente nossa
obra, e avançar o mais depressa possível em luta intensa. Segundo a luz
que me foi dada por Deus, sei que as potências das trevas estão trabalhando com intensa energia que procede de baixo, e a passos furtivos vai
Satanás avançando para se apoderar dos que agora se acham distraídos,
qual lobo que se apodera da presa. Temos agora advertências que nos é
possível dar, uma obra que nos é concedida fazer; em breve, porém, será
mais difícil do que podemos imaginar. Ajude-nos Deus, a conservar-nos
na vereda da luz, trabalhar com os olhos fixos em Jesus, nosso Líder, e,
paciente e perseverantemente, avançar para a vitória. — Testemunhos seletos, vol. 2, pp. 375 e 376.
Há perigo em demorar. Aquela alma que você podia ter encontrado,
aquela alma a quem você podia ter aberto as Escrituras, já está além de
seu alcance. Satanás armou um laço para os pés dela, e amanhã ela poderá estar desenvolvendo os planos do arqui-inimigo de Deus. Por que
demorar um dia? Por que não pôr mãos à obra imediatamente? — Testemunhos para a igreja, vol. 6, p. 443.
Em todos os séculos se tem exigido dos seguidores de Cristo vigilância e fidelidade; agora, porém, que nos achamos mesmo nos umbrais do
mundo eterno, possuindo as verdades que possuímos, tendo uma tão
grande luz, uma obra tão importante, temos de redobrar nossa diligência. Cumpre a cada um fazer exatamente o máximo que lhe seja possível.
Meu irmão, você coloca sua própria salvação em perigo, caso pare agora.
Deus pedirá contas a você, caso deixe de fazer a obra que lhe foi designada. — Testemunhos seletos, vol. 2, pp. 161 e 162.
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Perguntas muito importantes
E disse o guarda: Vem a manhã, e também a noite; se quereis perguntar, perguntai; voltai,
vinde (Isaías 21:12).
stende-se perante nós a eternidade. A cortina está para ser corrida.
Em que estamos pensando, para que assim nos apeguemos ao nosso
E
amor egoísta da comodidade, enquanto por toda parte ao nosso redor

pessoas estão a perecer em seus pecados? Ficou-nos completamente calejado o coração? Não podemos ver nem compreender que temos uma
obra para fazer em favor de outros?
Irmãos e irmãs, vocês estão entre os que, tendo olhos, não veem, e
tendo ouvidos, não ouvem? Foi em vão que Deus lhes deu o conhecimento de Sua vontade? Foi em vão que Ele enviou a vocês advertência após
advertência da proximidade do fim?
Creem nas declarações de Sua Palavra acerca do que está para sobrevir ao mundo? Creem que os juízos de Deus estão prestes a cair sobre os
habitantes da Terra? Como, então, vocês podem ficar de braços cruzados,
descuidosos e indiferentes? — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 295.
A obra está a finalizar-se rapidamente, e por toda parte aumenta a
impiedade. Temos pouco tempo, apenas, para trabalhar. Despertemos
da sonolência espiritual, e consagremos ao Senhor tudo que temos e
somos. Seu Espírito permanecerá com os verdadeiros missionários, proporcionando-lhes poder para o serviço. — The Southern Work, 9 de abril
de 1903.
Acordem, irmãos e irmãs, acordem! Não continuem a dormir. “Por
que estais ociosos todo o dia?” Jesus chama por vocês, dizendo: “Ide hoje
trabalhar na Minha vinha” (Mateus 20:6 e 7). Todo aquele que recebeu o
Espírito Santo, o manifestará; pois todas as suas forças serão empregadas no mais ativo serviço. Todos os que em verdade recebem a Jesus pela
fé, trabalham. Experimentam um sentimento de responsabilidade pelas
almas. Deus pede agora a todos os que possuem algum conhecimento
da verdade, que são depositários de verdades sagradas, que se ergam e
comuniquem a luz do Céu a outros. — The Review and Herald, 6 de dezembro de 1893.
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Trabalharei enquanto é dia
Convém que Eu faça as obras dAquele que Me enviou, enquanto é dia; a noite vem, quando
ninguém pode trabalhar (João 9:4).
cordem, irmãos; por amor de sua própria alma, acordem. Sem a
graça de Cristo vocês não poderão fazer nada. Trabalhem enquanto
A
podem. — The Southern Work, 17 de julho de 1906.

Caso nos fossem abertos os olhos para ver os anjos maus em operação junto dos que se sentem à vontade e se consideram seguros, não nos
sentiríamos tão em segurança. Os anjos maus estão em nossos calcanhares a cada momento. — Testemunhos seletos, vol. 1, p. 100.
Deus chama a todos, tanto os pregadores como o povo, para que despertem. Todo o Céu está alerta. As cenas da história terrestre estão em
rápido desfecho. Achamo-nos entre os perigos dos últimos dias. Maiores
perigos se encontram diante de nós, e ainda não estamos despertos. Esta
falta de atividade e fervor na causa de Deus, é terrível. Este mortal torpor
vem de Satanás. — Ibidem, pp. 87 e 88.
Que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Foi-me
mostrado que estão diante de nós terríveis cenas; Satanás e seus anjos
estão reunindo todas as suas forças para oprimir o povo de Deus. Sabe
que, se eles dormirem um pouco mais, está seguro quanto a eles, pois é
certa sua destruição. — Ibidem, p. 90.
Nestas horas finais de graça para os filhos dos homens, quando a sorte de cada alma deve ser logo decidida para sempre, o Senhor do Céu e da
Terra espera que Sua igreja desperte para a ação como nunca dantes. Os
que foram feitos livres em Cristo pelo conhecimento da preciosa verdade,
são considerados pelo Senhor Jesus como Seus escolhidos, favorecidos
sobre todos os outros povos na face da Terra; e Ele está contando certo
que eles manifestarão os louvores dAquele que os chamou das trevas
para a Sua maravilhosa luz. As bênçãos tão liberalmente outorgadas devem ser comunicadas a outros. As boas novas de salvação devem ir a cada
nação, tribo, língua e povo. — Profetas e reis, p. 716.
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Nem um por cento?
Como está escrito: Não há um justo, nem um sequer (Romanos 3:10).
em um dentre cem, em nosso meio, está fazendo qualquer coisa
além de empenhar-se em empreendimentos comuns, seculares.
N
Não estamos nem meio despertos em relação ao valor das almas pelas
quais Cristo morreu. — Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 148.
Se os seguidores de Cristo estivessem sempre alerta ao chamado do
dever, milhares estariam proclamando o evangelho em países gentios
onde hoje só existe um. E todos os que se não empenhassem pessoalmente nessa obra, haveriam de sustentá-la com os seus recursos, sua
simpatia e suas orações. E muito maior quantidade de zeloso trabalho se
faria nos países cristãos. — Conflict and Courage, p. 81.
Milhares de pessoas fruem grande luz e preciosas oportunidades,
mas coisa alguma fazem com sua influência ou seu dinheiro a fim de iluminar a outros. Nem ao menos assumem a responsabilidade de manter
sua própria alma no amor de Deus, para que não se tornem um peso para
a igreja. Esses seriam um peso e um empecilho no Céu. Por amor de Cristo, por amor da verdade, por amor deles mesmos, devem eles despertar e
fazer trabalho diligente com vistas à eternidade. — The Review and Herald,
1º de março de 1887.
A igreja de Cristo bem pode ser comparada a um exército. A vida de
todo soldado é de labuta, dificuldade e perigo. Por todos os lados há inimigos vigilantes, dirigidos pelo príncipe das potestades das trevas, o qual
jamais tosqueneja nem abandona seu posto. Sempre que um cristão esteja desapercebido, este poderoso adversário faz um súbito e violento
ataque. A menos que os membros da igreja estejam ativos e vigilantes,
serão vencidos pelos seus ardis. — Ibidem.
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Um exército dorminhoco
Diz o preguiçoso: Um leão está lá fora; serei morto no meio das ruas (Provérbios 22:13).
ue seria se metade dos soldados de um exército estivesse vadiando ou adormecidos quando tinham ordem de estar a postos? O reQ
sultado seria derrota, cativeiro ou morte. Se algum deles escapasse das
mãos do inimigo, seria ele considerado digno de recompensa? Não; bem
depressa receberia a sentença de morte. E se a igreja de Cristo é descuidosa e infiel, acham-se envolvidas consequências muito mais importantes. Um exército de soldados cristãos entorpecidos — que poderia ser
mais terrível? Que avanço poderia ser feito contra o mundo, que está sob
domínio do príncipe das trevas? Os que, no dia da batalha, se põem indiferentemente na retaguarda, como se não tivessem interesse nem sentissem responsabilidade quanto ao resultado da luta, melhor seria que
mudassem de atitude, ou deixassem imediatamente as fileiras. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 394.
Foi-me mostrado o povo de Deus esperando que ocorresse alguma
mudança — que um compulsivo poder deles se apoderasse. Mas ficarão
decepcionados, pois estão em erro. Precisam agir; precisam lançar por si
mesmos mãos ao trabalho, e clamar fervorosamente a Deus por um genuíno conhecimento de si próprios. As cenas que estão passando diante
de nós, são de magnitude suficiente a fazer-nos despertar, levando insistentemente a verdade ao coração de todos os que quiserem escutar. A
seara da Terra está quase madura. — Testemunhos seletos, vol. 1, p. 88.
Tudo que há no universo concita aos que conhecem a verdade a consagrar-se sem reservas à proclamação da mesma, tal como lhes foi revelada na mensagem do terceiro anjo. Aquilo que vemos e ouvimos nos
conclama ao dever. A operação de instrumentalidades satânicas convoca
todo cristão a permanecer em seu posto. — Ibidem, vol. 3, p. 294.
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A ociosidade pode afetar até a asa de um anjo
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 (Ezequiel
16:49).

A

mensagem da próxima vinda de Cristo deve ser dada a todas as nações da Terra. Um esforço vigilante, infatigável, é exigido para vencer as forças do inimigo. Nossa parte não é sentar-nos silenciosos e chorar, e torcer as mãos, mas erguer-nos e trabalhar para este tempo e para a
eternidade. — The Southern Work, 29 de maio de 1902.
Faça alguma coisa, faça logo, com todas as forças; mesmo a asa de um
anjo enfraqueceria com um repouso muito longo; e o próprio Deus, se
inativo, não seria mais bendito. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 308.
Ninguém pense que tem o direito de cruzar os braços e não fazer
nada. Que alguém possa ser salvo estando na indolência e inatividade,
é uma completa impossibilidade. Pense no que Cristo fez durante Seu
ministério terrestre. Quão fervorosos, quão incansáveis foram Seus esforços! Não permitia que coisa alguma O desviasse do trabalho que Lhe fora
dado. Estamos nós seguindo Suas pisadas? — O colportor evangelista, p. 76.
Agentes divinos e humanos acham-se combinados na obra de salvar
almas. Deus tem feito Sua parte, e agora é necessária a atividade cristã.
Deus o requer. Ele espera que Seu povo faça uma parte na apresentação
da luz da verdade a todas as nações. Quem se associará com o Senhor
Jesus Cristo? — The Review and Herald, 1º de março de 1887.
A igreja deve ser ativa, se quiser ser uma igreja viva. Não se deve contentar meramente em manter seu próprio terreno contra as forças adversárias do pecado e do erro, nem se contentar com avançar a passos lentos,
mas levar o jugo de Cristo, e conservar-se passo a passo com o Guia, fazendo novos recrutas pelo caminho. — Ibidem, 4 de agosto de 1891.
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25 de julho

A igreja não pode deixar cair o
estandarte missionário
Passai, passai pelas portas; preparai o caminho ao povo; aplainai, aplainai a estrada, limpai-a
das pedras; arvorai a bandeira aos povos (Isaías 62:10).
emos apenas um pouco de tempo para intensificar a luta; então Cristo virá, e terminará esta cena de rebelião. Então terão sido feitos nosT
sos últimos esforços para trabalhar com Cristo e promover o Seu reino.

Alguns que têm estado na frente de batalha, resistindo zelosamente à incursão do mal, caem no posto do dever; outros contemplam tristemente
os heróis que tombaram, mas não têm tempo de cessar o trabalho. Têm
de cerrar fileiras, apanhar o estandarte da mão paralisada pela morte,
e com renovada energia defender a verdade e a honra de Cristo. Como
nunca dantes, tem de ser feita resistência contra o pecado — contra os
poderes das trevas. O tempo requer enérgica e resoluta atividade da parte dos que creem na verdade presente. Devem ensinar a verdade tanto
pelo preceito como pelo exemplo. — The Review and Herald, 25 de outubro
de 1881.
O Senhor convida hoje os adventistas do sétimo dia [Movimento de
Reforma] de todas as partes para que a Ele se consagrem, e façam, segundo sua capacidade, o máximo possível para auxiliar Sua obra. — Testemunhos seletos, vol. 3, pp. 350, 351.
A ociosidade e a religião não andam de mãos dadas; e a causa de
nossa grande deficiência na vida e experiência cristãs é a inatividade na
causa de Deus. Os músculos de seu corpo se tornarão fracos e inúteis se
você não os conservar em exercício, e o mesmo ocorre com a natureza espiritual. Se você quer ser forte, terá de usar suas faculdades. — The Review
and Herald, 13 de março de 1888.
Devemos ser obreiros diligentes; o homem ocioso é uma criatura infeliz. Mas que desculpa pode ser apresentada para a ociosidade na grande obra para cuja realização Cristo deu a vida? As faculdades espirituais
deixam de existir se não são exercitadas, e é propósito de Satanás que
elas pereçam. Todo o Céu está ativamente empenhado na obra de preparar um povo para a segunda vinda de Cristo ao nosso mundo, e “nós
somos cooperadores de Deus” (1 Coríntios 3:9). O fim de todas as coisas
está às portas. Agora é nossa oportunidade de trabalhar. — Ibidem, 24 de
janeiro de 1893.
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A igreja precisa de missionários agora
Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas
enviei estes irmãos, para que a nossa glória, acerca de vós, não seja vã nessa parte; para que,
como já disse, possais estar prontos (2 Coríntios 9:2 e 3).
de missionários de coração que se precisa. Esforços esporádicos pouÉ
co bem farão. Temos de atrair a atenção. Temos de ser profundamente fervorosos. — Testemunhos para a igreja, vol. 9, p. 45.

Há entre nós pessoas que, se tomassem tempo para observar, considerariam sua posição preguiçosa como um descuido pecaminoso dos
talentos que Deus lhes conferiu. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 59.
Qual é nossa posição no mundo? Estamos no tempo de espera. Mas
este período não deve ser despendido em abstrata devoção. Esperar, vigiar e o atento trabalho, devem ser combinados. Nossa vida não deve
ser toda afobação e esforço e planejamento acerca das coisas do mundo,
com negligência da piedade pessoal e do serviço que Deus requer. Conquanto não devamos ser vagarosos no cuidado, devemos ser fervorosos
no espírito, servindo ao Senhor. A lamparina da alma tem de estar avivada, e temos de ter o óleo da graça em nossas vasilhas, com as lâmpadas.
Toda precaução tem de ser tomada para evitar o declínio espiritual, a fim
de que o dia do Senhor não nos sobrevenha como um ladrão. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 276.
Vivemos numa época em que não deve existir absolutamente preguiça espiritual. Toda alma deve ser inflamada com a celeste corrente da
vida. — Ibidem, vol. 8, p. 169.
Amontoe nesta vida todas as boas obras que puder. — Testemunhos
seletos, vol. 2, p. 190.
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27 de julho

Deus está medindo nosso empenho missionário
E eis que vinham seis homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as
suas armas destruidoras na mão, e entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de
escrivão à sua cinta; e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. [...] E eis que o homem
que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: Fiz
como me mandaste (Ezequiel 9:2 e 11).
esus deseja que todos os que professam Seu nome se tornem obreiros
fervorosos. É necessário que todo membro individual construa sobre
Ja rocha
que é Jesus Cristo. Arma-se uma tempestade que forçará e prova-

rá ao máximo o fundamento espiritual de cada um. Por isso, evite o chão
de areia; busque a Rocha. Cave fundo; ponha um alicerce seguro. Construa, oh, construa para a eternidade! Edifique com lágrimas, com orações
vindas do coração. Que cada um de vocês, daqui por diante, embeleze a
vida mediante boas obras. Calebes são os homens mais necessários nestes últimos dias. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, pp. 129 e 130.
Seremos considerados individualmente responsáveis por fazer um
jota menos do que somos capazes. O Senhor mede com exatidão toda
possibilidade para o serviço. As capacidades não utilizadas serão levadas em conta, tanto quanto as que empregamos. Deus nos tem como
responsáveis por tudo que nos poderíamos tornar pelo bom uso de nossos talentos. Seremos julgados de acordo com o que nos cumpria fazer,
mas que não executamos por não usar nossas faculdades para glorificar
a Deus. Mesmo que não percamos a salvação, reconheceremos na eternidade a consequência de não empregarmos nossos talentos. Haverá
eterna perda por todo conhecimento e capacidade não alcançados, que
poderíamos ter ganho. — Parábolas de Jesus, pp. 362 e 363.
Se todo soldado de Cristo houvesse cumprido seu dever, se todo vigia
nos muros de Sião houvesse dado à trombeta um sonido certo, o mundo poderia ter ouvido a mensagem de advertência. Mas a obra está com
anos de atraso. Enquanto os homens têm dormido, Satanás tem se adiantado a nós, furtivamente. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 297.
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Um requisito para meu nome ser mantido
nos livros celestiais
E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão
no livro da vida (Filipenses 4:3).
ssumamos agora o trabalho que nos é designado, e proclamemos
A
a mensagem que há de despertar homens e mulheres, levando-os
a reconhecer seu perigo. Se cada adventista do sétimo dia houvesse fei-

to o trabalho que lhe foi confiado, o número de crentes seria hoje muito
maior do que é. Em todas as cidades da América [do Norte], haveria os
que tivessem sido levados a tomar a sério a mensagem de obedecer à Lei
de Deus. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 293.
Caso houvesse sido executado o propósito divino de transmitir ao
mundo a mensagem da misericórdia, Cristo já teria vindo à Terra e os
santos teriam recebido as boas-vindas na cidade de Deus. — Ibidem, p. 72.
O mundo precisa de missionários, consagrados missionários no país
natal, e não será nos livros do Céu registrado como cristão ninguém que
não tenha espírito missionário. — The Review and Herald, 23 de agosto de
1892.
Se os membros da igreja não lançarem individualmente mão desta
obra, mostrarão assim não estar em viva conexão com Deus. Seu nome
está registrado como servos negligentes. — Testemunhos seletos, vol. 2, p.
164.
Em cada movimento religioso há alguns que, conquanto não possam
negar que a causa é de Deus, mantêm-se à distância, recusando fazer
qualquer esforço para ajudar. Faria bem a tais pessoas lembrar o registro que é mantido no alto — o livro no qual não há omissões, nem erro,
e pelo qual serão julgados. Ali cada oportunidade negligenciada para o
serviço de Deus é registrada; e ali, igualmente, cada ato de fé e amor é
mantido em eterna lembrança. — Profetas e reis, p. 639.
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A obra missionária é um fator no juízo
Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou; a sua
veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça, como a limpa lã; o seu trono, chamas
de fogo, e as rodas dele, fogo ardente (Daniel 7:9).
briu-se outro livro, no qual se achavam registrados os pecados dos
A
que professam a verdade. Sob o cabeçalho geral de egoísmo, vinha
uma legião de pecados. [...] Uma classe estava registrada como empe-

cilhos do terreno. Ao cair sobre esses o penetrante olhar do Juiz, foram
distintamente revelados seus pecados de negligência. [...] Em verdade,
não tinham a fazer confissões como as dos desprezíveis e corrompidos;
mas, como a figueira, eram amaldiçoados por não produzirem frutos,
por não haverem usado os talentos a eles confiados. Esta classe dera ao
próprio eu o supremo lugar, trabalhando apenas pelo interesse egoísta. Não eram ricos para com Deus, não havendo correspondido a Suas
reivindicações sobre eles. Conquanto professassem ser servos de Cristo,
não Lhe trouxeram almas. Houvesse a causa de Deus dependido de seus
esforços, e haveria definhado; pois eles, não somente retiveram os meios
que lhes foram emprestados por Deus, mas a si mesmos se retiveram. [...]
Deixaram que outros fizessem a obra na vinha do Mestre, e levassem as
mais pesadas responsabilidades, enquanto eles estavam servindo egoistamente seus próprios interesses temporais. [...]
Disse o Juiz: “Todos serão justificados por sua fé, e julgados por suas
obras”. Quão vividamente aparecia então sua negligência, e quão sábia
a medida de Deus de dar a cada homem uma obra a fazer a fim de promover a causa e salvar seus semelhantes! Cada um devia demonstrar na
família e na vizinhança uma fé viva, mediante a bondade manifestada ao
pobre, a compaixão para com o aflito, o empenhar-se em obra missionária, e o ajudar a causa de Deus com Seus meios. Mas, como Meroz, a maldição de Deus repousou sobre eles pelo que não fizeram. Eles amaram a
obra que traria mais proveito nesta vida; e ao lado de seus nomes no Livro
consagrado às boas obras, havia um lamentável vazio. — Testemunhos seletos, vol. 1, p. 518-520.
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Ninguém é salvo na indolência
ou na inatividade
Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? (Provérbios 6:9).
ncide sobre nós maior luz do que brilhou sobre nossos pais. Não podeIfazendo
mos ser aceitos ou honrados por Deus prestando o mesmo serviço, ou
as mesmas obras que nossos pais. A fim de ser aceitos e abenço-

ados por Deus como eles foram, cumpre-nos imitar sua fidelidade e seu
zelo — aperfeiçoemos nossa luz como eles fizeram à sua — e façamos
como eles teriam feito caso vivessem em nossos dias. Cumpre-nos viver
segundo a luz que brilha sobre nós, do contrário, essa luz tornar-se-á em
trevas. — Testemunhos seletos, vol. 1, p. 89 e 90.
É um mistério que não haja centenas de pessoas trabalhando onde
hoje vemos apenas uma. O universo celeste acha-se pasmo em face da
apatia, da frieza, da indiferença daqueles que professam ser filhos e filhas de Deus. Existe na Verdade um poder vivo. — Testemunhos para a igreja, vol. 9, p. 42.
Jamais poderemos ser salvos na indolência e inatividade. Não há pessoa verdadeiramente convertida que viva vida inútil e ociosa. Não nos é
possível deslizar para dentro do Céu. Nenhum preguiçoso pode lá entrar.
[...] Quem recusa cooperar com Deus na Terra, não cooperaria com Ele no
Céu. Não seria seguro levá-los para lá. — Parábolas de Jesus, p. 280.
Todo o Céu olha com intenso interesse à igreja, para ver o que seus
membros estão individualmente fazendo para iluminar os que estão em
trevas. — The Review and Herald, 27 de fevereiro de 1894.

| 216 |

O papel da educação na obra missionária
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Seres celestiais têm esperado nossa resposta
E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os
olhos do moço, e viu; e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de
Eliseu (2 Reis 6:17).
ocês devem ter em mente que estão tratando com o grande Deus, e
devem se lembrar sempre de que Ele não é uma criança com quem
V
se brinque. Vocês não podem se empenhar em Seu serviço de acordo com

a vontade dEle, e abandoná-lo na hora em que quiserem. — Testemunhos
para a igreja, vol. 2, p. 221.
Seres celestiais têm esperado para cooperar com os instrumentos humanos, mas não temos discernido sua presença. — Ibidem, vol. 6, p. 297.
Os anjos celestiais têm esperado longamente que os agentes humanos — os membros da igreja — com eles cooperem na grande obra a ser
feita. Eles estão esperando por você. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 308.
Muitos, muitos, estão se aproximando do dia de Deus sem fazer coisa alguma, escapando às responsabilidades, e em resultado, são anões
religiosos. No que respeita à obra de Deus, as páginas da história de sua
vida apresentam-se lamentavelmente em branco. São árvores no jardim
de Deus, mas apenas ocupam o terreno, ensombrando com seus improdutivos ramos o solo que árvores frutíferas poderiam ter ocupado. — The
Review and Herald, 22 de maio de 1888.
Há perigo para os que fazem pouco ou nada para Cristo. A graça de
Deus não habitará por muito tempo na alma daqueles que, tendo grandes privilégios e oportunidades, permanecem silenciosos. — Ibidem, 22
de agosto de 1899.
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1º de agosto

Publicações — a obra por excelência

Há um trabalho mais importante
do que outros? Então é esse
Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas
que nela estão escritas; porque o tempo está próximo (Apocalipse 1:3)
um trabalho mais importante do que outro, é o de colocar nosS esashápublicações
perante o público, levando-o assim a examinar as

Escrituras. A obra missionária — introduzir nossas publicações nas famílias, conversar e orar com e por elas — é uma boa obra. — O colportor
evangelista, p. 7.
Pergunte todo adventista do sétimo dia a si mesmo: “Que posso fazer para proclamar a mensagem do terceiro anjo?” Cristo veio ao mundo para dar essa mensagem ao Seu servo, que por sua vez a devia dar às
igrejas. Ela deve ser proclamada a toda nação, tribo, língua e povo. Como
a devemos dar? A distribuição de nossa literatura é um dos meios pelos
quais a mensagem deve ser proclamada. Que todo crente espalhe largamente folhetos e livros que contenham a mensagem para este tempo.
Necessitam-se colportores que saiam a fim de disseminar por toda parte
nossas publicações. — The Southern Work, 5 de janeiro de 1904.
As revistas e os livros são o meio de o Senhor conservar a mensagem
para este tempo continuamente perante o povo. As publicações farão
muito maior obra iluminando e confirmando almas na verdade do que a
que pode ser cumprida unicamente pelo ministério da palavra. Os silenciosos mensageiros que são colocados nos lares do povo pelo trabalho
do colportor, fortalecerão o ministério evangélico em todo sentido; porque o Espírito Santo impressionará a mente ao lerem os livros do mesmo
modo que o faz à mente dos que ouvem a pregação da Palavra. O mesmo
ministério de anjos que auxilia a obra do pastor, acompanha os livros que
contêm a verdade. — Testemunhos seletos, vol. 2, p. 534.
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2 de agosto

Não deixarei a obra da colportagem se extinguir
Porém, tão certamente como Eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a Terra (Números
14:21).
ão se permita que a obra da colportagem enfraqueça. Que os livros portadores da luz da verdade presente sejam postos diante
N
do maior número possível de pessoas. Os presidentes de nossas associa-

ções, e outros que ocupam posições de responsabilidade, têm um dever a
cumprir nesse sentido. — The Southern Work, 25 de abril de 1905.
O mundo deve receber a luz da verdade por meio do ministério evangelizador da Palavra em nossos livros e periódicos. Nossas publicações
devem mostrar que o fim de todas as coisas está às portas. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 311.
Deus pede que Seu povo proceda como homens vivos, não sejam indolentes, descuidados e indiferentes. Cumpre-nos levar ao povo as publicações, e insistir para que as aceitem. — The Southern Work, 25 de abril
de 1905.
Nossas publicações estão hoje espalhando a semente do evangelho
e, da mesma maneira que a palavra falada do púlpito, são instrumentos
em trazer muitas almas a Cristo. Igrejas inteiras têm surgido em resultado de sua circulação. Nessa obra todo discípulo de Cristo pode tomar
parte. — The Review and Herald, 10 de julho de 1880.
Estava em nosso meio um mensageiro celeste, e proferiu palavras de
advertência e instrução. Fez-nos compreender com clareza que o evangelho do reino é a mensagem por cuja falta o mundo perece, e que essa
mensagem, contida em nossas publicações já editadas e nas que ainda
viriam a aparecer, deveria espalhar-se entre o povo de perto e de longe.
— Testemunhos seletos, vol. 3, p. 317.
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Um meio para combater o ateísmo
Disseram os néscios no seu coração: Não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis
em suas obras, não há ninguém que faça o bem (Salmos 14:1).
atanás está ativo neste departamento de sua obra, espalhando literatura que está rebaixando a moral e envenenando a mente dos joS
vens. Publicações ateias são espalhadas largamente através do país. Por

que não deveria cada membro da igreja estar empenhado, com o mesmo
profundo interesse, em espalhar publicações que elevem o espírito do
povo, e lhes apresentem diretamente a verdade? Essas revistas e folhetos
são para luz do mundo, e muitas vezes têm sido instrumentos na conversão de pecadores. — The Review and Herald, 10 de junho de 1880.
Temos estado por assim dizer a dormir, relativamente à obra que
pode ser efetuada pela circulação da literatura bem preparada. Preguemos agora a Palavra, com resoluta energia, pelo uso sábio de periódicos
e livros, a fim de que o mundo compreenda a mensagem que Cristo deu a
João na Ilha de Patmos. — O colportor evangelista, p. 145.
Membros de igreja, vocês devem compreender a importância da circulação de nossa literatura, e dedicar mais tempo a essa obra. Introduzam no lar do povo revistas, folhetos e livros, os quais, em suas várias maneiras, hão de pregar o evangelho. Não há tempo a perder. Que muitos
se dediquem voluntária e desinteressadamente à obra da colportagem,
ajudando assim a fazer soar uma advertência grandemente necessitada.
Quando a igreja empreender a tarefa que lhe é indicada, ela sairá “formosa como a Lua, brilhante como o Sol, formidável como um exército
com bandeiras” (Cantares 6:10). — The Southern Work, 20 de novembro
de 1902.
A luz da verdade derrama seus brilhantes raios no mundo, mediante o esforço missionário. A imprensa é o meio pelo qual são alcançados
muitos que seria impossível atingir por meio de esforço ministerial. —
Testemunhos seletos, vol. 2, p. 129.
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4 de agosto

A igreja precisa de colportores
Lança o teu pão sobre as águas, porque, depois de muitos dias, o acharás. Reparte com sete e
ainda até com oito, porque não sabes que mal haverá sobre a Terra (Eclesiastes 11:1 e 2).
noite da prova é quase passada. Satanás está exercendo seu magisA
tral poder, pois sabe que seu tempo é pouco. Os castigos de Deus
se acham sobre o mundo, a fim de chamar a todos quantos conhecem a

verdade a ocultar-se na fenda da Rocha, e contemplar a glória de Deus.
A verdade não pode ser oculta agora. Devem fazer-se declarações positivas. A verdade deve ser apresentada sem disfarce, em folhas soltas e
brochuras, e essas, espalhadas como folhas do outono. — Testemunhos
seletos, vol. 3, p. 394.
São necessários colportores para assumirem o trabalho de levar ao
povo esses silenciosos mensageiros da verdade — colportores que sintam a responsabilidade pelas almas, e que saibam falar palavras oportunas aos que estão à procura da luz. Dirão alguns: “Não sou pastor; não sei
pregar ao povo”. Vocês podem não ser capazes de pregar, mas podem ser
evangelistas, atendendo às necessidades daqueles com quem entram
em contato; podem ser a mão auxiliadora de Deus, trabalhando como
trabalhavam os discípulos; podem perguntar àqueles que os recebem
em sua casa, se eles amam ao Senhor Jesus. — The Southern Work, 20 de
novembro de 1902.
Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um
povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade
Ele os cortou da pedreira do mundo, e os ligou a Si. Tornou-os representantes Seus, e os chamou para serem embaixadores Seus na obra final
de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais
solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram
confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo; e na realização dessa obra nossas casas publicadoras se encontram entre os mais
eficazes agentes. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 140.
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A obra de publicações foi estabelecida por Deus
A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por
meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo (Efésios 3:8).
ossa obra de publicações foi estabelecida por direção de Deus e sob
NÉ em
a Sua especial supervisão. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 140.
grande parte por meio de nossas casas editoras que se há de efe-

tuar a obra daquele outro anjo que desce do Céu com grande poder e,
com sua glória, ilumina a Terra. — Ibidem, p. 142.
Foi-me ordenado dizer às nossas casas editoras: “Ergam o estandarte.
Ergam-no o mais alto possível. Proclamem a terceira mensagem angélica, a fim de que ela seja ouvida por todo o mundo. Façam ver que ‘aqui
estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus’. Apocalipse 14:12. Que a nossa literatura proclame a mensagem, como um testemunho para todo o mundo”. — Ibidem, p. 311.
Vocês que creem na verdade para este tempo, acordem! É seu dever
recolher agora todos os recursos possíveis, para ajudar os que compreendem a verdade, a divulgá-la. Parte do dinheiro que provém da venda de
nossas publicações deve ser empregada para aumentar nossas instalações para a produção de mais literatura que abra olhos cegos e prepare o
terreno baldio do coração. — Ibidem, p. 312.
Anos atrás, o Senhor deu-me instruções especiais para que se erigissem na América do Norte, na Europa e outras terras, edifícios para a
publicação de literatura contendo a luz da verdade presente. Ele deu instruções no sentido de que se fizessem todos os esforços para enviar ao
mundo, mediante o prelo, as mensagens de convite e advertência. Pela
nossa literatura serão alcançadas pessoas que o não seriam por nenhum
outro meio. De nossos livros e revistas projetar-se-ão brilhantes raios de
luz que iluminarão o mundo quanto à verdade presente. — Testemunhos
para a igreja, vol. 8, p. 87.
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Precisa-se de ofertas para publicar
material evangelístico
No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a
sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E, quando tiver chegado,
mandarei os que, por cartas, aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém (1 Coríntios
16:2 e 3).
em-me sido mostrado que nossas publicações devem ser impressas
T
em diversas línguas, sendo enviadas a todas as terras civilizadas, custe o que custar. Que valor tem, neste tempo, o dinheiro, em comparação

com o valor de almas? Cada centavo de nossos recursos deve ser considerado como pertencendo ao Senhor, e não a nós, como um precioso depósito a nós feito por Deus; não para ser desperdiçado para satisfação de
desnecessárias condescendências, mas cuidadosamente empregado na
causa de Deus, na obra de salvar da ruína homens e mulheres. — Lar sem
sombras, p. 214.
A palavra da verdade, impressa, deve ser traduzida para diferentes
línguas e levada aos confins da Terra. — Testemunhos seletos, vol. 3, p. 294.
Estas publicações devem ser traduzidas para todas as línguas; pois
o evangelho tem de ser pregado a todo o mundo. A todo obreiro, Cristo
promete a eficiência divina, a qual dará êxito aos seus labores. — Testemunhos para a igreja, vol. 9, p. 34.
Nossas publicações devem ir por toda parte. Sejam elas editadas em
muitas línguas. A terceira mensagem angélica deve ser dada por este
meio e pelo professor vivo. Vocês, os que creem na verdade para este tempo, acordem! — O colportor evangelista, p. 104.
Muitos, dentre o povo de Deus, terão que levar nossas publicações a
lugares onde a terceira mensagem angélica ainda não foi proclamada.
Nossos livros têm que ser publicados em muitas línguas. Homens humildes e fiéis levarão esses livros, como colportores-evangelistas, apresentando a verdade aos que, de outro modo, jamais seriam esclarecidos. —
Testemunhos seletos, vol. 3, p. 301.
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As publicações são fundamentais
para a obra evangelística
E, depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os
quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem
contra árvore alguma (Apocalipse 7:1).
oi-me mostrado que as publicações já têm operado sobre alguns espíritos em outros países, quebrando as paredes dos preconceitos e
F
da superstição. Foram-me apresentados homens e mulheres estudando

com vivo interesse revistas e algumas páginas de folhetos que tratavam
da verdade presente. Eles liam as evidências tão maravilhosas e novas
para eles, e abriam a Bíblia com novo e profundo interesse, à medida que
pontos da verdade, que lhes tinham sido obscuros, se tornavam claros,
especialmente a luz sobre o sábado do quarto mandamento. Ao pesquisarem as Escrituras a ver se estas coisas eram assim, nova luz brilhava em
seu entendimento, pois anjos adejavam sobre eles, impressionando-lhes
o espírito com as verdades contidas nas publicações que acabavam de ler.
Vi-os segurando com uma das mãos revistas e folhetos, e tendo na
outra a Bíblia, enquanto seu rosto estava banhado de lágrimas; e curvando-se perante Deus em oração fervorosa e humilde, suplicando que os
guiasse em toda a verdade — exatamente o que Ele estivera a fazer antes
que O invocassem. E quando a verdade era recebida em seu coração, e
lhe viam a harmoniosa cadeia, a Bíblia lhes parecia como um novo livro;
apertavam-na de encontro ao coração numa grata alegria, ao mesmo
tempo que sua fisionomia se iluminava de felicidade e satisfação.
Esses não se satisfaziam de fruírem sozinhos a luz, e punham-se a
trabalhar em benefício de outros. Alguns faziam grandes sacrifícios por
amor da verdade, e para auxiliar os irmãos que se achavam em trevas. O
caminho se está preparando assim para uma grande obra na distribuição
de folhetos e revistas em outras línguas. — Lar sem sombras, pp. 214 e 215.
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Não perderei uma única chance de
distribuir folhetos
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu (Eclesiastes 3:1).
istribua-se judiciosamente literatura nos trens, na rua, nos grandes
D
navios que cortam os mares, e pelo correio. — Obreiros evangélicos,
p. 353.

Nestes dias de muito viajar, as oportunidades para entrar em contato
com homens e mulheres de todas as classes, e de muitas nacionalidades, são muito maiores do que nos dias de Israel. As estradas de comércio
têm-se multiplicado mil vezes. Deus tem preparado maravilhosamente o
caminho. A agência da imprensa, com suas múltiplas facilidades, está ao
nosso dispor. Bíblias e publicações em muitas línguas, expondo a verdade para este tempo, estão à nossa disposição, e podem ser levadas rapidamente para todas as partes do mundo. — Ibidem, p. 352.
Façam com que os folhetos, as revistas e livros sejam disseminados
em todas as direções. Levem com vocês, por onde quer que forem, um
pacote de folhetos selecionados, os quais podem passar a outros, logo
que surja oportunidade. Vendam o que puderem, e emprestem ou deem,
segundo as circunstâncias. Ocorrerão importantes resultados. — The Review and Herald, 10 de junho de 1880.
Foi-me mostrado que não estávamos cumprindo nosso dever quanto
à distribuição gratuita de pequenas publicações. Existem muitas pessoas
sinceras que poderiam ser levadas a abraçar a verdade unicamente por
esse meio. [...] Estes pequenos folhetos, de quatro, oito ou dezesseis páginas, podem ser fornecidos por uma bagatela, mediante um fundo feito
pelas ofertas daqueles que têm verdadeiro interesse pela causa. Quando
você escreve para um amigo, pode incluir um ou mais deles, sem aumento de despesas postais. Ao encontrar nos trens, no navio ou na estação,
pessoas que pareçam dispostas a ouvir, entregue um folheto para elas.
— Testemunhos para a igreja, vol. 1, pp. 551 e 552.

| 225 |

9 de agosto

Publicações — a obra por excelência

Uma forma de combater a depressão
Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes (Isaías 35:3).
povo não está à altura dos privilégios que lhe são concedidos. Nem
T
todas as igrejas veem e sentem a necessidade de usar suas habilidades
emos agora grandes facilidades para espalhar a verdade; mas nosso

em salvar almas. Não reconhecem seu dever de angariar assinantes para
nossos periódicos, inclusive a que trata sobre saúde, e de apresentar ao
público nossos livros e folhetos. — O colportor evangelista, p. 64 e 65.
Muitos estão tristes e desanimados, fracos na fé e na confiança. Que
estes façam alguma coisa para ajudar alguém mais necessitado do que
eles mesmos, e tornar-se-ão fortes na força de Deus. Empenhem-se na
boa obra de vender nossos livros. Assim ajudarão os outros e a experiência ganha lhes dará a certeza de que são a mão auxiliadora de Deus.
Ao implorarem ao Senhor para os ajudar, Ele os guiará àqueles que estão
buscando a luz. Cristo estará bem junto deles, ensinando-lhes o que dizer
e fazer. Confortando outros, confortar-se-ão a si mesmos. — Ibidem, p. 22.
Vivemos numa época em que há uma grande obra a fazer. Existe na
Terra fome do evangelho verdadeiro, e o pão da vida deve ser ministrado
às almas famintas. Não existe uma oportunidade melhor de fazer essa
obra do que a que se depara ao consagrado colportor. Milhares de livros
contendo a luz preciosa da verdade presente devem ser introduzidos no
lar do povo em nossas grandes cidades. — The Southern Work, 20 de novembro de 1902.
Publicam-se em nossas revistas benditas verdades bíblicas, capazes
de salvar almas. Muitos há que podem auxiliar no trabalho de vender
essas revistas. O Senhor nos chama a todos para procurarmos salvar as
almas que perecem. Satanás está operando a fim de enganar até os escolhidos, e agora é o momento de trabalharmos vigilantemente. Nossos
livros e revistas têm que ser postos em evidência perante o povo; o evangelho da verdade presente deve ser proclamado sem demora em nossas
cidades. Não despertaremos para o cumprimento de nossos deveres? —
Testemunhos seletos, vol. 3, p. 313.
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A importância da literatura de saúde
Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a
tua alma (3 João, versículo 1).
evem os colportores chamar a atenção dos que visitam, para nossas
publicações sobre saúde, falando-lhes das valiosas instruções que
D
esses periódicos contêm acerca do cuidado dos doentes e do tratamen-

to de doenças. Digam a essas pessoas que essas instruções, estudadas e
praticadas, trarão saúde à família. Expliquem como é importante que
cada família compreenda a ciência da vida. Dirijam a mente delas para
Aquele que formou e mantém em movimento o admirável maquinismo
do corpo. Digam a elas que é nossa parte cooperar com Deus, cuidando
sabiamente de todas as nossas faculdades e órgãos.
O devido cuidado do corpo é grande responsabilidade, e requer inteligente conhecimento de suas partes. Digam-lhes que Deus é desonrado
quando, para satisfazer o apetite e a paixão, o homem abusa do maquinismo de seu corpo, de maneira que ele efetue seu trabalho debilmente
e com dificuldade. Digam-lhes que os livros que vocês têm à venda proporcionam muitas instruções valiosas acerca da saúde, e que pondo em
prática essas instruções se pouparão muitos sofrimentos, assim como
muito do dinheiro gasto em pagar contas de médico. Diga-lhes que nesses livros há conselhos que não podem obter de seu médico nas breves
visitas que ele faz. — The Southern Work, 20 de novembro de 1902.
Quando os jovens põem mãos à obra da colportagem com intenso
desejo de salvar seus semelhantes, hão de ver almas convertidas. Ceifarse-á, em resultado de seu trabalho, uma messe para o Senhor. Que saiam,
pois, como missionários, para pôr em circulação a verdade presente,
orando sempre em busca de mais luz e conhecimento, a fim de saberem
dizer a seu tempo uma palavra ao cansado. Eles devem aproveitar todo o
ensejo de praticar um ato de bondade, lembrando-se de que assim estão
prestando serviço ao Senhor. [...] Em seu trabalho, devem levar sempre
consigo alguns livros sobre saúde; pois a reforma de saúde é o braço direito da mensagem. — Ibidem, 15 de janeiro de 1903.
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As publicações vão aonde ninguém pode ir
E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como
bons; e a festa nupcial ficou cheia de convidados (Mateus 22:10).
lugares onde não pode chegar a voz do pastor, lugares que
H ásómuitos
podem ser alcançados pelas nossas publicações — os livros, as

revistas e os folhetos cheios da verdade bíblica de que o povo necessita.
Nossa literatura deve ser distribuída por toda parte. A verdade tem de ser
semeada em todas as águas; pois não sabemos qual há de prosperar, se
esta, se aquela. Em nosso juízo falho, julgamos talvez que não devemos
dar literatura a pessoas que no entanto seriam exatamente as primeiras
a aceitar a verdade. Não sabemos quais podem ser os bons resultados de
dar um folheto contendo a verdade presente. — The Southern Work, 5 de
janeiro de 1904.
No milagre de alimentar a multidão com alguns pães e peixes, o alimento foi aumentado ao passar das mãos de Cristo para as daqueles que
o recebiam. O mesmo se dará na distribuição de nossa literatura. A verdade de Deus, ao ser passada adiante, multiplicar-se-á grandemente. E
assim como os discípulos, a mandado de Cristo, apanharam os sobejos
para que nada se perdesse, assim devemos nós entesourar cada fragmento da literatura depositária da verdade para este tempo. Ninguém
pode avaliar a influência que pode exercer sobre o coração de algum indagador da verdade, até uma página rota que contenha as verdades da
terceira mensagem angélica. — Idem.
Em todos os lugares importantes deve haver um depósito de publicações. E alguém que aprecia profundamente a verdade deve interessar-se
em fazer chegar esses livros às mãos de todos quantos os queiram ler. —
Testemunhos para a igreja, vol. 1, p. 473.
Vi que a obra da presente verdade deve atrair o interesse de todos.
A publicação da verdade é um plano ordenado por Deus, como meio de
advertir, confortar, reprovar, exortar, ou convencer a todos cuja atenção o
mensageiro silencioso e mudo vier a ser apresentado. Anjos de Deus têm
sua parte a desempenhar no preparar corações para serem santificados
pelas verdades publicadas, a fim de que se possam aprontar para as solenes cenas que se acham perante eles. — Testemunhos para a igreja, vol.
1, p. 590.
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As publicações devem tornar a
verdade compreensível
E, depois do terremoto, um fogo; porém também o Senhor não estava no fogo; e, depois do
fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua
capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna; e eis que veio a ele uma voz, que dizia:
Que fazes aqui, Elias? (1 Reis 19:12 e 13).
ompete a nossas publicações a mais sagrada obra de tornar clara,
C
compreensível e simples a base espiritual de nossa fé. Em todos os
lugares está o povo tomando posição; todos se estão colocando sob a

bandeira da verdade e da justiça ou sob a dos poderes apóstatas que lutam para alcançar a supremacia. Neste tempo, a mensagem de Deus ao
mundo deverá ser pregada com tal ênfase e poder que o povo seja posto
face a face, mente a mente, coração a coração com a verdade. Deverão
ser levados a ver-lhe a superioridade em relação com a multidão de erros
que estão procurando pôr-se em evidência, a fim de suplantar, se possível, a Palavra de Deus para este tempo solene.
O grande objetivo de nossas publicações é exaltar a Deus, atrair a
atenção dos homens para as verdades vivas de Sua Palavra. Deus nos
pede que exaltemos, não as nossas próprias normas, não as normas deste mundo, mas Suas normas de verdade. — Testemunhos seletos, vol. 3, pp.
151 e 152.
Na noite de 2 de março de 1907, muitas coisas me foram reveladas,
concernentes ao valor de nossas publicações acerca da verdade presente,
e ao pouco esforço que fazem os nossos irmãos e irmãs nas igrejas para
assegurar-lhes ampla disseminação.
Foi-me mostrado em várias ocasiões que nossos prelos deveriam estar continuamente ocupados em publicar a luz e a verdade. Este é tempo
de trevas espirituais nas igrejas do mundo. A ignorância das coisas divinas encobriu da vista dos homens a Deus e a verdade. Os poderes do mal
estão ganhando força. Satanás promete a seus coobreiros fazer um trabalho que cativará o mundo. Ao passo que a atividade da igreja é apenas
parcial. — Ibidem, vol. 3, p. 315.
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A colportagem há de espalhar com
rapidez a verdade
Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da Minha santidade; perturbem-se todos
os moradores da Terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto (Joel 2:1).
obra da colportagem será o meio de dar rapidamente a sagrada luz
A
da verdade presente ao mundo. As publicações que saem de nossos
prelos devem ser de tal caráter que fortaleça cada ponto de apoio da fé

que foi estabelecida pela Palavra de Deus e pela revelação de Seu Espírito.
A verdade que Deus deu a Seu povo nestes últimos dias deve conservá-los firmes quando vêm à igreja os que apresentam falsas teorias. A
verdade que tem permanecido firme contra os ataques do inimigo por
mais de meio século, precisa ainda ser a confiança e o conforto do povo
de Deus.
Nossa evidência aos não professos, de que possuímos a verdade da
Palavra de Deus, será dada numa vida de estrita renúncia. Não devemos
escarnecer de nossa fé, mas sempre conservar diante de nós o exemplo
dAquele que, embora Príncipe do Céu, desceu a uma vida de renúncia e
sacrifício, para vindicar a justiça da palavra de Seu Pai. Resolvamos todos
fazer o melhor ao nosso alcance para que a luz de nossas boas obras possa resplandecer ao mundo. — Testemunhos para a igreja, vol. 9, pp. 69 e 70.
As publicações expedidas de nossas casas publicadoras devem preparar um povo para encontrar-se com Deus. Devem realizar através do
mundo a mesma obra que foi feita por João Batista para a nação judaica.
Mediante comovedoras mensagens de advertência, o profeta de Deus
despertou os homens das fantasias mundanas. Por meio dele chamou
Deus ao arrependimento o Israel apostatado. Por suas apresentações da
verdade ele expunha os enganos populares. Em contraste com as falsas
teorias de seu tempo, a verdade contida em seus ensinos se destacava
como uma certeza eterna. “Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos
Céus”, era a mensagem de João. Mateus 3:2. Esta mesma mensagem, por
meio de publicações de nossas casas editoras, deve ser dada ao mundo
hoje. [...]
É em grande parte por meio de nossas casas editoras que se há de efetuar a obra daquele outro anjo que desce do Céu com grande poder e,
com sua glória, ilumina a Terra. — Testemunhos seletos, vol. 3, pp. 140-142.
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Deus foi quem ordenou a colportagem
E, depois disso, designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante da Sua face, de
dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir (Lucas 10:1).
obra da colportagem, devidamente dirigida, é uma obra missionáA
ria da mais elevada espécie e o melhor e mais bem-sucedido método que pode ser empregado para colocar perante o povo as importantes

verdades para este tempo. A importância da obra do ministro é indiscutível; mas muitos que estão com fome do pão da vida não têm o privilégio
de ouvir a palavra dos pregadores delegados por Deus. Por esta razão, é
essencial que nossas publicações circulem amplamente. Assim a mensagem irá aonde o pregador vivo não pode ir, e a atenção de muitos será
atraída para os importantes eventos relacionados com as cenas finais da
história deste mundo.
Deus ordenou a colportagem como um meio de apresentar perante
o povo a luz contida em nossos livros, e os colportores devem estar compenetrados da importância de colocar diante do mundo, tão depressa
quanto possível, os livros necessários para sua educação e esclarecimento espirituais. Esta é exatamente a obra que o Senhor deseja Seu povo
faça neste tempo. Todos os que se consagram a Deus para trabalhar
como colportores, estão auxiliando na proclamação da última mensagem de advertência ao mundo. Não podemos avaliar demasiadamente
esta obra; porque, não fossem os esforços do colportor, muitos nunca ouviriam a advertência. — Testemunhos seletos, vol. 2, p. 532.
Se há um trabalho mais importante do que outro, é o de colocar nossas publicações perante o público, levando-o assim a examinar as Escrituras. A obra missionária — introduzir nossas publicações nas famílias,
conversar e orar com e por elas — é uma boa obra, e que educará homens
e mulheres para fazerem trabalho pastoral. — Testemunhos para a igreja,
vol. 4, p. 390.
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A colportagem precisa de um reavivamento
E, voltando para os Seus discípulos, achou-os adormecidos; e disse a Pedro: Então, nem uma
hora pudeste vigiar comigo? (Mateus 26:40).
uando os membros da igreja sentirem a importância da circulação
de nossa literatura, devotarão mais tempo a esta obra. Revistas, foQ
lhetos e livros serão colocados nos lares do povo, a fim de que preguem

o evangelho em seus variados setores. [...] A igreja deve dispensar sua
atenção à obra da colportagem. Esta é uma das maneiras pelas quais
ela deve resplandecer no mundo. Então ela sairá “formosa como a Lua,
brilhante como o Sol, formidável como um exército com bandeiras”. —
Manuscrito 113, 1901.
A importância da colportagem é conservada sempre diante de mim.
Ultimamente não tem sido infundida nesta obra a vida que outrora lhe
era proporcionada pelos agentes que faziam dela sua especialidade. Colportores têm sido chamados de sua obra evangelística para se empenhar
em outro trabalho. Isto não é como devia ser. Muitos de nossos colportores, se verdadeiramente convertidos e consagrados, podem fazer mais
neste ramo do que em qualquer outro, quanto a apresentar a verdade
para este tempo diante do povo.
Temos a Palavra de Deus para mostrar que o fim está próximo. O
mundo deve ser admoestado, e, como nunca antes, devemos ser cooperadores de Cristo. A obra de admoestar foi-nos confiada. Temos de ser
condutos de luz ao mundo, comunicando aos outros a luz que recebemos do grande Portador de Luz. As palavras e ações de todos os homens
devem ser provadas. Não sejamos vagorosos agora. Aquilo que deve ser
feito para advertir o mundo, precisa ser feito sem demora. Não deixem
enfraquecer a colportagem. Que os livros que contêm a luz sobre a verdade presente sejam colocados diante de tantas pessoas quanto for possível. — Testemunhos seletos, vol. 2, p. 545.
Os colportores devem ir a várias partes do campo. A importância desta obra é perfeitamente igual à do ministério. O pregador vivo e o mensageiro silencioso são ambos necessários à conclusão da grande obra que
está perante nós. — The Review and Herald, 1º de abril de 1880.
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16 de agosto

O perigo do comercialismo
Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores (1 Timóteo 6:10).
ão temos tempo a perder. Importante é a obra que está diante de
N
nós, e se formos servos negligentes certamente perderemos a recompensa celestial. Poucos, porém, têm ampla e extensa visão do que

pode ser feito em alcançar o povo mediante interessado esforço pessoal numa sábia distribuição de nossas publicações. Muitos que não serão
persuadidos a ouvir a verdade apresentada pelo pregador vivo, aceitarão
um folheto ou revista e os examinarão; muito do que lerem virá precisamente ao encontro de suas ideias, e eles se interessarão em ler todo o
conteúdo.
Há o perigo de entrar em comercialismo, e tornar-se tão absorto em
negócios mundanos que as verdades da Palavra de Deus em sua pureza e poder não sejam praticadas na vida. O amor do negócio e do ganho
está-se tornando cada vez mais predominante. Meus irmãos, seja sua
alma realmente convertida. Se já houve tempo em que precisássemos
compreender nossa responsabilidade, é agora esse tempo, quando a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Satanás
desceu com grande poder, para operar com todo o engano da injustiça
para os que perecem; e tudo que pode ser abalado sê-lo-á, e as coisas
que não podem ser abaladas permanecerão. O Senhor virá muito logo, e
estamos no limiar das cenas de calamidade. Agentes satânicos, embora
invisíveis, estão a operar para destruir vidas humanas. Mas se nossa vida
se acha escondida com Cristo em Deus, veremos Sua graça e salvação.
Cristo virá para estabelecer Seu reino na Terra. Seja santificada a nossa
língua, e empregada para glorificá-lO. Trabalhemos agora como nunca
dantes. Somos exortados a instar “a tempo e fora de tempo” (2 Timóteo
4:2). Devemos abrir caminho para a apresentação da verdade. Devemos
aproveitar cada oportunidade de atrair almas para Cristo. — O colportor
evangelista, p. 9.
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A colportagem é a obra de Deus
Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para
instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda
boa obra (2 Timóteo 3:16 e 17).
o colportor de que tem oportunidade de semear sobre
Lmentoembre-se
todas as águas. Lembre-se, ao vender os livros que dão um conhecida verdade, que está fazendo a obra de Deus e que todo talento

deve ser empregado para a glória de Seu nome. Deus estará com cada um
que procure compreender a verdade, a fim de que ele possa apresentá-la
a outros em traços claros. Deus falou clara e compreensivelmente. “O Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem” (Apocalipse 22:17).
Não devemos demorar em dar instrução aos que dela precisam, para que
sejam levados ao conhecimento da verdade, tal como é em Jesus.
Chegou o tempo de se fazer uma grande obra por meio dos colportores. O mundo dorme, e como atalaias eles devem fazer soar a campainha
de advertência, a fim de despertar os dormentes para o reconhecimento
de seu perigo. As igrejas não conhecem o tempo de sua visitação. Muitas
vezes podem melhor conhecer a verdade por meio dos esforços do colportor. Os que saem em nome do Senhor, são Seus mensageiros para dar
às multidões que estão em trevas e em erro as alegres novas da salvação,
por meio de Cristo, obedecendo à Lei de Deus.
Que os colportores saiam com a Palavra do Senhor, lembrando-se de
que aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e ensinam os outros a obedecer-lhes, serão recompensados com o ver almas convertidas,
e uma alma verdadeiramente convertida levará outras a Cristo. Assim a
obra avançará para novos territórios. — O colportor evangelista, p. 11.
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18 de agosto

Enquanto houver graça há tempo para colportar
Passou a sega, findou o verão, e nós não estamos salvos (Jeremias 8:20).
nquanto durar o tempo da graça, haverá oportunidade de o colporE
tor trabalhar. Quando as denominações religiosas se unirem com o
papado para oprimir o povo de Deus, lugares onde houver liberdade re-

ligiosa abrir-se-ão para a colportagem evangelística. Se em algum lugar
a perseguição se tornar severa, façam os obreiros como Cristo ordenou.
“Quando pois vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra”. Se ali chegar a perseguição, procurem outro lugar ainda. Deus guiará Seu povo,
tornando-o uma bênção em muitos lugares. Não fora a perseguição, e
não seriam tão extensamente espalhados para proclamar a verdade. E
Cristo declara: “Não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que
venha o Filho do homem” (Mateus 10:23). Até que no Céu seja dito: “Está
consumado”, haverá sempre lugares para trabalhar e corações para receber a mensagem.
Há uma grande obra a ser executada, e todo esforço possível tem de
ser feito para revelar a Cristo como o Salvador que perdoa o pecado, Cristo
como o portador de pecado, Cristo como a brilhante Estrela da Manhã; e
o Senhor nos dará favor perante o mundo, até que nossa obra esteja feita.
Não há obra mais elevada do que a da colportagem evangelística;
porque abrange o cumprimento dos mais elevados deveres morais. Os
que se empenham nesta obra precisam estar sempre sob o domínio do
Espírito de Deus. Não deve haver exaltação do eu. Que é que tem qualquer de nós que não tenha recebido de Cristo? Precisamos amar-nos
como irmãos, e revelar nosso amor ajudando-nos mutuamente. Precisamos ser misericordiosos e corteses. Precisamos unir-nos, puxando as cordas. Unicamente os que vivem a oração de Cristo, executando-a na vida
prática, suportarão a prova que há de vir sobre todo o mundo. Os que a si
se exaltam, colocam-se sob o poder de Satanás, preparando-se para receber seus enganos. A Palavra do Senhor a Seu povo é que levantemos a
norma mais e mais alto. Se obedecermos a Sua voz, Ele trabalhará conosco e nossos esforços serão coroados de êxito. Em nossa obra receberemos
ricas bênçãos do alto, e ajuntaremos tesouros junto ao trono de Deus. —
O colportor evangelista, p. 12.
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Acima de tudo, uma obra de salvação de almas
Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo,
porquanto os dias são maus (Efésios 5:15 e 16).
ecessitamos reconhecer a importância da colportagem como um
grande meio de descobrir os que estão em perigo e levá-los a Cristo.
N
Nunca se deve proibir aos colportores falar do amor de Cristo, contar sua
experiência em seu serviço pelo Mestre. Devem ter liberdade em falar e
orar com os que estão despertados. A simples história do amor de Cristo
pelo homem, abrir-lhes-á portas, mesmo no lar de incrédulos. — Testemunhos seletos, vol. 2, p. 543.
Aquele que empreende a obra da colportagem como deve, precisa ser
tanto educador como estudante. Enquanto procura ensinar aos outros,
ele mesmo precisa aprender a fazer a obra de um evangelista. Saindo os
colportores ao campo com coração humilde, cheio de fervente atividade,
acharão muitas oportunidades para falar em tempo uma palavra a almas
prestes a morrer no desânimo. Depois de trabalhar por estes necessitados, estarão habilitados a dizer: “Noutro tempo éreis trevas, mas agora
sois luz no Senhor” (Efésios 5:8). Ao virem o pecaminoso procedimento
de outros, podem dizer “É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados,
mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do
Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus” (1 Coríntios 6:11). — Ibidem,
p. 551.
Meus irmãos e irmãs, lembrem-se de que um dia vocês estarão em
pé diante do Senhor de toda a Terra, para dar contas das ações praticadas no corpo. Então seu trabalho aparecerá como em realidade é. A vinha
é grande, e o Senhor está chamando obreiros. Não permitam que coisa
alguma os impeça de salvar almas. A colportagem é o meio mais bemsucedido de ganhar almas. Vocês não querem experimentá-la? — The
Review and Herald, 2 de junho de 1903.
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20 de agosto

O colportor deve revelar a Cristo
Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé; provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis,
quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estais reprovados (2
Coríntios 13:5).
s interesses de Cristo são os primeiros e os mais elevados de todos
O
os interesses. Ele tem, neste mundo, uma propriedade que deseja
ver segura, salva para Seu eterno reino. É para a glória de Seu Pai e para a

Sua própria que Seus mensageiros devem sair em Seu nome, porque estes e Ele são um. Eles devem revelá-lO ao mundo. Os interesses de Cristo
são os interesses deles. Se eles forem cooperadores dEle, serão feitos herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo, de uma herança imortal. — Ibidem.
A obra da colportagem é uma obra de grande responsabilidade, e significa muito, não apenas para os que nela se empenham, mas também
para aqueles por quem eles trabalham. Lembre-se o colportor de que sua
obra é evangelística em sua natureza, e que Deus deseja que os que por
ele são visitados, sejam salvos. Conserve o coração sob a influência do
Espírito Santo. Mantenha a Bíblia junto a si para referência, e quando se
apresentar uma oportunidade para falar as palavras da verdade, ore pedindo graça para falar com sabedoria, para que suas palavras sejam para
aqueles a quem fala um cheiro de vida para vida. — Ibidem, 16 de Junho
de 1903.
São necessários colportores-evangelistas para caçar e pescar almas.
A colportagem deve agora ser empreendida zelosa e resolutamente. O
colportor cujo coração é manso, modesto e humilde, pode efetuar muito
bem. Saindo de dois em dois, os colportores podem alcançar uma classe
que nossas reuniões campais não atingem. De família em família, eles levam a mensagem de verdade. Assim chegam em íntimo contato com as
pessoas e acham muitas oportunidades para falar do Salvador. Cantem
eles e orem com aqueles que se veem a interessar pelas verdades que
eles têm para dar. Falem às famílias as palavras de Cristo. Podem esperar êxito, porque deles é a promessa: “Eis que Eu estou convosco todos os
dias, até à consumação dos séculos”. Os colportores que saem no espírito
do Mestre, têm a companhia de seres celestiais.

Ano bíblico: Jeremias 36-38
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Todas as classes devem ser atingidas
E, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós
lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos; e lhes não derdes as coisas necessárias para o
corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma
(Tiago 2:15-17).
fim de atingir todas as classes, precisamos ir ter com elas. RaramenA
te nos virão procurar de moto próprio. Não somente do púlpito é tocado o coração dos homens pela verdade divina. Outro campo de labor

existe, mais humilde, talvez, mas igualmente promissor. Encontra-se no
lar do humilde, e na mansão do grande. — O Desejado de Todas as Nações,
p. 152.
Levem os livros aos homens de negócio e aos ensinadores do evangelho, cuja mente não foi atraída para as especiais verdades para este
tempo. A mensagem deve ser dada nos “caminhos” — a homens que têm
parte ativa no trabalho do mundo, aos ensinadores e dirigentes do povo.
Milhares podem ser atingidos do modo mais simples e humilde. Os mais
intelectuais, aqueles que são considerados os homens e mulheres mais
dotados do mundo, são muitas vezes refrigerados pelas simples palavras
de um que ama a Deus e que pode falar deste amor tão naturalmente
como o mundano fala das coisas que mais profundamente o interessam.
Muitas vezes as palavras bem preparadas e estudadas têm apenas pequena influência. [...] — The Review and Herald, 20 de janeiro de 1903.
Os livros alcançarão os que não podem ser alcançados de nenhuma
outra maneira — os que vivem longe dos grandes centros. Eu chamo a
esses, os ouvintes dos atalhos. A tais pessoas nossos colportores devem
levar os livros que contêm a mensagem de salvação.
Nossos colportores devem ser evangelistas de Deus e ir de casa em
casa, em lugares fora de mão, abrindo as Escrituras aos que encontrarem.
Acharão os que estão ansiosos de aprender das Escrituras. [...]
Desejo grandemente fazer tudo que estiver em meu poder para alcançar aos que estão nos caminhos e nos atalhos. — Carta 155, 1903.

| 238 |

Publicações — a obra por excelência
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Colportores em lugares estratégicos
Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão; e depois enviarei
muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo monte, e sobre todo outeiro, e até nas fendas
das rochas (Jeremias 16:16).
os renomados centros de turismo e estações de cura, onde milhaN
res vão em busca de saúde e de prazer, devem colocar-se pastores e
colportores capazes de prender a atenção das multidões. Atentem esses

obreiros para a oportunidade de apresentar a mensagem para este tempo e realizem reuniões ao apresentar-se ocasião. Agarrem sem demora
as oportunidades de falar ao povo. Acompanhados pelo poder do Espírito Santo, vão eles ao encontro do povo com a mensagem apresentada
por João Batista: “Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos Céus”. A
Palavra de Deus deve ser apresentada com clareza e poder, para que os
que têm ouvidos para ouvir ouçam a verdade. Assim o evangelho da verdade presente será posto no caminho dos que não o conhecem, e será
aceito por não poucos, e levados por estes a seus próprios lares em todas
as partes do mundo. — The Review and Herald, 25 de janeiro de 1906.
Em seu trabalho, você encontrará os que estão batalhando contra o
apetite. Diga palavras que os fortaleçam e os animem. Não deixe Satanás apagar a última centelha de esperança do coração deles. Cristo diz do
errante, vacilante e que luta com o mal: “Deixa-o vir a Mim”; e Ele coloca
Sua mão debaixo dele e o levanta. A obra que Ele fez, você, como evangelista do Senhor, pode fazer ao ir de um lugar para outro. [...] — Ibidem,
7 de janeiro de 1903.
Cristo semeava as sementes da verdade onde quer que estivesse, e
como Seus seguidores, podeis testemunhar em favor do Mestre, fazendo
um muito precioso trabalho no círculo familiar. Quando você se associar
assim com o povo, muitas vezes encontrará os que se acham doentes e
desanimados. [...] Ao orar, fale com Cristo como falaria com um fiel e
amado amigo. Mantenha uma doce, franca e agradável dignidade, como
um filho de Deus. Isso será reconhecido. — Testemunhos seletos, vol. 2, pp.
542 e 543.
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Evitando pontos controvertidos
Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois,
porventura, carnais e não andais segundo os homens? (1 Coríntios 3:3).
visitar o colportor as pessoas em seu lar, muitas vezes terá oporA otunidade
de ler-lhes da Bíblia ou dos livros que ensinam a verdade.

Quando ele descobre aqueles que estão buscando a verdade, pode realizar estudos bíblicos com eles. Estes estudos bíblicos são justamente o
de que o povo necessita. Deus usará em Seu serviço aqueles que assim
mostram um profundo interesse nas almas que perecem. Por meio deles,
Ele comunicará luz aos que estão prontos para receber instrução.
Alguns dos que trabalham na colportagem têm um zelo que não está
de acordo com o entendimento. Devido a sua falta de sabedoria, devido a terem sido tão inclinados a agir como pastores e teólogos, têm-se
tornado quase uma necessidade impor restrições a nossos colportores.
Quando a voz do Senhor pergunta: “A quem enviarei, e quem há de ir por
Nós?” o divino Espírito põe no coração a resposta: “Eis-me aqui, envia-me
a mim” (Isaías 6:8). Mas tenha em mente que a brasa viva do altar precisa primeiro tocar seus lábios. Então as palavras que você disser serão
palavras sábias e santas. Você terá sabedoria para saber o que dizer e o
que deixar de dizer. Não tentará revelar sua habilidade como um teólogo.
Terá cuidado de não levantar um espírito combativo ou atiçar preconceitos, introduzindo pontos controversos de doutrina. Você achará então
bastante coisa sobre o que falar, que não provocará desgaste, mas abrirá
o coração para desejar um conhecimento mais profundo da Palavra de
Deus.
O Senhor deseja que você seja um ganhador de almas; por isso, mesmo não impondo ao povo pontos doutrinários, “estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a
razão da esperança que há em vós” (1 Pedro 3:15). Por que temor? — Temor de que suas palavras cheirem a presunção, de que sejam ditas coisas
imprudentes, de que suas palavras e modos não estejam de acordo com
a semelhança de Cristo. Una-se firmemente a Cristo e apresente a verdade como se acha nEle. — Testemunhos seletos, vol. 2, pp. 543 e 544.
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O verdadeiro colportor é um ministro
E vos darei pastores segundo o Meu coração, que vos apascentem com ciência e com inteligência (Jeremias 3:15).
colportor inteligente, temente a Deus e amante da verdade, deve
O
ser respeitado; porque ele ocupa uma posição igual à do pastor
evangélico. Muitos de nossos pastores jovens e dos que se estão prepa-

rando para o ministério fariam, se verdadeiramente convertidos, muito
bem trabalhando no campo da colportagem. E aproximando-se do povo
e apresentando-lhes nossas publicações, ganhariam uma experiência
que não podem obter pregando, simplesmente. Ao irem de casa em casa,
poderiam conversar com as pessoas, levando-lhes a fragrância da vida de
Cristo. Em assim se esforçando para abençoar outros, abençoar-se-iam a
si mesmos; obteriam uma experiência na fé; seu conhecimento das Escrituras aumentaria grandemente; e estariam constantemente aprendendo como ganhar almas para Cristo.
Todos os nossos pastores devem sentir-se na liberdade de levar livros
consigo para dispor deles, aonde quer que vão. Aonde quer que o pastor vá, pode deixar um livro com a família em cuja casa se hospeda, seja
vendendo ou dando-o. Muita obra desta espécie foi feita nos primeiros
tempos da história da mensagem. Os pastores faziam-se de colportores,
usando os lucros obtidos pela venda dos livros em ajudar o avançamento
da obra em lugares que precisavam de auxílio. Estes podem falar inteligentemente a respeito deste método de trabalho, porque tiveram experiência neste ramo.
Ninguém pense que rebaixa um ministro do evangelho o empenharse na colportagem, como um meio de levar a verdade ao povo. Fazendo
esta obra, está ele trabalhando do mesmo modo que o apóstolo Paulo,
que disse: “Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia,
como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor
com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram; como nada, que útil seja, deixei de vos
anunciar, e ensinar publicamente e pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus
Cristo” (Atos 20:18-21). O eloquente Paulo, a quem Deus Se manifestou
de maneira maravilhosa, ia de casa em casa com toda a humildade de
espírito, e com muitas lágrimas e tentações. — Testemunhos seletos, vol. 2,
pp. 540 e 541.
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O verdadeiro colportor se entrega a Deus
E ele lhes disse: Ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram!
(Lucas 24:25).
s que se empenham na obra da colportagem devem primeiro dar-se
O
a Deus completamente e sem reservas. Cristo os convida: “Vinde a
Mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai

sobre vós o Meu jugo, e aprendei de Mim, que sou manso e humilde de
coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o Meu
jugo é suave e o Meu fardo é leve”. — Manuscrito 26, 1901.
Se você perdeu o tempo de plantio, se permitiu que as oportunidades
providenciadas por Deus passassem sem ser aproveitadas, se tem agradado a si mesmo, por acaso não se arrepende agora, antes que seja muito
tarde, esforçando-se para remir o tempo? A obrigação de usar seus talentos no serviço do Mestre repousa pesadamente sobre você. Vá ao Senhor,
e faça uma inteira entrega de tudo a Ele. Não pode permitir a perda de
nem mais um dia. Assuma sua obra negligenciada. Afaste sua queixosa
incredulidade, sua inveja e maus pensamentos, e vá ao trabalho com humildade de fé e fervente oração ao Senhor para que perdoe seus pecados
cometidos nos anos em que negligenciou sua consagração. Suplique auxílio ao Senhor. Se buscar a Deus com fervor, com todo o coração, você O
encontrará, e Ele o fortalecerá e abençoará. — The Review and Herald, 7 de
janeiro de 1903.
Ao escolher homens e mulheres para Seu serviço Deus não indaga
se eles possuem saber, ou eloquência, ou riquezas mundanas. Pergunta:
“Andam eles com tanta humildade, que Eu lhes possa ensinar os Meus
caminhos? Posso pôr-lhes nos lábios Minhas palavras? Representar-Me
-ão eles?”
Deus pode servir-Se de cada pessoa na proporção exata em que Lhe é
possível pôr o Seu Espírito no templo da alma. A obra aceita é aquela que
Lhe reflete a imagem. Seus seguidores devem apresentar, como credenciais perante o mundo, os indeléveis característicos de Seus princípios
imortais. — Testemunhos seletos, vol. 3, pp. 145 e 146.
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Esta é a falha de muitos
[...] Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos; pois por que razão morrereis, ó
casa de Israel? (Ezequiel 33:11).
s colportores precisam converter-se diariamente a Deus, a fim de
O
que suas palavras e ações sejam um cheiro de vida para vida, para
que possam exercer uma influência salvadora. A razão por que muitos

fracassaram na colportagem, está em não terem sido cristãos genuínos;
não conheciam o espírito da conversão. Tinham uma teoria a respeito de
como a obra devia ser feita, mas não sentiam sua dependência de Deus.
Colportores, lembrem-se de que nos livros com que lidam, estão
apresentando, não a taça que contém o vinho de Babilônia, as doutrinas
do erro ministradas aos reis da Terra, mas a taça cheia da preciosidade
das verdades da redenção. Vocês mesmos querem beber dela? Seu espírito pode ser levado preso à vontade de Cristo, e Ele pode colocar sobre
vocês Sua própria imagem. Contemplando, serão transformados de glória em glória, de caráter em caráter. Deus deseja que venham à frente,
falando as palavras que Ele lhes dará. Deseja que mostrem quão altamente consideram a humanidade, essa humanidade que foi adquirida
pelo precioso sangue do Salvador. Quando caírem sobre a pedra e forem
despedaçados, haverão de experimentarem o poder de Cristo, e os outros
reconhecerão o poder da verdade no coração de vocês. — Testemunhos seletos, vol. 2, p. 536.
Ninguém pode ser um bem-sucedido ganhador de almas antes que
ele mesmo tenha decidido entregar-se a Deus. Nós, individualmente, devemos revestir-nos do Senhor Jesus Cristo. Para cada um de nós Ele tem
de tornar-Se sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quando nossa
fé se apoderar de Cristo como nosso Salvador pessoal, expô-lO-emos perante os outros sob nova luz. E quando o povo contemplar a Cristo como
Ele é, não contenderão a respeito de doutrinas; fugirão para Ele em busca
de perdão, pureza e vida eterna. — Manual for Canvassers, p. 50.
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Absoluta honestidade
Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em
desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja (Romanos 13:13).
e o colportor segue um mau procedimento, se profere a falsidade ou
S
pratica engano, perde o respeito de si mesmo. Ele pode não ter consciência de que Deus o vê e está a par de cada transação comercial, de que

santos anjos estão pesando seus motivos e ouvindo suas palavras e de
que sua recompensa será de acordo com suas obras; mas se fosse possível ocultar seu mau procedimento da inspeção humana e divina, o fato
de que ele mesmo o conhece, é degradante a seu espírito e caráter. Um
único ato não determina o caráter, mas quebra a barreira; e a próxima
tentação é mais prontamente agasalhada, até que, finalmente, se forma
um hábito de prevaricação e desonestidade no negócio, e o homem se
torna indigno de confiança.
Há muitos, nas famílias e na igreja, que pouca conta fazem de patentes incoerências. Há jovens que parecem o que não são. Parecem honestos e verdadeiros; mas são como sepulcros caiados, bonitos por fora mas
corruptos por dentro. [...]
Qualquer que seja o caminho escolhido, a senda da vida está rodeada de perigos. Se os obreiros em qualquer ramo da causa se tornam descuidosos e desatentos a seus deveres eternos, estão enfrentando grande
perda. O tentador achará acesso a eles. Ele espalhará redes para seus pés
e guiá-los-á em caminhos duvidosos. Só estão seguros aqueles cujo coração está guarnecido de princípios puros. Como Davi, eles orarão: “Dirige os meus passos nos Teus caminhos, para que as minhas pegadas não
vacilem”. Uma constante batalha precisa ser mantida contra o egoísmo
e a corrupção do coração humano. Muitas vezes os ímpios parecem ser
prósperos em seus caminhos; mas os que esquecem a Deus, mesmo por
uma hora ou um momento, estão num caminho perigoso. Pode ser que
não reconheçam seus perigos; mas antes de estarem apercebidos, o hábito, semelhante a um laço de ferro, prende-os em sujeição ao mal, com
o qual brincaram. Deus despreza seu procedimento e Sua bênção não os
seguirá. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, pp. 396-399.
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Deveres dos diretores de colportagem
O temor do Senhor é o princípio da ciência; os loucos desprezam a sabedoria e a instrução
(Provérbios 1:7).
s diretores de colportagem têm solenes responsabilidades a levar.
O
Os que compreendem corretamente sua posição, dirigirão e instruirão os que estão sob seu cuidado com o senso de sua responsabili-

dade pessoal, e inspirarão outros à fidelidade na causa. Demorar-se-ão
em orar e compreenderão que suas palavras e ações estão produzindo
impressões que não se apagarão facilmente mas durarão como a eternidade. Perceberão que nenhum outro pode vir após eles para corrigir
seus erros, ou suprir suas deficiências. Quão importante é, então, que o
assunto, a maneira, o espírito do instrutor sejam segundo a ordem de
Deus. — The Review and Herald, 20 de maio de 1890.
Os presidentes de nossas associações e outros que estão em posições
de responsabilidades, têm um dever a cumprir neste assunto, para que os
diferentes ramos de nossa obra possam receber igual atenção. Os colportores devem ser instruídos e preparados para fazer o trabalho requerido
em vender os livros sobre a verdade presente, dos quais o povo necessita.
[...]
Os que tiveram uma experiência neste trabalho têm o especial dever de ensinar outros. Ensinem, ensinem, ensinem rapazes e moças a
venderem os livros que o Senhor, por intermédio de Seu Espírito Santo,
inspirou Seus servos a escrever. Deus deseja que sejamos fiéis em ensinar aos que aceitam a verdade, para que possam crer com um propósito
em vista e trabalhar inteligentemente segundo indica o Senhor. Que os
inexperientes se unam aos obreiros experientes, a fim de que aprendam
como trabalhar. Que busquem a Deus com mais fervor. Estes farão um
bom trabalho na colportagem, se obedecerem às palavras: “Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina” (1 Timóteo 4:16). Os que dão evidência de
que estão verdadeiramente convertidos e que se empenham na colportagem, verão que ela é o melhor preparo para outros ramos de trabalho
missionário. — Testemunhos seletos, vol. 2, pp. 545 e 546.

| 245 |

29 de agosto

Publicações — a obra por excelência

Um exemplo em todas as coisas
Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade,
no espírito, na fé, na pureza (1 Timóteo 4:12).
obra da colportagem é o meio de Deus para alcançar muitos que,
A
de outro modo, não seriam comovidos pela verdade. A obra é boa,
o objetivo sublime e enobrecedor; e deve haver uma correspondente

dignidade de comportamento. O colportor encontrará homens de várias
opiniões. Encontrará os que são ignorantes e corruptos e que não podem
apreciar senão o que lhes traga dinheiro. Estes serão abusivos; mas não
lhes deve dar atenção. Sua boa natureza nunca deve falhar; ele deve tirar
de toda perplexidade um ponto de vista alegre e esperançoso. Encontrará os que estão em privação, desanimados e de espírito ferido. Terá
muitas oportunidades de falar a estes palavras bondosas e palavras de
ânimo, esperança e fé. Ele pode ser uma fonte para refrigerar outros, se o
quiser; mas, para fazer isto, ele mesmo precisa tirar da fonte da verdade
viva. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 405.
Bem pode cada um sentir uma responsabilidade individual nesta
obra Bem pode ele considerar como melhor prender a atenção; por sua
maneira de apresentar a verdade, pode decidir o destino de uma alma.
Se causa uma impressão favorável, sua influência pode ser para aquela
alma um cheiro de vida para vida; e aquela pessoa, iluminada com respeito à verdade, pode iluminar muitas outras. Por isso, é perigoso fazer
trabalho descuidado em lidar com almas. — Ibidem, p. 405.
[...] Muitos dos que empreendem a obra da colportagem são fracos,
apáticos, abatidos, desanimam-se facilmente. Falta-lhes iniciativa. Não
têm esses positivos traços de caráter que dão aos homens o poder de fazer alguma coisa — o espírito e a energia que acendem o entusiasmo. O
colportor está empenhado num negócio honrado e não deve agir como
se se envergonhasse dele. Se deseja que o êxito acompanhe seus esforços, precisa ser animoso e esperançoso. — Idem.
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O que são virtudes ativas?
Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda
diligência, e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça (2 Coríntios
8:7).
recisam ser cultivadas as virtudes ativas, do mesmo modo que as
P
passivas. O cristão, ao mesmo tempo que está sempre pronto para
dar uma resposta branda para desviar a ira, precisa possuir a coragem de

um herói para resistir ao mal. Com a caridade que tudo suporta, precisa
ter a força de caráter que fará de sua influência um positivo poder para
o bem. A fé precisa ser entretecida em seu caráter. Seus princípios precisam ser firmes; ele precisa ser de nobre espírito, acima de toda suspeita
de indignidade. O colportor não deve ser cheio de si. Ao associar-se com
os homens, não deve fazer-se notável, falando de si mesmo, jactanciosamente; porque por este procedimento haveria de desgostar pessoas inteligentes e sensatas. Não deve ser egoísta em seus hábitos, nem arrogante
e imperioso em suas maneiras.
Muitos estão convencidos de que não têm tempo para ler um dentre
dez mil dos livros que são publicados e postos à venda. E em muitos casos, quando o colportor torna conhecido seu trabalho, a porta do coração
fecha-se firmemente; daí a grande necessidade de fazer seu trabalho
com tato e num espírito de humildade e oração. Ele deve estar familiarizado com a Palavra de Deus e ter palavras a sua disposição para expor
a preciosa verdade e mostrar o grande valor da leitura pura que carrega.
— Testemunhos para a igreja, vol. 5, pp. 404 e 405.
O obreiro que tem a causa de Deus no coração não insistirá em receber os maiores salários. Ele não alegará, como alguns de nossos jovens
têm feito, que não conseguirá compradores, a menos que possa ostentar uma aparência de acordo com a moda e elegante, e se hospede nos
melhores hotéis. O que o colportor precisa não é do traje irrepreensível,
ou da aparência do almofadinha ou do excêntrico, mas daquela honestidade e integridade de caráter que se reflete no semblante. A bondade
e a gentileza deixam sua impressão na face e a vista exercitada não vê
nenhum engano, não descobre nenhuma maneira pomposa. — Ibidem,
p. 402.
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A roupa também tem sua importância
E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas
palavras? (2 Reis 1:7).
agora grandes facilidades para espalhar a verdade; mas nosso
T emos
povo não está à altura dos privilégios que lhe são concedidos. Nem

todas as igrejas veem e sentem a necessidade de usar suas habilidades
em salvar almas. Não reconhecem seu dever de angariar assinantes para
nossos periódicos, inclusive a que trata sobre saúde, e de apresentar ao
público nossos livros e folhetos.
Devem estar na obra homens que estejam dispostos a ser ensinados
quanto à melhor maneira de se aproximarem de indivíduos e famílias.
Seu vestuário deve ser correto, mas não ostentoso, e suas maneiras, tais
que não desagradem ao povo. Existe entre nós, como um povo, grande
necessidade da verdadeira polidez. Ela deve ser cultivada por todos os
que lançam mão da obra missionária. — Serviço cristão, pp. 151 e 227.
Roupa desasseada leva o descrédito contra a verdade que professamos crer. Você deve considerar que é um representante do Senhor Jesus
Cristo. Esteja, pois, toda a sua vida em harmonia com a verdade bíblica.
[...] Isso não é assunto de pouca consequência; pois ele afeta sua influência sobre outros agora e para a eternidade. Não espere que o Senhor lhe
conceda pleno sucesso na salvação de almas para Ele, a menos que toda
a sua aparência e modos sejam de tal forma que imponham respeito. A
verdade é engrandecida mesmo pela impressão de cuidado no vestuário.
— Carta 336, 1908.
Pessoas de aspecto grosseiro não se adaptam a esta obra. Homens
e mulheres que possuem tato, boa apresentação, fina percepção, mente perspicaz e que reconhecem o valor das almas, são os que podem ser
bem-sucedidos. — Manual for Canvassers, p. 18.
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A obra missionária nas cidades
Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que Eu anuncie a outras cidades o evangelho do
Reino de Deus, porque para isso fui enviado (Lucas 4:43).
Senhor deu a alguns ministros a habilidade de reunir e conservar
O
grandes congregações. Isto exige o exercício de tato e habilidade.
Nas cidades de hoje, onde existem tantas coisas destinadas a atrair e

agradar, o povo não pode se interessar por esforços medíocres. Os ministros designados por Deus hão de achar necessário envidar esforços extraordinários para atrair a atenção das multidões. E quando conseguem
reunir grande número de pessoas, têm de apresentar mensagens de caráter tão fora da ordem comum que o povo fique desperto e advertido.
Têm de fazer uso de todos os meios que possam ser planejados para fazer
com que a verdade sobressaia clara e distintamente. A probante mensagem para este tempo deve ser apresentada tão clara e decididamente
que comova os ouvintes, e os leve ao desejo de estudar as Escrituras.
Os que fazem a obra do Senhor nas cidades têm de envidar esforço
calmo, perseverante e devotado, em favor da educação do povo. Conquanto devam trabalhar fervorosamente para interessar os ouvintes e
conservar esse interesse, têm de ao mesmo tempo precaver-se contra
qualquer coisa que se aproxime do sensacionalismo. Nesta época de
extravagância e ostentação, em que os homens julgam necessário fazer
aparato para conseguir êxito, os escolhidos mensageiros de Deus devem
mostrar o erro de gastar meios desnecessariamente, para causar efeito.
Ao trabalharem com simplicidade, humildade e gentil dignidade, evitando tudo que seja de natureza teatral, sua obra fará duradoura impressão para bem.
Há necessidade, é certo, de gastar dinheiro sabiamente, em anunciar
as reuniões, e em levar a cabo a obra sobre bases sólidas. Contudo, verse-á que a força de cada obreiro reside, não nessas manifestações exteriores, mas na tranquila confiança em Deus, na oração fervorosa a Ele,
pedindo auxílio, e na obediência à Sua Palavra. — Obreiros evangélicos, pp.
345 e 346.

| 249 |

2 de setembro

Métodos para alcançar almas

A reforma de saúde — uma cunha de penetração
E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e
verdadeira, o princípio da criação de Deus (Apocalipse 3:14).
um povo, foi-nos dada a obra de tornar conhecidos os prinC omo
cípios da reforma de saúde. Alguns há que pensam que a questão

do regime alimentar não seja de importância suficiente para ser incluída em seu trabalho evangélico. Mas esses cometem um grande erro. A
Palavra de Deus declara: “Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais
outra qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus” (1 Coríntios 10:31).
O assunto da temperança, em todas as suas modalidades, tem lugar importante na obra da salvação.
Em conexão com nossas missões de cidade deveria haver cômodos
apropriados, em que aqueles nos quais se despertou interesse possam
reunir-se para ser instruídos. Esta obra necessária não deve ser efetuada
de modo tão pobre que se faça impressão desfavorável sobre o espírito
do povo. Tudo que é feito deve dar testemunho favorável em prol do Autor da verdade, e deve de modo apropriado representar a santidade e importância das verdades da terceira mensagem angélica. [...]
A obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para
diminuir o sofrimento de nosso mundo, e para purificar Sua igreja. Ensinem ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora
de Deus, mediante sua cooperação com o Obreiro-Mestre na restauração da saúde física e espiritual. Esta obra traz o selo divino, e há de abrir
portas para a entrada de outras verdades preciosas. Há lugar para trabalharem todos quantos efetuarem esta obra inteligentemente. — Obreiros
evangélicos, p. 347.
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Os ricos não devem ser esquecidos
E era o seu gado sete mil ovelhas, e três mil camelos, e quinhentas juntas de bois, e quinhentas
jumentas; era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era
maior do que todos os do Oriente (Jó 1:3).
evem os servos de Cristo trabalhar fielmente pelos ricos de nossas
D
cidades, assim como pelos pobres e humildes. Há muitos homens
abastados que são suscetíveis às influências e impressões da mensagem

evangélica, e que, quando a Bíblia, e ela unicamente, lhes é apresentada
como expositor da fé e prática cristãs, serão pelo Espírito de Deus levados
a abrir portas para o avançamento do evangelho. Revelarão uma fé viva
na Palavra de Deus, e usarão os meios que lhes foram confiados para preparar o caminho do Senhor, para endireitar no ermo vereda a nosso Deus.
Durante anos temos andado preocupados com a pergunta: Como poderemos reunir fundos suficientes para a manutenção das missões que o
Senhor tem aberto perante nós? Lemos as ordens positivas do evangelho;
e as missões, tanto nos campos nacionais como nos estrangeiros, apresentam suas necessidades. As indicações, ou antes, as positivas revelações da Providência, incitam-nos a fazer rapidamente a obra que espera
ser feita.
O Senhor deseja que homens possuidores de dinheiro sejam convertidos e sirvam de Sua mão auxiliadora para alcançar outros. Ele deseja que os que podem ajudar na obra da reforma e restauração vejam
a preciosa luz da verdade e sejam transformados no caráter, e levados a
empregar em Seu serviço o capital que lhes foi confiado. Ele deseja que
empreguem os meios que lhes emprestou, em fazer bem, em abrir o caminho para o evangelho ser pregado a todas as classes perto e longe.
Não há de ser o Céu apreciado pelos homens sábios do mundo? —
Oh, sim! Ali encontrarão eles descanso e paz e repouso de todas as futilidades, toda a ambição, todo o egoísmo. Insistam com eles para que
busquem a paz e felicidade e gozo que Cristo deseja concedê-los. Insistam com eles para que busquem obter o mais rico dom que pode ser conferido ao homem mortal — as vestes da justiça de Cristo [...]. — Obreiros
evangélicos, p. 349.
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Não temamos nos aproximar dos
homens influentes
E, vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era
discípulo de Jesus (Mateus 27:57).
compassivo Redentor ordena aos Seus servos que deem a ricos e a
pobres o convite para a ceia. Dirijam-se aos caminhos e valados, e
O
por seus esforços perseverantes e resolutos, forcem-nos a entrar. Que os

ministros do evangelho se apoderem desses homens abastados do mundo, e os tragam ao banquete da verdade que Cristo lhes preparou. Aquele
que por eles deu a preciosa vida, diz: “Trazei-os e fazei-os sentar à Minha
mesa, e Eu os servirei”.
Ministros de Cristo, relacionem-se com essa classe. Não os passem
por alto, como casos sem esperança. Trabalhem com toda a persuasão
possível, e como fruto de seus fiéis esforços, vocês verão no reino do Céu
pessoas que serão coroadas como vencedoras, para cantar o triunfante
hino do conquistador. “Comigo andarão de branco”, diz o Primeiro e o Último; “porquanto são dignas disso” (Apocalipse 3:4).
Muitíssimo pouco esforço se tem feito em favor de homens que se
acham em lugares de responsabilidade no mundo. Muitos deles possuem superiores habilitações; têm meios e influência. Estes são preciosos dons, que o Senhor lhes confiou a fim de serem aumentados e usados
para o bem de outros.
Procurem salvar homens em boas condições financeiras. Roguem a
eles que devolvam ao Senhor os tesouros que Ele lhes confiou em depósito, para que em Nova York e outras grandes cidades possam ser
estabelecidos centros de influência dos quais a verdade bíblica em sua
simplicidade irradie para o povo. Convença homens a acumularem seus
tesouros ao lado do trono de Deus, devolvendo ao Senhor sua fazenda,
habilitando Seus obreiros a fazer o bem e promover Sua glória. — Obreiros evangélicos, p. 350.
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É preciso trabalhar pelas cidades
E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as
cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles (Marcos 6:33).
erão comunicadas mensagens fora da ordem comum. Os juízos de
S
Deus se acham na Terra. Ao mesmo tempo que se precisam estabelecer missões nas cidades, onde colportores, obreiros bíblicos e missio-

nários-médicos práticos sejam preparados para entrar em contato com
certas classes, precisamos ter também, em nossas cidades, evangelistas
consagrados, por cujo intermédio se tem de apresentar uma mensagem,
tão decididamente, que sacudamos os ouvintes. [...]
Tem chegado o tempo de se fazerem decididos esforços nos lugares
em que a verdade ainda não foi proclamada. Como se há de fazer a obra
do Senhor? Em todo lugar em que se penetre, é mister lançar uma base
sólida para trabalho permanente. Os métodos do Senhor têm de ser seguidos. Não se intimide com aparências exteriores, por mais desanimadoras que pareçam. É necessário levar avante a obra, como o Senhor disse
que devia ser feito. Pregue a Palavra, e o Senhor, por meio de Seu Espírito
Santo, há de enviar a convicção ao espírito dos ouvintes. O relatório é: “E
eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles
o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam” (Marcos
16:20).
Muitos obreiros devem desempenhar sua parte fazendo trabalho de
casa em casa e dando estudos bíblicos às famílias. Manifestarão seu crescimento na graça mediante a submissão à vontade de Cristo. Assim adquirirão uma rica experiência. À medida que, com fé, eles recebem a Palavra de Cristo, nela creem e lhe obedecem, a eficiência do Espírito Santo
se revelará em sua obra. Haverá uma intensidade de esforço diligente.
Será alimentada uma fé que opera por amor, e purifica a alma. Ver-se-ão
na vida os frutos do Espírito. — Obreiros evangélicos, p. 355.
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Cuidado com as imitações
E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz (2 Coríntios 11:14).
homem que torna a operação de milagres a prova de sua fé verificará que Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos,
O
efetuar prodígios que parecerão genuínos milagres. — Mensagens escolhi-

das, vol. 2, p. 52.
Satanás é um astuto obreiro, e introduzirá falsidades sutis para obscurecer e confundir a mente e extirpar as doutrinas da salvação. Os que
não aceitam a Palavra de Deus tal qual reza, serão apanhados em sua
armadilha. — Idem.
Os anjos maus estão em nossos calcanhares a cada momento. [...]
Eles ocupam novo território, e operam maravilhas e milagres à nossa vista. [...]
Alguns serão tentados a aceitar essas maravilhas como sendo de
Deus. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos
nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda
quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente
exibidas? Não serão muitas pessoas enredadas e arrebatadas? Separando-se dos positivos preceitos e mandamentos de Deus, e dando ouvido
às fábulas, o espírito de muitos se está preparando para receber esses milagres de mentira. Cumpre buscarmos todos armar-nos para o combate
em que nos havemos de em breve empenhar. A fé na Palavra de Deus,
o estudo apoiado pela oração e aplicado praticamente, será nossa proteção contra o poder de Satanás, levando-nos à vitória pelo sangue de
Cristo. — Testemunhos seletos, vol. 1, p. 100.
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Algumas curas provêm de Satanás
E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo
homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé (2 Timóteo 3:8).
cho-me instruída a dizer que no futuro será necessária grande vigiA
lância. Importa que não haja nenhuma ignorância espiritual entre
o povo de Deus. Espíritos maus acham-se ativamente empenhados em

buscar controlar a mente de seres humanos. Os homens estão-se atando
em molhos, prontos a serem consumidos no fogo dos últimos dias. Os
que rejeitam a Cristo e Sua justiça aceitarão o engano que está inundando o mundo. Os cristãos devem ser sóbrios e vigilantes, resistindo com
firmeza ao adversário, o diabo, que anda em derredor bramando como
leão, buscando a quem possa tragar. Homens, sob a influência de espíritos maus operarão milagres.
Não precisamos ser enganados. Cenas assombrosas, com as quais
Satanás estará intimamente ligado, terão lugar em breve. A Palavra de
Deus declara que Satanás operará milagres. Fará com que as pessoas fiquem doentes, e depois, de repente removerá delas seu poder satânico.
Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparente
levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Muitos que tiveram grande
luz deixarão de andar na luz, porque não se tornaram um com Cristo. —
Mensagens escolhidas, vol. 2, p. 53.
Se aqueles por quem são realizadas curas, acham-se dispostos, por
causa dessas manifestações, a desculpar sua negligência da Lei de Deus,
e continuam em desobediência, embora tenham à disposição poder ilimitado, não se segue que possuam o grande poder de Deus. Ao contrário,
é o poder operador de milagres do grande enganador. Ele é transgressor
da Lei moral, e emprega todo ardil que possa usar para cegar os homens a
seu verdadeiro caráter. Somos advertidos de que nos últimos dias ele trabalhará com sinais e prodígios de mentira. E continuará esses prodígios
até ao fim da graça para que os indique como prova de que ele é um anjo
de luz e não de trevas. — Ibidem, pp. 50 e 51.
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A assistência social — uma ferramenta
A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas
tribulações e guardar-se da corrupção do mundo (Tiago 1:27).
m dos novos planos para nos aproximarmos dos descrentes é a Recolta de Donativos para as missões. Em muitos lugares, durante os
U
anos passados, ele se tem demonstrado um sucesso, trazendo bênçãos a

muitos, aumentando também a afluência de meios ao tesouro da missão.
Ao serem os estranhos à nossa fé informados dos progressos da terceira
mensagem angélica nos países pagãos, suas simpatias se têm despertado, e alguns têm procurado conhecer mais da verdade que tanto poder
tem para transformar corações e vidas. Têm sido alcançados homens e
mulheres de todas as classes, e o nome do Senhor, sido glorificado. —
Consacrated Efforts to Reach Unbelievers, 5 de junho de 1914.
Talvez alguns ponham em dúvida a conveniência de receber donativos dos descrentes. Que esses perguntem a si mesmos: “Quem é o verdadeiro dono de nosso mundo? A quem pertencem suas casas e terras, e
seus tesouros de ouro e prata?” Deus possui abundantes bens neste mundo, e colocou-os nas mãos de todos, tanto dos obedientes, como dos desobedientes. Ele está pronto a tocar no coração dos homens do mundo,
mesmo dos idólatras, para, de sua abundância, darem alguma coisa para
o sustento de Sua obra; e Ele o fará logo que Seu povo aprenda a aproximar-se sabiamente desses homens, chamando-lhes a atenção para aquilo que eles têm o privilégio de fazer. [...]
O Senhor move ainda o coração dos reis e governadores em favor de
Seu povo. Aqueles que se acham a Seu serviço, devem aproveitar o auxílio
que Ele induz os homens a darem para o avançamento de Sua causa. Os
agentes por cujo intermédio vêm essas dádivas podem abrir caminhos
por onde a luz da verdade seja levada a muitas terras entenebrecidas.
Talvez esses homens não tenham simpatia alguma pela obra de Deus,
nenhuma fé em Cristo, conhecimento algum de Sua Palavra; mas nem
por isso suas ofertas devem ser rejeitadas. — Serviço cristão, p. 127.
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A recolta de donativos
E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á (Lucas 11:9).
quantos se acham prestes a começar especial obra missionáA todos
ria com a revista preparada para usar na campanha da Recolta de

Donativos, desejaria dizer: Sejam diligentes em seus esforços; vivam sob
a direção do Espírito Santo. Ampliem diariamente sua experiência cristã.
Que aqueles que possuem aptidões especiais trabalhem pelos descrentes colocados nas mais altas posições, assim como nas mais humildes.
Busquem diligentemente as almas que estão a perecer. Oh! Pensem no
ansioso desejo que tem Cristo de fazer voltar ao aprisco aqueles que se
têm extraviado! Cuidem das pessoas como quem tem de dar contas por
elas. Na obra missionária em sua igreja e na vizinhança façam que sua
luz espalhe tão luminosos e firmes raios, que no juízo, homem algum se
possa erguer e dizer: “Por que você não me falou acerca dessa verdade?
Por que não se preocupou com minha alma?” Sejamos, pois, diligentes
na distribuição da literatura cuidadosamente preparada para se usar
entre os que não pertencem à nossa fé. Aproveitemos o melhor possível
qualquer oportunidade de atrair a atenção dos descrentes. Ponhamos
literatura em todas as mãos dispostas a recebê-la. Consagremo-nos à
proclamação da mensagem: “Preparai o caminho do Senhor: endireitai
no ermo vereda a nosso Deus” (Isaías 40:3). — Consacrated Efforts to Reach
Unbelievers, 5 de junho de 1914.
Ao seguir qualquer plano que possa ser posto em operação para levar
a outros o conhecimento da verdade presente, e das maravilhosas providências relacionadas com o avançamento da causa, primeiro consagremo-nos inteiramente Àquele cujo nome desejamos exaltar. Oremos
também fervorosamente em favor daqueles que esperamos visitar, trazendo-os um a um à presença de Deus, com uma fé viva. O Senhor conhece os pensamentos e propósitos do homem, e quão facilmente Ele nos
pode enternecer o coração! Como Seu Espírito, qual um fogo, pode submeter o coração empedernido! Como Ele pode encher a alma de amor e
ternura! Como nos pode dar as graças de Seu Santo Espírito, e habilitarnos para entrar e sair, no trabalho em prol de almas! — Idem.
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Missionários de tempo integral
Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo (Colossenses 4:5).
m negociante americano, que é cristão zeloso, disse, em conversaU
ção com um colega, que trabalhava para Cristo durante 24 horas por
dia. “Em todas as minhas transações, observou ele, faço por representar

meu Mestre. Em tendo oportunidade, procuro ganhar outros para Cristo.
Trabalho para Ele todo o dia. E à noite, quando estou dormindo, tenho
alguém trabalhando por mim na China”. Explicando-se, disse: “Na minha
mocidade determinei ir como missionário para o meio dos pagãos. Com
a morte de meu pai, porém, fui obrigado a tomar conta do negócio a fim
de prover à subsistência da família. Agora, em vez de eu mesmo ir, sustento um missionário. Esse missionário está em tal e tal cidade de tal e tal
província da China. E é assim que, estando eu dormindo, o meu trabalho
para Cristo prossegue por intermédio de meu representante”.
Não há, porventura, algum adventista do sétimo dia que queira proceder de modo idêntico? Em vez de reter os pastores a trabalhar pelas
igrejas que já conhecem a verdade, digam os seus membros a esses
obreiros: “Ide trabalhar pelas almas que perecem em trevas. Tomaremos
à nossa conta o serviço da igreja. Manteremos as reuniões e, permanecendo em Cristo, nos esforçaremos por conservar vida espiritual. Trabalharemos pelas almas que estão ao nosso redor, e enviaremos as nossas
orações e ofertas para sustentar os obreiros nos campos mais necessitados e pobres”.
A viúva pobre que lançou duas moedas na tesouraria do Senhor, longe estava de imaginar o que fazia. Seu exemplo de sacrifício pessoal exerceu e exerce influência sobre milhares de corações em todas as terras e
em todas as eras. Tem trazido para o tesouro de Deus dádivas de nobres
e humildes, ricos e pobres. Tem ajudado a manter missões, a estabelecer
hospitais, a alimentar os famintos, vestir os nus, curar os doentes e pregar o evangelho aos pobres. Multidões têm sido abençoadas pelo seu ato
de desprendimento. — Serviço cristão, pp. 129 e 130.
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Lições da vida de Neemias (parte I)
E disseram-me: Os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em
grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas, queimadas a fogo
(Neemias 1:3).
m anos passados falei a favor do plano de apresentar nossa obra missionária e seus progressos aos nossos amigos e vizinhos, e referi-me
E
ao exemplo de Neemias. E agora desejo instar com nossos irmãos e irmãs

para que estudem novamente a experiência desse homem de oração, de
fé e de são discernimento, o qual ousou pedir a seu amigo, o rei Artaxerxes, auxílio para levar avante os interesses da causa de Deus.
Os homens de oração devem ser homens de ação. Os que são prontos e voluntários, encontrarão meios e modos de trabalhar. Neemias não
ficou dependendo de coisa incerta. Os meios que lhe faltavam, pediu
àqueles que se achavam em condições de ofertar.
Neemias e Artaxerxes encontravam-se face a face. Um, servo, filho de
um povo oprimido, o outro, rei do grande império do mundo. Mas infinitamente maior do que a diferença de posição, era a distância moral que
os separava. Neemias aceitara o convite do Rei dos reis: “Que se apodere da Minha força, e faça paz comigo: sim, que faça paz comigo” (Isaías
27:5). A silenciosa oração que elevou ao Céu, era a mesma que dirigira
por muitas semanas, para que Deus fizesse prosperar sua petição. E agora, encontrando coragem no pensamento de que tinha um Amigo, onisciente e onipotente, que operaria em seu favor, o homem de Deus tornou
conhecido ao rei seu desejo de ser por algum tempo dispensado de seu
cargo na corte, e de autorização para reconstruir os lugares assolados de
Jerusalém, tornando-a mais uma vez uma cidade forte e protegida. Resultados notáveis para a cidade e a nação judaica dependiam deste pedido. “E”, disse Neemias, “o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre
mim” (Neemias 2:8). — Serviço cristão, p. 130.
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Lições da vida de Neemias (parte II)
Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer; por que cessaria esta obra,
enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? (Neemias 6:3).
omo seu pedido [de Neemias] ao rei foi recebido tão favoravelmenC
te, foi ele animado a pedir o auxílio necessário para a execução de
seus planos. Para dar dignidade e autoridade a sua missão, assim como

para prover proteção na viagem, conseguiu ele uma escolta militar. Obteve cartas reais dos governadores das províncias [...]
Sua chegada a Jerusalém, entretanto, acompanhado de uma guarda
militar, mostrando que viera no desempenho de alguma missão importante, despertou o ciúme e ódio dos inimigos de Israel. [...] Destacaramse nessa má obra certos chefes dessas tribos: Sambalá o horonita, Tobias
o amonita, e Gésem o arábio; e daí por diante esses líderes observavam
com olhos invejosos os movimentos de Neemias, procurando por todos
os meios ao seu alcance frustrar-lhe os planos e impedir-lhe a obra.
A experiência de Neemias repete-se na história do povo de Deus em
nossos dias. Os que labutam na causa da verdade descobrirão que não o
podem fazer sem provocar a ira dos inimigos dela. Embora tenham sido
chamados por Deus para a obra em que se acham empenhados, e seu
procedimento seja por Ele aprovado, não podem fugir à vergonha e ao
escárnio. Serão denunciados como visionários, indignos de confiança,
intrigantes, hipócritas — tudo, enfim, que sirva ao propósito de seus inimigos. As coisas mais sagradas serão apresentadas a uma luz ridícula, a
fim de divertir os ímpios. Uma pequenina dose de sarcasmo e humor vulgar, unidos à inveja, ciúmes, impiedade e ódio, é suficiente para instigar
o riso do escarnecedor profano. E esses gracejadores presunçosos afiam
mutuamente seu engenho, encorajando-se reciprocamente em sua obra
blasfema. O desprezo e a zombaria são de fato penosos para a natureza
humana; mas têm que ser suportados por todos os que são fiéis a Deus.
É política de Satanás desviar assim as almas de fazerem a obra que o Senhor lhes impôs. — Serviço cristão, pp. 132 e 133.
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Lições da vida de Neemias (parte III)
Não souberam os magistrados aonde eu fui nem o que eu fazia: porque ainda até então nem
aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha
declarado coisa alguma (Neemias 2:16).
m segredo e silêncio, Neemias completou o circuito dos muros. Declara ele: “Não souberam os magistrados aonde eu fui nem o que
E
eu fazia: porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem

aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa
alguma” (Neemias 2:16). Nesse penoso exame não desejava ele atrair a
atenção nem de amigos nem de inimigos, para que não se criasse uma
agitação, e surgissem boatos que pudessem derrotar, ou pelo menos estorvar sua obra. Neemias dedicou o restante da noite à oração; de manhã
teria de fazer sério esforço para despertar e unir seus compatriotas desanimados e divididos. [...]
Ao convocar o povo, de manhã, apresentou argumentos calculados
a despertar-lhes as energias adormecidas e unir os dispersos. [...] E havendo-lhes exposto plenamente a questão, mostrando que era apoiado
pela combinada autoridade do rei da Pérsia e do Deus de Israel, Neemias
apresentou diretamente ao povo a questão de se prevalecerem eles dessa ocasião favorável, erguendo-se com ele e construindo o muro. Esse
apelo foi-lhes direto ao coração; a manifestação do favor dos Céus para
com eles, encheu-os de coragem. Com novo ânimo, clamaram a uma voz:
“Levantemo-nos, e edifiquemos” (Neemias 2:18).
A santa energia e elevadas esperanças de Neemias comunicaram-se
ao povo. Contagiados por esse espírito, ergueram-se por algum tempo
ao nível moral de seu líder. Cada qual, em sua esfera, era uma espécie
de Neemias; e cada um fortalecia e apoiava seu irmão na obra. — Serviço
cristão, p. 132.
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A administração eficiente é fundamental
para a obra missionária
E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o senhor pôs sobre os seus
servos, para lhes dar a tempo a ração? (Lucas 12:42).
zelo e a energia de Neemias não se abateram, agora que a obra se
iniciara de fato. Não cruzou os braços, julgando que poderia depor
O
o encargo. Com incansável vigilância, superintendia constantemente a

obra, dirigindo os obreiros, observando qualquer estorvo e tomando providências para qualquer emergência. Sua influência sentia-se constantemente em toda a extensão daqueles cinco quilômetros de muro. Com
palavras oportunas, animava ele os temerosos, aprovava os diligentes ou
despertava os tardios. E de novo vigiava com olhos de águia os movimentos dos inimigos, que por vezes se reuniam a distância e se empenhavam
em animada conversa, como se conspirassem, e então, aproximando-se
dos obreiros, tentavam desviar-lhes a atenção e estorvá-los no trabalho.
Enquanto os olhos de todos os obreiros muitas vezes se dirigiam para
Neemias, prontos a descobrir o menor sinal, os olhos e o coração dele se
erguiam a Deus, o grande Superintendente da obra toda, Aquele que pusera no coração de Seu servo o desejo de construir. E à medida que a fé e a
coragem se fortaleciam em seu coração, Neemias exclamava (e suas palavras, repetidas e ecoadas, incentivavam o coração dos obreiros em toda
a linha): “O Deus dos Céus é o que nos fará prosperar!” Neemias 2:20.
Neemias e seus companheiros não recuaram ante as dificuldades,
nem se esquivavam a serviços árduos. Nem de noite nem de dia, nem
mesmo durante o breve período dado ao sono, depunham eles suas vestes, nem mesmo sua armadura. “Nem eu, nem meus irmãos, nem meus
moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos os nossos vestidos; cada um ia com suas armas à água” (Neemias 4:23). — Serviço cristão, p. 134.
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Como a igreja deve se expandir
Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de
Deus, enviaram para lá Pedro e João (Atos 8:14).
ão é desígnio de Deus que Seu povo forme colônias, ou se agrupe
N
em grandes comunidades. Os discípulos de Cristo são representantes Seus na Terra, e Deus tem por desígnio que se disseminem por todo o

país, nas cidades e vilas, como luzes em meio às trevas do mundo.
O plano de colonizar, ou mudar-se de diferentes localidades em que
há pouca força ou influência, e concentrar a influência de muitos em uma
só localidade, é remover a luz de lugares onde Deus deseja que brilhe.
Se a igreja de Cristo estivesse cumprindo o desígnio de nosso Senhor,
a luz se espargiria sobre todos quantos estão assentados nas trevas e na
região da sombra da morte. Em vez de se congregarem e se eximirem às
responsabilidades e a levar a cruz, os membros da igreja se espalhariam
por todas as terras, irradiando a luz de Cristo, trabalhando como Ele fez
pela salvação de almas, e este “evangelho do reino” seria velozmente levado a todo o mundo.
Irmãos e irmãs, por que vocês se amontoam ao redor das igrejas? Estudem a parábola da ovelha perdida, e saiam como fiéis pastores, procurando o perdido, no deserto do pecado. Salvem os que perecem.
Os membros de nossas igrejas podem realizar um trabalho que, por
enquanto, mal iniciaram. Nenhum deles deverá mudar-se para outras
localidades simplesmente por interesse de vantagens terrenas; mas
onde houver oportunidade de ganhar a subsistência, vão as famílias
que estejam bem firmadas na verdade, uma ou duas numa localidade,
para trabalhar como missionários. Deverão sentir amor às almas, a responsabilidade de trabalharem por elas, e estudar a maneira de atraí-las
para a verdade. Poderão distribuir nossas publicações, realizar reuniões
em suas casas, fazer-se amigos dos vizinhos, e convidá-los para frequentarem essas reuniões. Dessa maneira, poderão fazer brilhar sua luz por
meio de boas obras. — Serviço cristão, p. 136.
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Um projeto para as famílias que
querem se mudar
Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, e Galileia, e Samaria tinham paz e eram edificadas; e
se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo (Atos 9:31).
que desejem mudar de lugar, e que tenham em vista a glória de
Deus, e sintam que pesa sobre eles uma responsabilidade individual
Idermãos
fazer bem aos outros, beneficiando e salvando almas por quem Cris-

to não poupou Sua preciosa vida, devem mudar-se para cidades e vilas
onde exista pequena ou nenhuma luz, e eles possam ser de real utilidade, beneficiando outros com seu labor e sua experiência. Necessitam-se
missionários que vão a cidades e vilas erguendo aí a bandeira da verdade,
para que Deus tenha Suas testemunhas espalhadas por toda a Terra, a
fim de que a luz da verdade penetre onde ainda não chegou, e a bandeira
da verdade seja hasteada onde ainda é desconhecida.
Coisa alguma despertará tanto um abnegado zelo e dará amplitude
e resistência ao caráter como empenhar-se em trabalho para benefício
de outros. Muitos cristãos professos, ao procurarem as relações da igreja,
não pensam senão em si mesmos. Desejam fruir a comunhão da igreja e
os cuidados pastorais. Fazem-se membros de grandes e prósperas igrejas, e ficam satisfeitos com pouco fazer pelos outros. Por esta maneira,
estão roubando a si mesmos as mais preciosas bênçãos. Muitos seriam
beneficiados em sacrificar suas aprazíveis associações, conducentes ao
comodismo. Necessitam ir onde suas energias serão requeridas em trabalho cristão, e aprenderão a assumir as responsabilidades. — Serviço
cristão, pp. 136 e 137.
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Considerarei os lugares onde a verdade
ainda não é conhecida
E Paulo teve, de noite, uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava,
dizendo: Passa à Macedônia e ajuda-nos! (Atos 16:9).

N

o Brasil1 há milhares de lugares por serem penetrados, onde jamais
foi erguido o estandarte da verdade, onde jamais foi ouvida a proclamação da verdade. E há milhares que poderiam entrar para o campo
da seara, os quais se acham agora religiosamente ociosos, e em resultado seguem manquejando seu caminho para o Céu, exprimindo dúvida
quanto a serem cristãos. Sua necessidade é de uma vital união com Jesus
Cristo. Então deles se poderá dizer: Vocês são “cooperadores de Deus” (1
Coríntios 3:9). Desejo dizer a muitos: Estão esperando que alguém lhes
leve até a vinha e os ponha para trabalhar, ou traga a vinha para perto de
vocês a fim de que não tenham inconvenientes no trabalho. Vocês esperarão em vão. Se erguerem os olhos, verão a plantação madura, pronta
para a foice, para onde quer que olhem; encontrarão trabalho junto de si,
bem como longe. Mas de quantos dirá Cristo no juízo: “Bom e fiel servo?”
Mateus 25:23. Penso em como os anjos hão de sentir vendo aproximarse o fim, e os que declaram ter conhecimento de Deus e de Jesus Cristo
a quem Ele enviou, amontoarem-se, formarem colônia e assistirem às
reuniões, sentindo-se descontentes se não há suficientes pregações para
lhes beneficiar a alma e fortalecer a igreja, enquanto não estão fazendo
coisa alguma, literalmente. [...] Se suas perspectivas financeiras temporais não são tão prósperas no caso de se mudarem para localidades onde
a verdade não foi ainda proclamada, ou onde existe apenas um vislumbre de luz, não estarão eles fazendo exatamente a obra que Jesus fez para
os salvar?
Compreendemos a grande necessidade de trabalho missionário
para levar a verdade, não somente aos países estrangeiros, mas também
àqueles que se encontram junto de nós. [...] Por que não haveriam de se
estabelecer nesses lugares famílias conhecedoras da verdade presente,
para aí hastear a bandeira de Cristo [...]?

1 Nota do tradutor: O texto original, em inglês, menciona “América do Norte”. Substituímos por “Brasil” a título de
melhor contextualização do ponto de vista do leitor.
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O exemplo evangelístico de Abraão
Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para
a terra que eu te mostrarei (Gênesis 12:1).
ão fora uma pequena prova aquela a que foi assim submetido
Abraão, nem pequeno o sacrifício que dele se exigira. Fortes laços
N
havia para o prender ao seu país, seus parentes, seu lar. Ele, porém, não

hesitou em obedecer ao chamado. Não teve perguntas a fazer concernentes à terra da promessa — se o solo era fértil, e o clima saudável, se o
território oferecia um ambiente agradável, e proporcionaria oportunidades para se acumularem riquezas. Deus falara, e Seu servo devia obedecer; o lugar mais feliz da Terra para ele seria aquele em que Deus quisesse
que ele se achasse.
Muitos ainda são provados como o foi Abraão. Não ouvem a voz de
Deus falando diretamente do Céu, mas Ele os chama pelos ensinos de
Sua Palavra e acontecimentos de Sua providência. Pode ser-lhes exigido abandonarem uma carreira que promete riqueza e honra, deixarem
associações agradáveis e proveitosas, e separarem-se dos parentes, para
entrarem naquilo que parece ser apenas uma senda de abnegação, agruras e sacrifícios. Deus tem uma obra para eles fazerem; mas uma vida
de comodidade, e a influência de amigos e parentes, embaraçariam o
desenvolvimento dos traços essenciais para a sua realização. Ele os chama para fora das influências e auxílio humanos, e os leva a sentirem a
necessidade de Seu auxílio, e a confiarem nEle somente, para que Ele
possa revelar-Se-lhes. Quem está pronto, ao chamado da Providência,
para renunciar planos acariciados e relações familiares? Quem aceitará
novos deveres e entrará em campos não experimentados, fazendo a obra
de Deus com um coração firme e voluntário, considerando por amor a
Cristo suas perdas como ganho? Aquele que deseja fazer isso tem a fé de
Abraão, e com ele partilhará daquele “peso eterno de glória mui excelente” (2 Coríntios 4:17), com o qual “as aflições deste tempo presente não
são para comparar” (Romanos 8:18). — Serviço cristão, p. 138.
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Que fazes aqui?
E ali entrou numa caverna e passou ali a noite; e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe
disse: Que fazes aqui, Elias? (1 Reis 19:9).
uita coisa está na dependência da incessante atividade dos que
M
são verdadeiros e leais; e por esta razão Satanás põe todo o esforço
possível no sentido de impedir o divino propósito a ser levado a efeito por

meio do obediente. Ele leva alguns a perderem de vista sua alta e santa
missão, e a se tornarem satisfeitos com os prazeres desta vida. Encaminha-os para o comodismo, ou, com o propósito de encontrar maiores
vantagens terrenas, a se mudarem dos lugares onde poderiam ser uma
força para o bem. Outros ele leva a, desanimados, fugirem do dever, em
face de oposição ou perseguição. Mas todos estes são considerados pelo
Céu com a mais terna piedade. A cada filho de Deus cuja voz o inimigo
tenha conseguido silenciar, é dirigida a pergunta: “Que fazes aqui?” 1 Reis
19:9. Encarreguei você para que fosse a todo o mundo e pregasse o evangelho, a fim de que o povo fosse preparado para o dia de Deus. Por que
você está aqui? Quem o mandou?
Tanto a famílias como a indivíduos é feita a pergunta: “Que fazes
aqui?” 1 Reis 19:9. Em muitas igrejas há famílias bem instruídas nas verdades da Palavra de Deus que poderiam ampliar a sua esfera de influência mudando-se para lugares necessitados da ministração que elas estão
aptas a prover.
Necessitam-se famílias missionárias que se estabeleçam em lugares
incultos. Que agricultores, financistas, construtores e os que são hábeis
em várias artes e ofícios vão para os campos negligenciados para melhorar a terra, estabelecer indústrias, preparar lares modestos para si mesmos e ajudar a seus vizinhos. — Serviço cristão, pp. 138 e 139.
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Não se esqueça dos lugares em trevas
O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da
sombra de morte resplandeceu a luz (Isaías 9:2).
eus pede que famílias cristãs vão para localidades que estão em treD
vas e erro, e trabalhem sábia e perseverantemente para o Mestre.
Para atender a este chamado é necessário abnegação. Enquanto muitos

esperam que sejam removidos todos os obstáculos, almas estão morrendo sem esperança e sem Deus no mundo. Muitos, muitos mesmo, por
amor de mundanas vantagens, por amor de conhecimentos científicos,
aventuram-se a penetrar regiões pestíferas, e suportam durezas e privações. Onde se acham os que estão dispostos a fazer o mesmo no intuito
de falar a outros acerca do Salvador? Onde os homens e mulheres que
se prontifiquem a mudar-se para regiões necessitadas do evangelho, e
encaminhar ao Redentor os que andam em trevas?
Existem famílias cujos membros poderiam todos ser missionários,
empenhando-se em trabalho pessoal, labutando pelo Mestre com mãos
diligentes e cérebro ativo, imaginando novos métodos para o êxito de
Sua obra.
Uma grande obra poderia ser realizada caso se estabelecessem nos
lugares em trevas, onde o povo se acha envolto em sombras espirituais,
famílias mediante as quais irradiasse a luz de Cristo. Comecem elas seu
trabalho quietamente, com discrição, sem prover-se dos fundos da associação até que o interesse se torne tanto que o não possam atender sem
o auxílio do ministério.
Preparem obreiros para irem às estradas e valados. Precisamos de jardineiros sábios, que transplantem árvores para diferentes localidades, e
lhes deem vantagens, a fim de que cresçam. É positivo dever do povo de
Deus irem para as regiões de além. Sejam postas em serviço forças para
limpar novo terreno, estabelecer novos centros de influência onde quer
que se encontre uma abertura. Convoquem obreiros que possuam verdadeiro zelo missionário, e saiam eles a difundir luz e conhecimento, longe
e perto. — Serviço cristão, pp. 140 e 141.
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O perigo das grandes congregações
O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado; e eis que já hoje em multidão sois como as
estrelas dos céus (Deuteronômio 1:10).
uitos dos membros de nossas igrejas grandes relativamente nada
M
fazem. Poderiam eles realizar um bom trabalho se, em vez de se
aglomerarem, se dispersassem em lugares ainda não atingidos pela

verdade. As árvores plantadas junto demais umas das outras, não se desenvolvem. São elas transplantadas pelo hortelão a fim de terem espaço
para crescer, e não ficarem mirradas e débeis. O mesmo procedimento
daria bons resultados em nossas igrejas grandes. Muitos membros estão morrendo espiritualmente por falta desse mesmo trabalho. Estão-se
tornando fracos e incapazes. Transplantados que fossem, teriam espaço
para crescer fortes e vigorosos.
Se os membros da igreja se dispuserem a fazer a obra que podem fazer, empenhando-se em atividades por conta própria, vendo cada qual
quanto pode realizar na conquista de almas para Jesus, veremos muitos
abandonarem as fileiras de Satanás para manter-se sob a bandeira de
Cristo. Se nosso povo agir em conformidade com a luz que lhes é fornecida nestas poucas instruções, certamente veremos a salvação operada por
Deus. Seguir-se-ão reavivamentos prodigiosos. Pecadores serão convertidos, e muitos salvos serão acrescentadas à igreja.
Os membros de nossa igreja devem experimentar profundo interesse
nas missões locais e estrangeiras. Grandes bênçãos lhes advêm de fazer
abnegados esforços para firmar a bandeira da verdade em novo território. O dinheiro empregado nesta obra há de produzir grandes resultados.
Novos conversos, regozijando-se na luz recebida por intermédio da Palavra, hão de por sua vez, oferecer de seus meios para levar a luz da verdade
a outros. — Serviço cristão, p. 140.
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Aprenderei com o Israel antigo
Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e
consolação das Escrituras, tenhamos esperança (Romanos 15:4).
os campos onde as condições são tão desfavoráveis e desanimadoN
ras que muitos obreiros se recusam a ir para lá, maiores transformações no sentido do melhoramento se poderiam efetuar pelos esforços de

abnegados membros leigos. Esses humildes obreiros produzirão muito,
pois desenvolvem pacientes e perseverantes esforços, não confiando na
capacidade humana, mas em Deus, que lhes concede Seu favor. A soma
de bem que esses obreiros realizam jamais será conhecida neste mundo.
Quando os israelitas entraram em Canaã, não cumpriram o desígnio
de Deus, de tomarem posse de toda a terra. Depois de fazerem uma conquista parcial, estabeleceram-se comodamente para consumir os frutos
de suas vitórias. Em sua incredulidade e amor ao comodismo, congregaram-se nas partes já conquistadas, em vez de avançarem a ocupar novo
território. Assim começaram a afastar-se de Deus. Por seu fracasso em
executar Seu propósito, tornaram-Lhe impossível cumprir para com eles
a promessa de abençoá-los. Não está a igreja hoje fazendo a mesma coisa? Tendo diante de si o mundo todo em necessidade do evangelho, os
professos cristãos congregam-se onde eles mesmos possam desfrutar
os privilégios do evangelho. Não sentem a necessidade de ocupar novo
território, levando a mensagem da salvação para as regiões de além. Recusam-se a cumprir a ordem de Cristo: “Ide por todo o mundo, pregai o
evangelho a toda a criatura” (Marcos 16:15). Serão eles menos culpados
do que foi a igreja judaica? — Serviço cristão, pp. 140 e 141.
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A obra em favor dos pobres
Conforme está escrito: Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre
(2 Coríntios 9:9).
uitos pensam que seria grande privilégio visitar os cenários da
vida de Cristo na Terra, andar pelos lugares por Ele trilhados, conM
templar o lago à margem do qual gostava de ensinar, as montanhas e

vales em que Seus olhos tantas vezes pousaram. Mas não necessitamos
ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus.
Encontraremos Suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas choças da
pobreza, nos apinhados becos das grandes cidades, e em qualquer lugar
onde há corações humanos necessitados de consolação. Fazendo como
Jesus fazia quando na Terra, andaremos em Seus passos.
Jesus trabalhava para aliviar todo caso de sofrimento que via. Pouco
dinheiro tinha para dar, mas privava-Se muitas vezes de alimento, a fim
de diminuir a necessidade dos que pareciam mais carecidos que Ele. Seus
irmãos sentiam que Sua influência ia longe em anular a deles. Era dotado de tato que nenhum deles possuía, nem desejava obter. Quando falavam asperamente aos pobres e degradados, Jesus procurava exatamente
aqueles seres, dirigindo-lhes palavras de animação. Aos que estavam em
necessidade, oferecia um copo de água fria e punha-lhes no regaço Sua
própria refeição. Aliviando-lhes os sofrimentos, as verdades que ensinava eram associadas a esses atos de misericórdia, sendo assim fixadas na
memória.
Os seguidores de Cristo devem trabalhar como Ele o fez. Cumprenos alimentar os famintos, vestir os nus e confortar os doentes e aflitos.
Devemos ajudar aos que estão em desespero, e inspirar esperança aos
desanimados. E a nós também se cumprirá a promessa: “A tua justiça irá
adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda” (Isaías
58:8). — Serviço cristão, p. 142.
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Justamente a obra que Deus quer que façamos
Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no Seu lugar santo (Salmos 68:5).
queles que se têm empenhado nessa obra de auxílio cristão, têm esA
tado a fazer aquilo que o Senhor deseja que se faça, e Ele tem aceitado seus labores. O que se tem feito nesse sentido é um trabalho com o

qual todo adventista do sétimo dia deve de coração simpatizar, e ao qual
deve prestar seu apoio, nele empenhando-se zelosamente. Negligenciando essa obra, que se acha ao seu alcance, recusando essas responsabilidades, a igreja está prejudicando grandemente a si mesma. Houvesse
a igreja realizado essa obra como deveria, e teria sido o instrumento para
a salvação de muitas pessoas.
Todos os Seus dons devem ser usados para abençoar a humanidade,
para aliviar o sofredor e o necessitado. Devemos alimentar o faminto,
vestir o nu, cuidar das viúvas e dos órfãos, e servir ao aflito e ao abatido. Nunca foi intenção de Deus que houvesse tanta miséria no mundo.
Nunca pretendeu que um homem tivesse abundância dos luxos da vida,
enquanto os filhos dos outros houvessem de chorar por pão. Os meios
supérfluos às necessidades reais da vida são confiados ao homem para o
bem e para beneficiar a humanidade. Diz o Senhor: “Vendei o que tendes,
e dai esmolas” (Lucas 12:33). “Repartam de boa mente, e sejam comunicáveis” (1 Timóteo 6:18). “Quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos” (Lucas 14:13). “Que soltes as ligaduras da impiedade,
que desfaças as ataduras do jugo [...] que deixes livres os quebrantados, e
despedaces todo o jugo [...] repartas o teu pão com o faminto e recolhas
em casa os pobres desterrados [...] vendo o nu, o cubras” e fartes “a alma
aflita” (Isaías 58:6, 7 e 10). “Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a
toda a criatura” (Marcos 16:15). Estes são os mandamentos do Senhor.
Está o grande corpo de cristãos professos fazendo esta obra? — Serviço
cristão, pp. 142 e 143.
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A obra que a igreja devia estar realizando
Porventura, não é este o jejum que escolhi: que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças
as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo?
Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres
desterrados? E, vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? (Isaías
58:6 e 7).
oas obras, eis os frutos que Cristo requer de nós; palavras bondosas,
atos de generosidade, de terno cuidado para com os pobres, os necesB
sitados, os doentes. Quando o seu coração simpatiza com outro coração

oprimido de desânimo e desgostos, quando a sua mão se estende em auxílio do necessitado, os nus são vestidos, o estrangeiro é bem-vindo à sua
mesa e ao seu coração, os anjos se acham muito próximos; essas ações
encontram eco no Céu. Cada ato de justiça, misericórdia, generosidade,
repercute melodiosamente no Céu. O Pai contempla de Seu trono os que
praticam tais atos de misericórdia, e os conta entre Seus mais preciosos
tesouros. “E eles serão Meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que
farei, serão para Mim particular tesouro” (Malaquias 3:17). Cada ato de
compaixão para com o necessitado, o sofredor, é considerado como sendo feito a Jesus. Quando você acode ao pobre e se compadece dos sofredores e oprimidos, e ampara os órfãos, está se colocando na mais íntima
relação com Jesus.
A obra de recolher o necessitado, o oprimido, o aflito, o que sofreu
perdas, é justamente a obra que toda igreja que crê na verdade para este
tempo devia de há muito estar realizando. Cumpre-nos mostrar a terna
simpatia do samaritano em acudir às necessidade físicas, alimentar o faminto, trazer para casa os pobres desterrados, buscando de Deus todo
dia a graça e a força que nos habilitem a chegar às profundezas da miséria humana, e ajudar aqueles que absolutamente não se podem ajudar a
si mesmos. Isto fazendo, temos favorável ensejo de apresentar a Cristo, o
Crucificado. — Serviço cristão, p. 143.
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Detalhes que valem mais do que prata ou ouro
E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? (Marcos 10:51).
m todas as nossas relações devemos lembrar que há, na vida dos
E
outros, capítulos fechados às vistas mortais. Há, nas páginas da
memória, tristes histórias que são sagradamente guardadas de olhares

curiosos. Aí se encontram registradas longas, renhidas batalhas com circunstâncias probantes, talvez perturbações da vida doméstica, que enfraquecem dia a dia o ânimo, a confiança e a fé. Os que estão pelejando o
combate da vida em grande desvantagem de condições podem ser fortalecidos e animados por pequeninas atenções que não custam senão um
amorável esforço. Para esses, o caloroso e ajudador aperto de mão dado
por verdadeiro amigo vale mais que prata ou ouro. As palavras de bondade são recebidas com tanto agrado como o sorriso dos anjos.
Há multidões lutando com a pobreza, obrigados a batalhar duramente por pequenos salários, e mal podendo garantir as mais rudimentares exigências da vida. A labuta e a privação, sem esperança de coisas
melhores, tornam excessivamente pesada sua carga. E, quando a isso se
ajuntam a dor e a doença, o fardo é quase insuportável. Alquebrados e
oprimidos, não sabem para onde se voltar em busca de auxílio. Compadeça-se deles em suas provações, suas mágoas e decepções. Isso abrirá
o seu caminho para ajudá-los. Fale para eles acerca das promessas de
Deus, ore com eles e por eles, inspire neles a esperança.
Muitos há para quem a vida é uma penosa luta; sentem suas deficiências, e são infelizes e incrédulos; pensam nada terem por que ser agradecidos. Palavras bondosas, olhares de simpatia, expressões de apreciação,
seriam para muitas almas lutadoras e solitárias como um copo de água
fria a uma alma sedenta. Uma palavra compassiva, um ato de bondade,
ergueriam fardos que pesam duramente sobre fatigados ombros. E toda
palavra ou ato de abnegada bondade é uma expressão do amor de Cristo
pela humanidade perdida. — Serviço cristão, pp. 144 e 145.

| 274 |

Métodos para alcançar almas

27 de setembro

Muitos ocultam a sua dor
Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava
silenciosamente, seus lábios se mexiam mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela
estivesse embriagada (1 Samuel 1:12 e 13 — Nova Versão Internacional, 2001).
pecado é o maior de todos os males, e é nosso dever compadecerO
nos dos pecadores e auxiliá-los. Nem todos podem ser alcançados
do mesmo modo, porém. Muitos há que ocultam sua penúria de alma.
Estes seriam grandemente auxiliados por uma palavra terna ou por uma
boa lembrança. Outros estão na maior indigência, contudo não o sabem.
Não reconhecem a terrível privação da alma. As multidões estão tão submersas no pecado, que perderam todo senso das realidades eternas, perderam a semelhança de Deus, e mal sabem se têm alma para ser salva ou
não. Não têm nem fé em Deus, nem confiança no homem. Alguns destes
só podem ser alcançados por atos de beneficência desinteressada. Precisam ser primeiramente atendidas as suas necessidades materiais. Precisam ser alimentados, limpos e vestidos decentemente. Ao verem a prova
de nosso amor desinteressado, ser-lhes-á mais fácil crerem no amor de
Cristo.
Muitos há que erram e sentem a sua vergonha e loucura. Consideram
seus enganos e erros até serem arrastados quase ao desespero. Não devemos desprezar essas almas. Quando alguém tem que nadar contra a
correnteza, toda sua força o impele para trás. Estenda-se a mão auxiliadora a ele como foi oferecido a Pedro, quando se afogava, o socorro do Irmão mais velho. Fale-lhe palavras de esperança, palavras que fortaleçam
a confiança e despertem amor.
À alma cansada de uma vida de pecado, mas não sabendo onde encontrar alívio, apresente o compassivo Salvador. Tome-a pela mão, erga
-a, diga a ela coisas animadas e esperançosas. Ajude-a a segurar a mão
do Salvador. — Serviço cristão, p. 145.
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Hospitalidade — um método para ganhar almas
Não vos esqueçais da hospitalidade, porque, por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos
(Hebreus 13:2).
obra neste mundo é viver para fazer bem a outros, para abenN ossa
çoar a outros, para sermos hospitaleiros; e não é senão à custa de

algum incômodo, muitas vezes, que podemos hospedar aqueles que em
verdade necessitam de nossos cuidados, e do benefício de nossa companhia e de nosso lar. Alguns fogem a esses necessários encargos. Mas
alguém os tem de aceitar; e como, em geral, os irmãos não são muito
amantes da hospitalidade, e não repartem equitativamente esses deveres cristãos, os poucos que têm um coração voluntário e levam a sério o
caso daqueles que se acham em aperto, ficam sobrecarregados.
“Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não o sabendo, hospedaram anjos” (Hebreus 13:2). Essas palavras não perderam
nenhuma força através do tempo. Nosso Pai celestial ainda continua a
pôr no caminho de Seus filhos oportunidades que são bênçãos disfarçadas; e os que aproveitam essas oportunidades encontram grande regozijo.
Deus nos experimenta e prova pelas ocorrências comuns da vida. São
as pequenas coisas que revelam os capítulos do coração. São as pequenas
atenções, os numerosos incidentes pequeninos e as simples cortesias da
vida, que formam a soma da felicidade da existência; e é a negligência
das palavras bondosas, animadoras e afetuosas, e das pequenas cortesias da vida que ajudam a formar o todo da infelicidade da existência.
Verificar-se-á afinal que a negação do próprio eu pelo bem e felicidade
dos que nos rodeiam constitui grande parte do registro da vida no Céu.
— Serviço cristão, pp. 145 e 146.
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Uma lição de moral
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima
compaixão (Lucas 10:33).
grandes princípios da Lei de Deus são o supremo amor a Deus
O sedois
amor altruísta ao próximo. Os primeiros quatro mandamentos e

os últimos seis dependem desses dois princípios, ou deles provêm. Cristo
explicou ao doutor da lei que seu próximo se encontrava na ilustração do
homem que viajava de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, sendo
roubado, espancado e deixado meio morto. O sacerdote e o levita viram
o homem sofrendo, mas seu coração não correspondeu a suas necessidades. Evitaram-no, passando de largo. O samaritano passou por aquele
caminho, e quando viu a necessidade de auxílio em que se achava o estranho, não perguntou se era parente, ou conterrâneo ou da mesma fé;
mas pôs-se a trabalhar a fim de ajudar o sofredor, pois que havia trabalho que devia ser feito. [...]
Os que têm pena dos desafortunados, dos cegos, aleijados, enfermos,
viúvas, órfãos e necessitados, Cristo os representa como observadores
dos mandamentos, que hão de ter vida eterna. [...] Cristo considera todos
os atos de misericórdia, beneficência e atenciosa consideração para com
os desafortunados, os cegos, os aleijados, os doentes, as viúvas e os órfãos, como feitos a Ele mesmo; e essas obras são mantidas nos registros
celestes e serão recompensadas. Por outro lado, será escrito no livro um
registro contra os que manifestam a indiferença do sacerdote e do levita
para com os desafortunados, e os que se prevalecem do infortúnio dos
outros, aumentando-lhes o sofrimento a fim de egoistamente desfrutarem vantagens. Deus certamente retribuirá todo ato de injustiça e toda
manifestação de descuidosa indiferença e negligência para com os sofredores de nosso meio. Cada qual será finalmente recompensado conforme foram suas obras. — Serviço cristão, pp. 146 e 147.
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30 de setembro

Métodos para alcançar almas

A perseguição é essencial para o
espalhamento da mensagem
E fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém; e
todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos (Atos 8:1).
osso povo tem sido considerado por demais insignificante para ser
N
digno de nota; mas virá uma mudança. O mundo cristão está agora
procedendo a movimentos que necessariamente trarão em preeminên-

cia o povo observador dos mandamentos. [...]
Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade, e da própria vida, para defender a Lei de Deus,
que é anulada pelas leis dos homens. [...]
O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais
desanimadoras e difíceis. As advertências que a conformidade com o
mundo tem silenciado ou retido, precisam ser dadas sob a mais feroz
oposição dos inimigos da fé. E por aquele tempo a classe dos superficiais,
conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé e tomará sua posição com os francos inimigos
dela, para os quais havia muito tendiam suas simpatias. [...]
O mundo protestante moderno vê no pequeno grupo de observadores do sábado um Mardoqueu à porta. Seu caráter e conduta, exprimindo a verdadeira reverência pela Lei de Deus, são uma acusação constante
para os que renunciaram o temor do Senhor, calcando a pés Seu santo
sábado. Os intrusos e inoportunos precisam de alguma maneira ser eliminados. [...]
Quando [os primeiros discípulos] foram espalhados pela perseguição,
saíram cheios de zelo missionário. Compenetraram-se da responsabilidade de sua missão. Sabiam ter nas mãos o pão da vida para um mundo
faminto; e eram constrangidos pelo amor de Cristo a distribuir este pão
a todos os que estivessem em necessidade. — Serviço cristão, pp. 119-121.
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1º de outubro

A primeira escola da criança
Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos
não se desviará deles (Provérbios 22:6 — Nova Versão Internacional, 2001)
lar é a primeira escola da criança, e é aí que se devem lançar as bases
O
para uma vida de serviço. A primeira grande ocupação de sua vida é
ser missionário no lar.

A restauração e reerguimento da humanidade começam no lar. A
obra dos pais é a base de toda outra obra. [...] A felicidade da sociedade,
o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências
domésticas.
Quanto mais profundamente o espírito de verdadeiro serviço penetrar o lar, tanto mais profundamente ele se desenvolverá na vida das
crianças. Elas encontrarão prazer em servir e sacrificar-se pelo bem dos
outros.
Não esqueçam os pais o grande campo missionário que jaz perante
eles no lar. O filho confiado por Deus a sua mãe, constitui um sagrado
encargo. “Tome este filho, esta filha”, diz Deus, “e o eduque para Mim.
Forme um caráter polido à semelhança dos palácios, para que possa resplandecer para sempre nas cortes do Senhor”. A luz e glória que irradia do
trono de Deus repousa sobre a mãe fiel enquanto se esforça por educar
os filhos de maneira a resistirem às influências do mal.
Nossa obra para Cristo deve começar com a família, no lar. [...] Não
existe campo missionário mais importante do que esse. Por preceito e
exemplo devem os pais ensinar os filhos a trabalharem pelos inconversos. Devem as crianças ser educadas de maneira tal que simpatizem com
os idosos e enfermos, e tratem de aliviar os sofrimentos dos pobres e
oprimidos. Deve-se-lhes ensinar a serem diligentes na atividade missionária; e, desde tenra idade, inculcar a abnegação e sacrifício para o bem
de outros e o progresso da causa de Cristo, a fim de serem colaboradores
de Deus. — Serviço cristão, p. 158.
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A importância da obra da mãe
Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe (Provérbios 1:8).
homens casados vão para o trabalho, deixando em casa
Q uando
a esposa para cuidar dos filhos, a esposa e mãe estará realizando

uma obra tão importante quanto o marido e pai. Enquanto o marido é
missionário lá fora, ela não o é menos em casa, excedendo muitas vezes
o marido quanto aos cuidados, solicitude e trabalhos com que tem de
arcar. Sua obra, que consiste em desenvolver e moldar a inteligência e o
caráter dos filhos e educá-los para serem homens úteis aqui e idôneos
para a futura vida imortal, é uma obra sagrada e importante. O marido,
lá fora pode ser cumulado de honras da parte dos homens, ao passo que
a fiel obreira em casa ficará privada dessa recompensa. Mas se ela se empenhar pela felicidade da família, esforçando-se por formar caracteres à
imagem divina, os anjos arrolarão o seu nome junto ao dos maiores missionários do mundo. Deus não vê as coisas como se apresentam à visão
finita do homem.
Todos podem fazer alguma coisa. Num esforço por escusarem-se,
dizem alguns: “O lar, os deveres, os filhos requerem meu tempo e meus
recursos”. Pais, seus filhos devem ser sua mão auxiliadora, aumentando sua capacidade e habilidade para trabalhar para o Senhor. Os filhos
são os membros mais novos da família do Senhor. Devem ser levados a
consagrar-se a Deus, a quem pertencem pela criação e redenção. Devem
ser ensinados que todas as suas faculdades do corpo, mente e alma Lhe
pertencem. Devem ser instruídos para ajudar em vários ramos de serviço abnegado. Não permitais que vossos filhos sejam empecilhos. Junto a
vocês devem os filhos partilhar os encargos tanto espirituais como físicos. Ajudando outros, eles aumentam sua própria felicidade e utilidade.
— Serviço cristão, p. 159.
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3 de outubro

A influência de um lar cristão é incalculável
A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa; os teus filhos, como plantas
de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor!
(Salmos 128:3 e 4).
ma casa cristã bem ordenada é um poderoso argumento em favor
U
da realidade da religião cristã, argumento que o incrédulo não pode
contradizer. Todos podem ver que há na família uma influência em ativi-

dade, a qual afeta os filhos, e que o Deus de Abraão está com eles. Se os
lares dos professos cristãos tivessem um molde religioso correto, exerceriam uma poderosa influência para o bem. Seriam na verdade “a luz do
mundo” (Mateus 5:14).
A missão do lar estende-se para além do círculo de seus membros. O
lar cristão deve ser uma lição prática que ponha em relevo a excelência
dos princípios verdadeiros da vida. Semelhante exemplo será no mundo
uma força para o bem. Muito mais poderosa que qualquer sermão pregado é a influência de um verdadeiro lar, no coração e na vida. Ao deixarem
um lar assim, os jovens ensinarão as lições que aí aprenderam. Por essa
maneira, penetrarão em outros lares princípios mais nobres de vida, e
uma influência regeneradora far-se-á sentir na sociedade.
A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao
mundo, é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o poderá fazer; pois é um testemunho vivo de seu virtual poder sobre o coração.
Deus pretende que as famílias da Terra sejam um símbolo da família
do Céu. Os lares cristãos, estabelecidos e mantidos de conformidade com
o plano de Deus, contam-se entre as Suas instrumentalidades mais eficientes para a formação do caráter cristão e para o avançamento de Sua
Obra. — Serviço cristão, pp. 159 e 160.
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Aproveitarei cada oportunidade em meu lar
Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e
em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti (2 Timóteo 1:5).
esfera de influência poderá parecer limitada, nossas capacidaN ossa
des diminutas, escassas as oportunidades, nossos recursos reduzi-

dos; no entanto, se soubermos aproveitar fielmente as oportunidades de
nossos lares, maravilhosas serão nossas possibilidades. Se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida, poderemos ser condutos que
levem correntes de força vivificante. De nosso lar brotarão rios de vida e
de saúde, de beleza e fecundidade numa época como esta, em que tudo
é desolação e esterilidade.
Vi Satanás plantando sua bandeira nos lares dos que professam ser
os escolhidos de Deus; mas os que andam na luz devem ser capazes de
discernir a diferença entre a negra bandeira do adversário e a bandeira
manchada de sangue, de Cristo.
Vocês que dizem amar a Deus, levem a Jesus consigo aonde quer que
forem; e, como os patriarcas de outrora, ergam um altar ao Senhor onde
quer que sua tenda seja armada. Necessita-se uma reforma nesse sentido — reforma que seja profunda e ampla.
Satanás faz esforços para afastar os homens de Deus, e é sempre
bem-sucedido nesse propósito quando consegue absorver a sua atenção
de modo que não tomem tempo para ler a Bíblia, orar particularmente
e oferecer seus sacrifícios de ações de graça e louvor de manhã e à tarde
sobre o altar de família. Que o culto familiar seja aprazível e interessante.
Devem ser instruídos [os filhos] a respeitar as horas de oração e a levantar-se cedo para tomar parte no culto da família. — Serviço cristão, p.
160.
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5 de outubro

A forma correta de apresentar a religião
aos meus filhos
Mas quando Jesus viu o que estava acontecendo, ficou muito aborrecido com os discípulos e
lhes disse: Deixem as crianças virem a Mim, porque o Reino de Deus pertence àqueles que são
como crianças. Não as mandem embora! (Marcos 10:14).
necessário apresentar a religião às crianças de maneira atrativa, não
É
repulsiva. Torne-se a hora do culto de família a mais feliz do dia. A
leitura das Escrituras seja bem escolhida e simples; as crianças tomem

parte nos cânticos; e sejam as orações curtas e específicas.
À mesa da família, assim como ao seu altar, os hóspedes são bem-vindos. Os momentos de oração impressionam os que recebem hospedagem e mesmo uma só visita pode significar a salvação de uma alma da
morte. O Senhor leva em conta essa obra, dizendo: “Eu recompensarei”.
Os filhos devem ser ensinados a respeitar e reverenciar a hora de oração. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida,
e o pai ou a mãe na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que
os guarde durante o dia. Vão com humildade, coração cheio de ternura,
e com o senso das tentações e perigos que se acham diante de vocês e de
seus filhos; pela fé, amarrem-nos ao altar, suplicando para eles o cuidado
do Senhor. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. É o dever dos pais cristãos, de manhã e à tarde, pela fervente oração e fé perseverante, porem um muro em torno de seus filhos.
Cumpre-lhes instruí-los pacientemente — bondosa e incansavelmente
ensinem-lhes a viver de maneira a agradar a Deus.
Abraão, o amigo de Deus, dá-nos um digno exemplo. A sua vida foi
uma vida de oração. Onde quer que ele armasse a tenda, junto construía
o altar, convocando todos os que faziam parte de seu acampamento para
o sacrifício da manhã e da tarde. Quando a tenda era removida, o altar
ficava. Nos anos subsequentes, houve os que entre os cananeus errantes receberam instrução de Abraão; e, quando quer que um desses vinha
àquele altar, sabia quem havia estado ali antes; e, depois de armar a tenda, reparava o altar, e ali adorava o Deus vivo. — Serviço cristão, p. 160 e 161.
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Cuidar de crianças é uma obra missionária
Em verdade vos digo que qualquer que não receber o Reino de Deus como uma criança de maneira
nenhuma entrará nele. E, tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou (Marcos
10:15 e 16).
uitos estão enfermos física, mental e moralmente, porque sua
M
atenção está voltada exclusivamente para si mesmos. Poderiam
ser salvos desse estado de estagnação pela sadia vitalidade e a diversida-

de de mente dos mais novos, e a incansável energia das crianças.
Tenho terno interesse por todas as crianças, pois tornei-me uma sofredora em tenra idade. Tenho tomado muitas crianças para delas cuidar,
e tenho compreendido sempre que a associação com a simplicidade da
infância foi uma grande bênção para mim. [...]
A simpatia, paciência e amor exigidos no trato com crianças seriam
uma bênção em todo lar. Elas poderiam abrandar e subjugar traços de
caráter naqueles que necessitam ser mais otimistas e calmos. A presença
de uma criança num lar suaviza e refina. Uma criança criada no temor do
Senhor é uma bênção.
O cuidado e afeição por crianças dependentes removem as asperezas
de nossa natureza, fazem-nos ternos e compreensivos, e influem no desenvolvimento dos mais nobres elementos de nosso caráter. [...]
Depois do nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma
experiência mais elevada; foi levado a uma relação mais íntima com
Deus. Compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidade como filho de Deus. E, quando viu o amor do filho para com o pai,
sua confiança singela em sua proteção; quando sentiu a ternura profunda e compassiva de seu próprio coração por aquele filho primogênito,
aprendeu uma lição preciosa do maravilhoso amor de Deus para com os
homens no dom de Seu filho, e a confiança que os filhos de Deus podem
depositar em seu Pai celestial. — O lar adventista, pp. 159 e 160.
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7 de outubro

O cuidado das crianças necessitadas
Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá (Salmos
27:10).
uitos pais que morreram na fé, repousando na eterna promessa
M
de Deus, deixaram seus amados na plena confiança de que Deus
cuidará deles. E como o Senhor toma providências em favor desses de-

samparados seres? Ele não opera um milagre enviando maná do Céu;
não manda que os corvos lhes deem o sustento; mas opera um milagre
sobre o coração humano, expulsando da alma o egoísmo e franqueando
as fontes da benevolência. Ele prova o amor de Seus professos seguidores
confiando-lhes à terna compaixão os entes desamparados.
Há um vasto campo de prestatividade diante de todo aquele que deseje trabalhar pelo Mestre, cuidando dessas crianças e jovens que foram
privados da cuidadosa guia dos pais e da subjugante influência de um lar
cristão. Muitos deles têm herdado maus traços de caráter; e se deixados
a crescer na ignorância, se entregarão a associações que levam ao vício
e ao crime. Essas crianças sem futuro necessitam ser postas em posição
favorável para a formação de um caráter reto, a fim de que se tornem filhos de Deus.
Crianças sem pai nem mãe são postas nos braços da igreja, e Cristo
diz a Seus seguidores: Tomem essas crianças desprotegidas, tragamnas a Mim e receberão seu salário. Tenho visto muita manifestação de
egoísmo nestas coisas. A menos que haja alguma evidência especial de
que eles próprios serão beneficiados na adoção em sua família daqueles que necessitam de lares, alguns se esquivam, e respondem: Não. Não
parecem saber ou importar-se de que estejam tais crianças salvas ou perdidas. Isto, eles pensam, não lhes diz respeito. Respondem como Caim:
“Sou eu guardador do meu irmão?” Gênesis 4:9. Não estão dispostos a enfrentar o inconveniente e a fazer qualquer sacrifício pelos órfãos, e indiferentemente lançam-nos aos braços do mundo, que às vezes está mais
disposto a recebê-los do que esses professos cristãos. No dia de Deus se
fará inquirição quanto àqueles que o Céu lhes deu a oportunidade de salvar [...]. — O lar adventista, p. 167.
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Uma obra missionária para casais sem filhos
Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres
desterrados? (Isaías 58:7).
lguns que não têm filhos deviam aprender a amar filhos alheios e
cuidar deles. Podem eles não ser chamados a trabalhar em campos
A
estrangeiros, mas podem ser chamados a trabalhar na própria localida-

de em que vivem. Em lugar de dar tanta atenção a bichinhos domésticos,
esbanjando afeição com mudos animais, empreguem seus talentos com
seres humanos, os quais têm um Céu para conquistar e um inferno de
que fugir. Deem sua atenção a criancinhas cujo caráter podem moldar
segundo a semelhança divina. Dediquem seu amor aos pequeninos sem
lar que estão ao seu redor. Em lugar de fechar o coração aos membros da
família humana, vejam quantos desses pequenos sem lar vocês podem
levar à doutrina e admoestação do Senhor. Há abundância de trabalho a
todo que deseje fazê-lo. Empenhando-se neste setor de atividade cristã,
a igreja pode crescer em número de membros e enriquecer no espírito.
A tarefa de salvar os que não têm lar e os órfãos é responsabilidade de
cada um.
Se os que não têm filhos e a quem Deus fez mordomos de recursos,
abrissem o coração para amparar crianças que necessitam de amor, cuidado e afeição, e de serem ajudadas com os bens deste mundo, poderiam ser muito mais felizes do que são hoje. Sempre que jovens sem o
compassivo cuidado de um pai e o terno amor de uma mãe estiverem
expostos à corruptora influência destes últimos dias, é dever de alguém
suprir o lugar de pai e mãe para com alguns deles. Aprenda-se a proverlhes amor, afeição e simpatia. Todos aqueles que professam ter um Pai
no Céu, de quem esperam que deles cuide e finalmente os leve para o lar
que lhes preparou, devem sentir a solene obrigação de ser amigos dos
que não têm amigos e pais dos órfãos, de ajudar as viúvas e ser de utilidade prática neste mundo em benefício da humanidade. — O lar adventista,
pp. 168 e 169.
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9 de outubro

É adequado que esposas de pastores
adotem crianças?
Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida; como fui com Moisés, assim serei
contigo; não te deixarei nem te desampararei (Josué 1:5).
em sido feita a pergunta se a esposa de pastor deve adotar crianças
T
pequenas. Respondo: Se ela não tem aptidão de empenhar-se no trabalho missionário fora do lar, e considera seu dever tomar crianças órfãs

e delas cuidar, ela pode fazer um bom trabalho. Mas seja a escolha feita
primeiro entre filhos de pais guardadores do sábado. Deus abençoará a
homens e mulheres que de boa vontade partilham o seu lar com os que
não o têm. Mas se a esposa do pastor pode desempenhar parte pessoal
na obra de educar a outros, deve ela consagrar suas faculdades a Deus
como uma obreira cristã. Deve ela ser verdadeira ajudante do marido, assistindo-o em seu trabalho, melhorando o próprio intelecto e ajudando
-o a dar a mensagem. O caminho está aberto para que a mulher humilde
e consagrada, dignificada pela graça de Cristo, visite os que necessitam
de auxílio e derrame luz nas almas desencorajadas. Elas podem levantar os abatidos orando com eles e apontando-lhes a Cristo. Não deviam,
pois, devotar seu tempo e forças a um pequenino e desamparado mortal
que necessite de constante cuidado e atenção. Não devem assim voluntariamente atar as próprias mãos.
Tanto quanto estiver em vossa capacidade, fazei um lar para os que
não o têm. Prepare-se cada um para desempenhar uma parte para o
êxito desta obra. Disse o Senhor a Pedro: “Apascenta os Meus cordeiros”
(João 21:15). Esta ordem é para nós, e em abrindo nossos lares para os órfãos, ajudamos no seu cumprimento. Não permita que Jesus fique desapontado com você.
Tome essas crianças e apresente-as a Deus como perfumada oferta.
Peça sobre elas a bênção dEle, e então modele-as segundo a ordem de
Cristo. Aceitará nosso povo este sagrado encargo? — O lar adventista, pp.
169 e 170.
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Pode ser um teste às famílias
O Rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade: todas as vezes que vocês deixaram de
ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a Mim que deixaram de ajudar (Mateus 25:45
— Nova Tradução na Linguagem de Hoje).
nos atrás foi-me mostrado que o povo de Deus seria testado na quesA
tão de prover um lar para os que não o têm; que haveria muitos sem
lar em consequência de crer na verdade. Oposição e perseguição separa-

riam os crentes de seus lares, e seria dever dos que tivessem lar abrir uma
ampla porta aos que não o tivessem. Foi-me mostrado recentemente que
Deus provaria Seu povo professo especialmente com respeito a este assunto. Cristo Se tornou pobre por amor de nós, para que por Sua pobreza
enriquecêssemos. Fez um sacrifício a fim de que pudesse preparar um lar
aos que peregrinos e estrangeiros no mundo procuram uma pátria melhor, isto é, a celestial. — Testemunhos para a igreja, vol. 2, pp. 27 e 28.
Crianças sem pai e sem mãe são postas nos braços da igreja, e Cristo
diz a Seus seguidores: Tomem essas desamparadas crianças, cuidem delas para Mim e receberão o seu salário. Tenho visto muito egoísmo manifestado nestas coisas. A menos que haja alguma evidência especial de
que eles próprios serão beneficiados pela adoção em sua família dos que
necessitam de lares, alguns se esquivam, e respondem: Não. Não parecem saber ou se preocupar com o fato de os tais estarem salvos ou perdidos. Isto, pensam, não lhes diz respeito. Como Caim, perguntam: “Sou eu
guardador de meu irmão?” Não estão dispostos a se darem ao incômodo
ou ao sacrifício pelos órfãos, e indiferentemente entregam-nos aos braços do mundo, que, às vezes, está mais disposto a recebê-los do que esses
professos cristãos. No dia de Deus se pedirá contas por estes a quem o
Céu lhes deu a oportunidade de salvar. Mas desejavam ser desculpados,
e não desejavam empenhar-se na boa obra a não ser que daí resultasse
proveito para si. Tem-se-me mostrado que os que recusam essas oportunidades de fazer bem ouvirão de Jesus: “Sempre que o deixastes de fazer
a um destes Meus pequeninos, a Mim o deixastes de fazer”. — Beneficência social, p. 220.
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Mau exemplo missionário no lar
Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira (Efésios 4:26).
açam os pais e mães solene promessa a Deus, a quem professam
F
amar e obedecer, de que por Sua graça não contenderão entre si, mas
que em sua própria vida e temperamento manifestarão o espírito que

desejam os filhos acariciem.
Devem os pais ser cuidadosos em não permitir que o espírito de dissensão se insinue no lar; pois este é um dos instrumentos de Satanás
para fazer sua impressão no caráter. Se os pais se empenharem pela unidade no lar mediante o inculcar os princípios que governaram a vida de
Cristo, a dissensão será expulsa, e união e amor habitarão ali. Pais e filhos
partilharão do dom do Espírito Santo.
Lembrem-se marido e mulher que eles têm cargas bastantes para levar sem tornar a vida infeliz por permitir que sobrevenham diferenças.
Os que dão lugar a pequenas diferenças convidam Satanás para dentro
do lar. Os filhos contraem o espírito de contenda por ninharias. Agências
do mal fazem sua parte em tornar pais e filhos desleais a Deus.
Embora possam surgir provas na vida matrimonial, marido e mulher
devem guardar a alma no amor de Deus. O pai deve olhar a mãe de seus
filhos como alguém merecedora de toda bondade, ternura e simpatia. —
O lar adventista, p. 178.
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A união com Cristo é uma obra missionária no lar
Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o
Meu jugo, e aprendei de Mim, que Sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso
para a vossa alma. Porque o Meu jugo é suave, e o Meu fardo é leve (Mateus 11:28-30).
causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a separação de
A
Cristo. Aproximar-se de Cristo é aproximarem-se uns dos outros. O
segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia,
o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades —
embora haja muito disto a ser feito — mas a união com Cristo.
Imaginem um grande círculo, de cuja periferia saiam linhas que se
dirigem todas para o centro. Quanto mais próximo do centro, mais próximas estão as linhas umas das outras.
Assim é na vida cristã. Quanto mais perto nos achegamos de Cristo,
mais perto estaremos uns dos outros. Deus é glorificado quando Seu
povo se une em ação harmoniosa.
A família firme é um sagrado organismo social, em que cada membro
deve desempenhar sua parte, um ajudando ao outro. A obra do lar deve
mover-se suavemente, como as diferentes partes de uma máquina bem
regulada.
Cada membro da família deve sentir que sobre ele repousa a responsabilidade individual de fazer sua parte em ajudar no conforto, ordem e
regularidade do lar. Não deve trabalhar um contra o outro. Todos devem
empenhar-se unidos na boa obra de se encorajarem mutuamente; devem exercer gentileza, longanimidade e paciência; falar em tom calmo
e baixo, evitando confusão, e cada um fazendo o melhor para aliviar o
fardo da mãe [...]
Cada membro da família deve compreender exatamente a parte que
dele se espera em união com os outros. Todos, desde a criança de seis
anos e daí para cima, devem compreender que deles se requer que desempenhem sua parte nos encargos da vida. — O lar adventista, p. 179.
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13 de outubro

A primeira escola missionária da criança
Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor (Isaías 8:18).
de educação estabelecido no Éden centralizava-se na famíO método
lia. Adão era o “[filho] de Deus” (Lucas 3:38), e era de seu Pai que os

filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido,
uma escola familiar.
No plano divino de educação, adaptado às condições do homem após
a queda, Cristo ocupa o lugar de representante do Pai, como o elo conectivo entre Deus e o homem; Ele é o grande ensinador da humanidade. E
Ele ordenou que os homens e mulheres fossem Seus representantes. A
família era a escola, e os pais os professores.
A educação centralizada na família era a que prevalecia nos dias dos
patriarcas. Deus provia às escolas assim estabelecidas as mais favoráveis
condições para o desenvolvimento do caráter. O povo que estava sob Sua
direção ainda prosseguia com o plano de vida que Ele havia designado
no princípio. Os que se afastavam de Deus construíam para si mesmos cidades, e, congregando-se nelas, gloriavam-se no esplendor, no luxo e no
vício, que fazem das cidades de hoje o orgulho e a maldição do mundo.
Mas os homens que se ativeram aos divinos princípios de vida, moravam
entre os campos e colinas. Eram cultivadores do solo e guardas de rebanhos; e nessa vida livre, independente, com suas oportunidades para o
trabalho, estudo e meditação aprendiam acerca de Deus e ensinavam os
filhos a respeito de Suas obras e caminhos. Tal foi o método de educação
que Deus desejava estabelecer em Israel.
Na vida usual, a família era tanto a escola como a igreja, sendo os pais
os instrutores nos assuntos seculares e religiosos. — O lar adventista, p.
181.
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A educação missionária mais importante
E Eu serei para vós Pai, e vós sereis para Mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso (2
Coríntios 6:18).
um triste fato, quase universalmente admitido e deplorado, que a
É
educação do lar e o ensino da juventude de hoje têm sido negligenciados.

Não há um campo de ação mais importante do que o que foi designado aos fundadores e protetores do lar. Das obras, confiadas a seres humanos, nenhuma existe tão repleta de consequências de grande alcance,
como a obra dos pais.
A juventude e a infância de hoje é que determinam o futuro da sociedade, e o que estes jovens e estas crianças hão de ser depende do lar. A
falta de boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela maior
parte das enfermidades, de miséria e criminalidade que flagelam os homens. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem
do lar se achassem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação não experimentaria
o mundo!
Toda criança trazida ao mundo é propriedade de Jesus Cristo, e deve
ser educada por preceito e exemplo para amar e obedecer a Deus; mas
decididamente o maior número de pais tem negligenciado a obra que
Deus lhes deu, deixando de educar e preparar os filhos desde o alvorecer
da razão, para conhecer e amar a Cristo. Mediante penoso esforço devem
os pais vigiar a mente aberta e receptiva, tornando tudo secundário no
lar ante o positivo dever sobre eles imposto por Deus, de educar os filhos
na doutrina e admoestação do Senhor. — O lar adventista, pp. 182 e 183.
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15 de outubro

Instrumentos missionários no ensino do lar
Porque Eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para
que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo; para que o Senhor faça vir
sobre Abraão o que acerca dele tem falado (Gênesis 18:19).
evem os pais em sentido especial considerarem-se como instrumenD
tos de Deus para instruir seus filhos, como o fez Abraão, para que
guardem o caminho do Senhor. Necessitam buscar as Escrituras diligen-

temente, a fim de saberem qual é o caminho do Senhor, para que possam
ensinar a sua casa. Miqueias diz: “Que é que o Senhor pede de ti, senão
que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente
com o teu Deus?” (Miqueias 6:8). Para serem ensinadores, devem os pais
ser discípulos, constantemente recebendo luz dos oráculos de Deus, levando esta preciosa luz por preceito e exemplo à educação de seus filhos.
Pela luz que Deus me tem dado, sei que o esposo e a esposa devem
ser no lar sacerdotes, médicos, enfermeiros e mestres, unindo os filhos
a si mesmos e a Deus, educando-os para que deixem cada hábito que de
alguma maneira milite contra a obra de Deus no corpo, e ensinando-os a
cuidar de cada parte do organismo.
A mãe deve ser sempre preeminente nesta obra de ensinar os filhos;
embora deveres importantes e graves repousem sobre o pai, a mãe, pela
quase constante associação com os filhos, especialmente durante os
seus tenros anos, deve ser sempre sua especial companheira e instrutora. Deve ter o maior cuidado em cultivar nos filhos o asseio e a ordem, a
fim de dirigi-los na correta formação de hábitos e gostos; deve instruí-los
para que sejam industriosos, confiantes de si e um auxílio uns aos outros;
para que vivam, ajam e laborem como se sempre à vista de Deus. — O lar
adventista, p. 184.
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Um curso preparatório para a escola da igreja
Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor! O Senhor te abençoará desde
Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus
filhos e a paz sobre Israel (Salmos 128:4-6).
na escola do lar que nossos meninos e meninas se preparam para freÉ
quentar a escola da igreja. Os pais devem ter isto constantemente em
vista e, como professores no lar, consagrar a Deus todas as faculdades de

seu ser, para que possam cumprir sua elevada e santa missão. A instrução
diligente e fiel no lar, é o melhor preparo que as crianças podem receber
para a escola da vida.
Temos regras bíblicas para guia de todos, tanto de pais como de filhos, norma alta e santa da qual não há fugir. As injunções de Deus devem ser predominantes. Abram os pais e mães a Palavra de Deus perante
Ele, o pesquisador dos corações, e perguntem com sinceridade: “Que diz
Deus?”
Ensinem seus filhos a amar a verdade porque é verdade, e porque devem ser santificados pela verdade e capacitados a estar em pé na solene
revista que breve determinará se estão qualificados para obra mais elevada e para tornarem-se membros da família real, filhos do Rei celestial.
— O lar adventista, p. 185.
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17 de outubro

Uma obra missionária que não pode
ser transferida
[...] a ti te louvarão os teus irmãos; a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos; os filhos
de teu pai a ti se inclinarão (Gênesis 49:8).
ais, vocês têm responsabilidades que ninguém pode levar em seu
P
lugar. Enquanto viverem, são responsabilizados por Deus quanto a
guardar o Seu caminho. [...] Os pais que fazem da Palavra de Deus seu

guia, e que compreendem quanto seus filhos dependem deles na formação do caráter, dar-lhes-ão um exemplo que lhes seja seguro seguir.
Os pais e mães são responsáveis pela saúde, a constituição, o desenvolvimento do caráter de seus filhos. Nenhum outro devia ser feito fiador
desta obra. Quando se tornarem pais, recairá sobre vocês a tarefa de cooperar com o Senhor na educação dos filhos em princípios sadios.
Como é triste ver que muitos pais têm deposto a responsabilidade
que Deus lhes deu com respeito aos filhos, nas mãos de estranhos! Estão
desejosos de que outros trabalhem por seus filhos e os libertem de todo
o peso na questão.
Muitos que estão agora lamentando o desvio dos filhos são os únicos
culpados. Examinem suas Bíblias e vejam o que Deus deles exige como
pais e guardiões. Assumam eles seus deveres negligenciados por muito
tempo. Necessitam humilhar-se e arrepender-se diante de Deus por sua
negligência em seguir Sua direção na educação dos filhos. Necessitam
mudar seu curso de ação e seguir estrita e cuidadosamente a Bíblia como
seu guia e conselheiro. — O lar adventista, p. 187.
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Nem a igreja, nem o pastor podem assumir a
responsabilidade missionária dos pais
Então, disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho, o morto. Porém esta
disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho, o vivo. Assim falaram perante o rei
(1 Reis 3:22).
e os jovens e as crianças entregassem o coração a Cristo, que exército
S
poderia então ser gerado para levar outros à justiça Mas os pais não
devem deixar esta obra exclusivamente para a igreja.

Vocês têm acumulado grandes responsabilidades sobre o pregador e o tornam responsável pela alma de seus filhos; mas não sentem
sua própria responsabilidade como pais e instrutores. [...] Seus filhos e
filhas são corrompidos por seu próprio exemplo e frouxos preceitos; e,
não obstante esta falta de ensino doméstico, ainda acham que o pastor
deve contornar sua obra diária e realizar a maravilhosa tarefa de educar
o coração e a vida para a virtude e a piedade. Depois de haver o pastor
feito tudo que pode para a igreja mediante fiel e afetiva admoestação,
paciente disciplina e fervente oração para reconquistar e salvar a alma,
não sendo bem-sucedido, os pais e mães não raro culpam-no por não se
haverem os seus filhos convertido, quando a causa pode ser a sua própria
negligência. A tarefa repousa sobre os pais. Tomarão eles sobre si a obra
que Deus lhes confiou, a fim de fielmente realizá-la? Prosseguirão para
frente e para cima, trabalhando de maneira perseverante, paciente e humilde, a fim de alcançarem para si mesmos a exaltada norma e levar os
filhos consigo?
Não há muitos pais e mães pondo suas responsabilidades nas mãos
de outros? Não pensam muitos deles que o pastor deve tomar o encargo
e preocupar-se para que seus filhos se convertam e o selo de Deus seja
posto neles? — O lar adventista, p. 188.
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19 de outubro

A escola sabatina também não pode assumir as
responsabilidades dos pais
Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe (Provérbios 4:3).
seu privilégio [dos pais] ajudar os filhos a obter o conhecimento que
É
os pode levar à vida futura. Mas por alguma razão muitos pais não
apreciam dar a seus filhos instrução religiosa. Permitem que apanhem

na escola sabatina o conhecimento que eles deviam comunicar acerca de
sua responsabilidade diante de Deus. Esses pais necessitam compreender que Deus deseja que eduquem, disciplinem e instruam seus filhos,
pondo sempre diante deles o fato de que estão formando caráter para a
vida presente e a futura.
Não recai sobre os professores da escola sabatina a obra de indicar
aos filhos de vocês o caminho que devem seguir. A escola sabatina é uma
grande bênção; ela pode ajudá-los em seu trabalho, mas não pode tomar o lugar de vocês. Deus deu a todos os pais e mães a responsabilidade
de levar os filhos a Jesus, ensinando-lhes como orar e crer na Palavra de
Deus.
Na educação de seus filhos, não ponham de lado as grandes verdades
da Bíblia, na suposição de que a escola sabatina e os pastores farão a obra
que vocês têm negligenciado. A Bíblia não é intocavelmente sagrada e
sublime que não possa ser aberta diariamente e estudada diligentemente. As verdades da Palavra de Deus devem ser relacionadas com as coisas
da vida supostamente consideradas pequenas. Se corretamente consideradas, elas animarão a vida comum, fornecendo motivos para a obediência e princípios para a formação de um caráter reto. — O lar adventista,
pp. 188 e 189.
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Entender os filhos é uma obra missionária
Disse, então, Saul a Jônatas: Declara-me o que tens feito. E Jônatas lho declarou e disse: Tãosomente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão; eis que devo morrer?
Então, disse Saul: Assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jônatas. Porém
o povo disse a Saul: Morrerá Jônatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal
suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça! Pois com
Deus fez isso, hoje. Assim, o povo livrou a Jônatas, para que não morresse [pela mão de seu
pai, Saul] (1 Samuel 14:43-45).
lguns pais não compreendem os filhos, e não se relacionam verdaA
deiramente com eles. Existe com frequência grande separação entre aqueles e estes. Caso penetrassem os pais mais plenamente no senti-

mento dos filhos e verificassem o que lhes está no coração, isto exerceria
sobre eles uma influência benéfica.
Pai e mãe devem trabalhar unidos, em plena simpatia mútua. Devem
fazer-se companheiros dos filhos.
Os pais devem estudar a maneira melhor e mais bem-sucedida de
ganhar o amor e a confiança dos filhos, a fim de poderem guiá-los no
caminho direito. Devem eles refletir o sol do amor na família.
As crianças gostam de ter companhia, e raramente se podem divertir
sozinhas. Anseiam simpatia e ternura. O que lhes dá prazer, elas creem
que também o dá à mãe; e é natural que a ela se dirijam com suas pequeninas alegrias e pesares. A mãe não deve ferir o coraçãozinho deles,
tratando com indiferença essas coisas que, embora insignificantes para
ela, são de grande importância para as crianças. A simpatia e aprovação
que ela lhes dispensa, são preciosas. Um olhar de aprovação e uma palavra de ânimo ou louvor serão como um raio de sol em seu coraçãozinho
tornando-as às vezes felizes o dia inteiro. — O lar adventista, p. 190.
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21 de outubro

Conquistar a confiança dos filhos pode
ganhá-los para Deus
Então, deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha
mãe e, então, te seguirei (1 Reis 19:20).
s pais devem animar os filhos a confiar neles, e desabafar com eles
O
o coração quando têm desgostos e em suas diárias contrariedades
e provas.

Instruam-nos bondosamente, e liguem o coração deles ao seu. É um
tempo crítico para as crianças. Influências serão exercidas sobre elas a
fim de separá-las de vocês, e seu dever é neutralizá-las. Ensinem a elas a
fazerem de vocês seus confidentes, levando-as a segredarem aos ouvidos
de vocês suas provas e alegrias.
Os filhos seriam poupados a muitos males, fossem eles mais íntimos
de seus pais. Os pais devem estimular neles a disposição de serem abertos e acessíveis com eles, a lhes levarem suas dificuldades, e a quando se
acharem perplexos quanto à direção certa a tomar, a exporem a questão
diante de seus pais, tal como eles a veem, pedindo-lhes conselho. Quem
é tão capaz de ver e indicar o perigo que eles correm, como os pais piedosos? Quem pode, como eles, compreender o temperamento particular
de seus filhos? A mãe que observou toda disposição de espírito desde a
infância, estando assim familiarizada com a natural inclinação, está mais
bem preparada para aconselhar seus filhos. Quem pode dizer tão bem
quais os traços de caráter a combater e restringir, como a mãe, ajudada
pelo pai?
“Falta tempo”, diz o pai; “não tenho tempo de dedicar-me à instrução
de meus filhos; não tenho tempo de dedicar-me a prazeres sociais domésticos”. Então você não devia ter assumido a responsabilidade de uma
família. Privando-os do tempo que lhes pertence por direito, você têm
roubado deles a educação que deviam receber de suas mãos. Se possui
filhos, você tem uma obra a fazer, em união com a mãe, na formação do
caráter deles. — O lar adventista, p. 191.
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“Falta de tempo” não é desculpa para
não ganhar o coração dos filhos
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu (Eclesiastes 3:1).
sta é a afirmação de muitas mães: “Não tenho tempo de estar com
meus filhos”. Então por amor de Cristo, gastem menos tempo com
E
sua roupa. Deixem de lado seu embelezamento pessoal, e o ato de fazer

e receber visitas. Deixem de lado o preparo de uma variedade interminável de pratos. Porém, nunca, nunca negligenciem seus filhos. Diante
do trigo, que valor tem a palha? Que nada se interponha entre vocês e os
melhores interesses de seus filhos.
Sobrecarregadas de muitos cuidados, as mães sentem que não podem às vezes dedicar tempo para instruir seus pequenos, e dispensarlhes amor e simpatia. Lembrem-se elas, no entanto, de que, se os filhos
não encontram nos pais e no lar aquilo que lhes satisfaz o desejo que experimentam de afeto e companheirismo, irão se voltar para outras fontes, onde tanto a mente como o caráter podem correr risco.
Mãe, conceda algumas de suas horas de lazer aos filhos; associe-se
com eles no trabalho e nos esportes, e conquiste sua confiança. Cultive
neles a amizade. Dediquem os pais as noites às suas famílias. Ponham de
lado os cuidados e perplexidades com os trabalhos do dia.
Há perigo de tanto os pais como os professores comandarem e ditarem demasiadamente, ao passo que deixam de se pôr suficientemente
em relações sociais com os filhos e alunos. Mantêm-se com frequência
muito reservados, e exercem sua autoridade de maneira fria, destituída
de simpatia, que não pode atrair o coração dos educandos. Caso reunissem as crianças bem junto de si, e lhes mostrassem que as amam, e manifestassem interesse em todos os seus esforços, e mesmo em seus esportes, tornando-se por vezes uma criança entre elas, dar-lhes-iam muita
satisfação e lhes granjeariam o amor e a confiança. E mais depressa as
crianças respeitariam e amariam a autoridade dos pais e mestres. — O
lar adventista, pp. 191 e 192.
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Barreiras entre pais e filhos devem
ser derrubadas
Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Gesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: Torne para a
sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei
[Davi] (2 Samuel 14:23).
se deve permitir que se erga entre pais e filhos barreira alguma
N ãode frieza
e reserva. Relacionem-se os pais com eles, buscando com-

preender-lhes os gostos e disposições, penetrando em seus sentimentos
e discernindo o que lhes vai no coração.
Pais e mães, deixem que seus filhos vejam que vocês os amam, e fazem tudo que está ao seu alcance para torná-los felizes. Se assim fizerem,
as necessárias restrições que precisam ser impostas a eles terão incomparavelmente mais peso sobre o espírito deles. Governem seus filhos
com ternura e compaixão, lembrando que “os seus anjos [das crianças]
nos Céus sempre veem a face de Meu Pai que está nos Céus” (Mateus
18:10). Se vocês querem que os anjos façam por seus filhos a obra de que
Deus os incumbiu, cooperem com eles, fazendo a sua parte.
Criadas sob a sábia e amorosa guia de um lar verdadeiro, as crianças
não terão desejo de ausentar-se em busca de prazer e camaradagem. O
espírito que prevalece no lar moldará seu caráter; formarão hábitos e
princípios que serão uma forte defesa contra a tentação, quando deixarem o abrigo do lar e assumirem sua posição no mundo.
O poder do amor possui força maravilhosa, porquanto é divino. “A resposta branda desvia o furor” (Provérbios 15:1), “a caridade é sofredora, é
benigna” (1 Coríntios 13:4), “a caridade cobrirá a multidão de pecados” (1
Pedro 4:8) — sim, se aprendêssemos estas lições, quão grande não seria
o poder para curar de que seríamos dotados! Como se transformaria a
vida, e a Terra se tornaria a própria semelhança e amostra do Céu! — O
lar adventista, pp. 193-195.
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O amor no lar pode garantir uma obra missionária
doméstica bem-sucedida
Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o
amor (1 Coríntios 13:13 — Nova Versão Internacional, 2001).
ser o centro do amor mais puro e da mais elevada afeição.
O larPaz,deve
harmonia, afeição e felicidade devem ser perseverantemente

acariciadas cada dia, até que essas preciosas virtudes habitem no coração dos que compõem a família. A planta do amor deve ser cuidadosamente alimentada; caso contrário morrerá. Todo bom princípio deve ser
acariciado se queremos que ele floresça na alma. O que Satanás planta
no coração — ruins suspeitas, inveja, ciúmes, maledicência, impaciência,
preconceito, egoísmo e cobiça — devem ser desarraigados. Se se permite
que essas más qualidades permaneçam na alma, produzirão frutos pelos quais muitos serão corrompidos. Oh, quantos cultivam as venenosas
plantas que matam os preciosos frutos do amor e debilitam o caráter!
Não trate seus filhos somente com severidade, esquecendo a sua própria infância, e que eles não passam de crianças. Não espere que sejam
perfeitos, nem tente torná-los, de uma hora para outra, homens e mulheres em seus atos. Assim fazendo, você fechará a porta de acesso que,
de outro modo, poderia ter a eles, e isso os levará a abrir outra porta às
influências prejudiciais, para que outros lhes envenenem a mente juvenil antes que você se dê conta do risco que correm. [...]
Os pais não se devem esquecer dos anos de sua infância, de quanto
anelavam simpatia e amor, e como se sentiam infelizes quando censurados e repreendidos com irritação. Devem ser novamente jovens em seus
sentimentos, e levar a mente a compreender as necessidades das crianças. — O lar adventista, pp. 195 e 196.
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25 de outubro

Palavras bondosas no lar refletem a Cristo
Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? (1 Coríntios
4:21).
les necessitam de palavras ternas e animadoras. Como é fácil para as
E
mães o dizer palavras de bondade e afeição que enviem calor ao coração dos pequenos, levando-os a esquecer suas perplexidades!

Pais e mães, deem a seus filhos amor; amem-nos no berço, na infância, na juventude. Não fechem a fisionomia para eles, mas lhes mostrem
uma face radiante.
As crianças precisam ser cuidadosamente acalmadas quando aflitas.
Entre a infância e a idade adulta os filhos em geral não recebem a atenção que deviam receber. Necessitam-se mães que guiem seus filhos de
maneira que se considerem parte da família. Fale a mãe com seus filhos
sobre as esperanças e perplexidades deles. Lembrem-se os pais que seus
filhos devem ser cuidados por eles em vez de por estranhos. Devem ser
mantidos numa atmosfera ensolarada, sob a guia da mãe.
Ajudem seus filhos a alcançar vitórias. [...] Rodeiem-nos com uma atmosfera de amor. Assim poderão controlar seu embirrado temperamento.
Muitas mães negligenciam vergonhosamente os filhos para que tenham tempo de bordar ou enfeitar desnecessariamente as roupinhas
deles. Quando estão cansados e realmente necessitados de seu cuidado,
são negligenciados ou recebem algo para comer. Além de não precisarem
de alimento, a comida lhes causou positivo dano. O que necessitavam era
o doce abraço da mãe. Toda mãe deve ter tempo para dar aos filhos essas pequenas atenções tão necessárias durante a infância e a meninice.
Assim poderiam as mães unir a si próprias o coração e a felicidade dos filhos. Ela é para eles o que Deus é para nós. — O lar adventista, pp. 196 e 197.
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26 de outubro

O lar — um centro missionário

Satisfazer os desejos razoáveis dos filhos
pode conquistá-los
Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que
eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade; mas o Senhor foi o meu amparo (Salmos
18:17 e 18).
ocês precisam impressionar sempre seus filhos com o fato de que os
amam; que estão trabalhando em prol do interesse deles; que a feV
licidade deles é muito preciosa para vocês; que apenas pretendem fazer

o possível para o bem deles. Vocês devem satisfazer os pequenos desejos
sempre que isso for razoável.
Nunca ajam por impulso no governo dos seus filhos. Misturem autoridade e afeição. Cultivem tudo que é bom e amável e levem-nos a
desejar o mais alto bem, revelando Cristo a eles. Ao mesmo tempo em
que evitem dar o que lhes causaria prejuízo, façam-nos perceber que os
amam e desejam fazê-los felizes. Quanto mais desamoráveis eles forem,
mais vocês devem se preocupar em revelar a eles o seu amor. Quando a
criança acredita que vocês querem fazê-la feliz, o amor quebrará todas
as barreiras. Este é o princípio do trato do Salvador com o homem; é o
princípio que deve ser introduzido na igreja e na família.
Há em muitas famílias a ausência da expressão de amor uns pelos
outros. Mesmo que não haja necessidade de sentimentalismo, há necessidade de manifestação de amor e ternura, de maneira inocente, pura,
dignificante. Muitos cultivam absoluta dureza de coração, e em palavras
e atos revelam o lado satânico do caráter. Terna afeição deve ser sempre
nutrida entre marido e mulher, entre pais e filhos, irmãos e irmãs. Toda
palavra ríspida deve ser contida, e não deve haver sequer aparência de
falta de amor de uns pelos outros. É dever de todos na família ser amáveis e falar bondosamente. — O lar adventista, pp. 197 e 198.
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O lar — um centro missionário

27 de outubro

A primeira lição missionária da criança
Se os teus filhos guardarem o Meu concerto e os Meus testemunhos, que Eu lhes hei de
ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono (Salmos 132:12).
avendo a mãe conquistado a confiança dos filhos e os ensinado a
H
amá-la e obedecê-la, deu-lhes a primeira lição na vida cristã. Devem eles amar o Salvador, obedecer-Lhe e nEle confiar, como confiam em

seus pais e lhes obedecem. O amor que em fiel cuidado e correto ensino
os pais manifestarem pelos filhos em certo grau refletirá o amor de Jesus
por Seu fiel povo.
O Senhor confiou aos pais uma obra sagrada e solene. Devem cultivar
cuidadosamente o solo do coração. Podem assim ser colaboradores de
Deus. Ele espera que guardem e cultivem cuidadosamente o jardim do
coração de seus filhos. Devem semear a boa semente, erradicando toda
erva má. Cada defeito de caráter, cada falta na disposição, devem ser cortados; se permitidos permanecer, marearão a beleza do caráter.
Pais, seu lar é o primeiro campo pelo qual são chamados a trabalhar.
As preciosas plantas do jardim do lar exigem seu primeiro cuidado. Vocês
precisam vigiar pelas almas como quem deve dar conta delas. Considerem com cuidado a sua obra, sua natureza, sua influência e resultados.
Ao pé da própria porta de vocês há um pequeno pedaço de terra para
cuidar, e Deus os tornará responsáveis por essa obra que pôs em suas
mãos. — O lar adventista, pp. 199 e 200.
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28 de outubro

O lar — um centro missionário

Cultivar o jardim do lar
A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa; os teus filhos, como plantas de
oliveira, à roda da tua mesa (Salmos 128:3).
influência abrangente no mundo hoje é permitir que a juventude
A
siga o curso natural de seu espírito. E se forem muito travessos na
adolescência, dizem os pais que eles endireitarão depois de algum tem-

po, que aos dezesseis ou dezoito anos raciocinarão por si mesmos, deixarão seus maus hábitos e tornar-se-ão afinal homens e mulheres úteis.
Grande erro! Permitem que durante anos o inimigo semeie no jardim do
coração; experimentam no período do crescimento princípios errôneos,
e em muitos casos todo o trabalho posterior feito nesse solo de nada valerá [...]
Alguns pais têm permitido que seus filhos formem hábitos errôneos,
cujas marcas podem ser vistas durante o resto da vida. Sobre eles recai
este pecado. Esses filhos podem professar ser cristãos; mas sem uma especial obra de graça no coração e uma completa reforma na vida, seus
hábitos passados serão vistos em toda a sua experiência, e exibirão apenas o caráter que os pais lhes permitiram formar.
Não se devia permitir aos jovens aprender o bom e o mau indiscriminadamente, com a ideia de que com o tempo o bem predominará e o mal
perderá sua influência. O mal aumentará mais depressa que o bem. É
possível que depois de muitos anos o mal que aprenderam seja erradicado; mas quem se aventurará a isto? O tempo é curto. É mais fácil e muito
mais seguro semear a semente pura e boa no coração dos filhos do que
arrancar a erva má mais tarde. Impressões feitas no espírito dos jovens
são difíceis de apagar. Quão importante, então, que essas impressões sejam da espécie desejável, que as faculdades elásticas da juventude sejam
orientadas na direção certa. — O lar adventista, pp. 200 e 201.
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29 de outubro

Um bom plantio no solo do coração
sugere uma boa colheita
Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia; lavrai o campo de lavoura; porque é
tempo de buscar o Senhor, até que venha, e chova a justiça sobre vós (Oseias 10:12).
os primeiros anos da vida da criança o solo do coração deve ser cuiN
dadosamente preparado para os chuveiros da graça de Deus. Então
as sementes da verdade devem ser cuidadosamente semeadas e diligen-

temente cuidadas. E Deus, que recompensa cada esforço em Seu nome,
insuflará vida à semente semeada; e aparecerá primeiro a erva, depois a
espiga, e por último o grão cheio na espiga.
Demasiadas vezes, em virtude da ímpia negligência dos pais, Satanás
semeia sua semente no coração dos filhos, e uma colheita de vergonha
e de tristezas é o resultado. O mundo está hoje destituído da verdadeira
bondade, porque os pais têm deixado de unir os filhos a si no lar. Não têm
evitado a associação deles com descuidados e negligentes. Daí irem os
filhos para o mundo a semear a semente da morte.
A grande obra de instrução, da eliminação das venenosas e daninhas
ervas más, é das mais importantes. Pois se deixadas a si, essas ervas crescerão até dominar as plantas preciosas de princípio moral e de verdade.
Se o campo é deixado sem cultivo, é certo que aparecerá uma colheita
de ervas nocivas e daninhas que será difícil exterminar. Portanto o solo
deve ser trabalhado, e as ervas más subjugadas antes que as preciosas
plantas possam ser cultivadas. Antes que as valiosas plantas logrem
crescer, deve-se primeiro semear cuidadosamente a semente. Se as mães
negligenciarem a semeadura da preciosa semente e ainda assim esperarem uma colheita de preciosos grãos, ficarão desapontadas; colherão
espinhos e cardos. Satanás está sempre atento, preparado para semear
sementes que germinarão e darão farta colheita segundo o seu caráter.
— O lar adventista, pp. 201 e 202.
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O lar — um centro missionário

Um Amigo divino ampara a obra
missionária dos pais
O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há Amigo mais chegado do que um
irmão (Provérbios 18:24).
eu compassivo Redentor está vigiando vocês com amor e simpatia,
S
pronto para ouvir suas orações e dar-lhes a assistência de que precisam. Ele conhece o fardo de todo coração materno, sendo-lhes o melhor
amigo em toda emergência. Seus braços eternos sustentam a mãe fiel e
temente a Deus. Quando esteve na Terra, Ele teve uma mãe que muito
lutou com a pobreza, com ansiedade e perplexidades, e simpatiza com
cada mãe cristã em seus cuidados e ansiedades. Aquele Salvador que andou uma longa jornada para aliviar o ansioso coração de uma mãe cuja
filha estava possessa de um espírito maligno, ouvirá a oração das mães e
lhes abençoará os filhos.
Aquele que devolveu à viúva seu único filho ao ser este levado para
a sepultura, sente-Se tocado hoje pelo ai das mães despojadas de seus
filhos. Aquele que derramou lágrimas de simpatia junto à sepultura de
Lázaro e devolveu a Marta e a Maria seu irmão já sepulto; que perdoou
Maria Madalena; que não esqueceu Sua mãe quando em agonia suspenso na cruz; que apareceu às mulheres em pranto e fê-las mensageiras da
primeira boa-nova do Salvador ressuscitado — Ele é o melhor amigo da
mulher hoje e está pronto a ajudá-la nas suas relações da vida.
Trabalho algum pode equiparar-se ao da mãe cristã. Ela assume suas
tarefas com a intuição do que significa criar seus filhos no temor e admoestação do Senhor. Não raro sentirá que sua carga é mais pesada do que
ela pode levar; e como é precioso então o privilégio de levá-la toda em
oração ao seu simpatizante Salvador. Ela pode depor seu fardo a Seus pés
e em Sua presença encontra forças que a susterão e lhe darão alegria, coragem, esperança e sabedoria nas horas mais difíceis. Quão doce é para a
mãe fatigada a consciência de que tem tal Amigo para todas as dificuldades! Se as mães fossem a Cristo mais frequentemente e nEle confiassem
mais plenamente, seu fardo seria mais leve, e elas encontrariam descanso para a sua alma. — O lar adventista, p. 204.
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31 de outubro

Deus ouve orações de pais missionários
Quem dera que eles tivessem tal coração que Me temessem e guardassem todos os Meus
mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos, para sempre!
(Deuteronômio 5:29).
não poderão criar seus filhos como desejariam sem o auxílio
V ocês
divino; pois a natureza caída de Adão sempre luta pela predominân-

cia. O coração deve ser preparado para os princípios da verdade, a fim de
que enraízem na alma e encontrem nutrimento na vida.
Os pais podem compreender que ao seguirem a direção de Deus na
educação de seus filhos, receberão ajuda do alto. Recebem mais benefício, pois enquanto ensinam, aprendem. Seus filhos alcançarão vitórias
mediante o conhecimento que tiverem adquirido na observância do caminho do Senhor. São capacitados a vencer tendências naturais e hereditárias para o mal.
Pais, vocês estão trabalhando com incansável energia em favor de
seus filhos? O Deus do Céu anota sua diligência, seu fervente trabalho,
sua constante vigilância. Ele ouve suas orações. Com paciência e bondade eduquem seus filhos para o Senhor. Todo o Céu está interessado em
seu trabalho. [...] Deus Se unirá a vocês, coroando de sucesso seus esforços.
Ao procurarem tornar claras as verdades referentes à salvação, e encaminhar as crianças a Cristo como Salvador pessoal, os anjos estarão ao
seu lado. O Senhor dará aos pais e às mães graça para interessar os pequeninos na preciosa história do Infante de Belém, que é na verdade a
esperança do mundo. — O lar adventista, p. 205.
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1º de novembro

Resultados garantidos

A garantia divina
E invoca-Me no dia da angústia; Eu te livrarei, e tu Me glorificarás (Salmos 50:15).
fará o trabalho, se Lhe fornecermos os instrumentos.
D eusDeus
aceitará o serviço prestado de todo o coração, e suprirá por
Sua parte as deficiências. Todo ato de justiça será imortalizado, embora
aquele que o pratica não sinta que fez alguma coisa digna de nota.
Se você é verdadeiramente consagrado, Deus, por seu intermédio, levará a outros a verdade, os quais Lhe servirão de condutos para comunicar luz a muitos outros que tateiam nas trevas.
A verdade há de em breve triunfar gloriosamente, e todos quantos
agora escolhem ser coobreiros de Deus, com ela triunfarão.
A todos os que se oferecem ao Senhor para serviço, sem nada reter
para si, é concedido poder para atingir imensuráveis resultados.
Quando trabalharmos diligentemente pela salvação de nossos semelhantes, Deus fará com que nossos esforços sejam bem-sucedidos.
O Senhor tem em Seu grande plano um lugar para cada um. Não se
concedem talentos que não sejam necessários. Ainda que o talento seja
pequeno, Deus para ele tem emprego, e se o empregarmos com fidelidade, executará exatamente a obra para que o Senhor o destinou.
Os mais humildes obreiros, em cooperação com Cristo, podem tocar
cordas cujas vibrações ressoarão até aos extremos da Terra, e ecoarão
harmoniosamente através dos séculos eternos. — Serviço cristão, p. 196.
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2 de novembro

Como conseguir o verdadeiro sucesso missionário
Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto; não será posto perante os de
baixa sorte (Provérbios 22:29).
verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho não é o resultado do
acaso, ou acidente ou destino. É a operação da providência de Deus,
O
a recompensa da fé e a prudência, da virtude e perseverança. Superiores

qualidades mentais e elevado caráter moral não se adquirem por casualidade. Deus dá oportunidades; o êxito depende do uso que delas se fizer.
Aqueles que se sentem compelidos a entrar na obra, seja no campo
local, seja em regiões longínquas, devem avançar em nome do Senhor. Se
confiam em Deus quanto a graça e forças, hão de ser bem-sucedidos. A
princípio sua obra poderá ser de menos vulto, mas se seguirem os planos
do Senhor, ela se ampliará. Deus vive. Ele operará em benefício do obreiro desinteressado, abnegado, seja ele quem for, e esteja onde estiver.
Precisamos conhecer melhor do que conhecemos a missão dos anjos.
Convém lembrar que cada verdadeiro filho de Deus tem a cooperação
dos seres celestiais. Exércitos invisíveis, de luz e poder, auxiliam os mansos e humildes que creem nas promessas de Deus e as reclamam. Querubins, serafins e anjos magníficos em poder, estão à destra de Deus, sendo
“todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles
que hão de herdar a salvação” (Hebreus 1:14).
Lembre-se de que o Senhor Jesus é o Obreiro-Mestre por excelência.
Ele rega a semente semeada. Põe em sua mente palavras que toquem os
corações.
Consagre-se inteiramente à obra de Deus. Ele é a sua força, e estará à
sua mão direita, ajudando-o a levar avante Seus misericordiosos desígnios. — Serviço cristão, pp. 196 e 197.
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3 de novembro

Resultados garantidos

“Estou ao seu lado”, diz Cristo
Não temas, porque Eu Sou contigo; não te assombres, porque Eu Sou o teu Deus; Eu te esforço,
e te ajudo, e te sustento com a destra da Minha justiça (Isaías 41:10).
s seres celestiais cooperarão com o agente humano que procura
O
com fé decidida a perfeição de caráter que se manifeste na ação
perfeita. A todo que se empenha nesta obra, Cristo diz: Estou ao seu lado,
para o auxiliar.
Quando você trabalhar pelas almas que perecem, seus companheiros serão os anjos. Milhares de milhares, e miríades de miríades de anjos
aguardam a oportunidade de cooperar com os membros de nossas igrejas para comunicar a luz que Deus generosamente concedeu, a fim de
que se prepare um povo para a vinda de Cristo.
Nesta obra todos os anjos do Céu estão prontos a cooperar. Todos os
recursos do Céu estão à disposição dos que procuram salvar os perdidos.
Os anjos o auxiliarão a alcançar os mais indiferentes e empedernidos. E
quando alguém é reconduzido a Deus, todo o Céu se alegra; serafins e
querubins tocam suas harpas douradas, e cantam louvores a Deus e ao
Cordeiro, por Seu amor e misericórdia pelos filhos dos homens.
Aquele que chamou os pescadores da Galileia, chama ainda homens
ao Seu serviço. E está tão disposto a manifestar por nosso intermédio o
Seu poder, como por meio dos primeiros discípulos. Imperfeitos e pecadores como possamos ser, o Senhor estende-nos o oferecimento da comunhão com Ele, do aprendizado com Cristo. Convida-nos a colocar-nos
sob as instruções divinas, para que, unindo-nos a Cristo, possamos realizar as obras de Deus.
Você não acha que Cristo dá valor aos que vivem inteiramente para
Ele? Não acha que Ele visita os que, como o amado João, estão, por Sua
causa, em lugares difíceis e probantes? Ele encontra o lugar em que se
acham os Seus fiéis, e com eles mantém comunhão, animando e fortalecendo-os. E anjos de Deus, magníficos em poder, são enviados por Deus
para auxiliar Seus obreiros humanos que estão contando a verdade aos
que a não conhecem. — Serviço cristão, p. 197.
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4 de novembro

Resultados garantidos

Todo o Céu em atividade
E sonhou: e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus; e eis que os anjos de
Deus subiam e desciam por ela (Gênesis 28:12).
o Céu está em atividade, e os anjos de Deus estão à espera para
T odo
cooperar com todos os que queiram idear planos por cujo meio as

pessoas por quem Cristo morreu ouçam as boas novas da salvação. Os
anjos que ministram aos que hão de herdar a salvação, dizem a cada verdadeiro santo: Há uma obra a ser feita por você. “Ide e [...] dizei ao povo
todas as palavras desta vida” (Atos 5:20). Se todos a quem esta ordem é
dirigida, a ela obedecessem, o Senhor diante deles prepararia o caminho,
dando-lhes a posse dos recursos com que irem.
Em tal tempo como este, cada filho de Deus deve estar ativamente
empenhado em ajudar a outros. Quando os que têm compreensão da
verdade bíblica procuram buscar a homens e mulheres que estão ansiando por luz, anjos de Deus os assistem. E aonde vão os anjos, ninguém precisa temer ir avante. Como resultado dos fiéis esforços de obreiros consagrados, muitos tornarão da idolatria para o culto do Deus vivo. Muitos
cessarão de prestar homenagem a instituições de feitura humana, e se
colocarão destemidamente ao lado de Deus e Sua Lei.
Os principados e potestades do Céu estão observando a luta em que,
sob circunstâncias aparentemente desanimadoras, os servos de Deus se
acham empenhados. Novas conquistas estão sendo conseguidas, novas
honras ganhas, ao saírem os cristãos arregimentados em torno da bandeira de seu Redentor, para combater o bom combate da fé. Todos os anjos celestiais estão ao serviço do humilde e crente povo de Deus; e, ao
entoar o exército de obreiros do Senhor, seus cânticos de louvor aqui na
Terra, o coro celestial une-se com eles no louvor a Deus e a Seu Filho. —
Serviço cristão, pp. 197 e 198.
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5 de novembro

Resultados garantidos

Não é o poder humano que dá sucesso à obra
Eu Sou a videira, vós, as varas; quem está em Mim, e Eu nele, este dá muito fruto, porque sem
Mim nada podereis fazer (João 15:5).
ão é o poder que procede dos homens que torna a obra bem-sucedida, mas o que provém dos seres celestes, operando por intermédio
N
do homem, este é o que leva a obra à perfeição. Um Paulo pode plantar, e

um Apolo regar, mas é Deus quem dá o crescimento. O homem não pode
fazer a parte da obra que pertence a Deus. Como agente humano que é,
pode cooperar com os seres celestes e, singela e humildemente, fazer
o melhor que lhe seja possível, compreendendo que Deus é o grande
Obreiro-Mestre. Ainda que os obreiros humanos venham a falecer, a obra
não há de cessar, mas será levada a cabo.
Os cristãos sempre tiveram no Senhor um forte ajudador. Podemos
não conhecer a maneira como o Senhor ajuda; mas de uma coisa nós
sabemos: Ele jamais falta aos que nEle põem a sua confiança. Se os cristãos soubessem quantas vezes o Senhor tem preparado o seu caminho, a
fim de que o propósito do inimigo com respeito a eles não se realizasse,
não andariam tropeçando e queixando-se. Sua fé estaria firme em Deus,
e nenhuma provação teria poder para movê-los. Eles O reconheceriam
como sua sabedoria e eficiência, e Ele poderia realizar aquilo que deseja
operar por meio deles.
Todos os que se empenham em servir são a mão auxiliadora de Deus.
São coobreiros dos anjos; ou antes, são o poder humano por meio do qual
os anjos cumprem a sua missão. Os anjos falam pela sua voz e agem por
suas mãos. E os obreiros humanos, cooperando com os seres celestiais,
recebem o benefício da educação e experiência deles. — Serviço cristão,
pp. 198 e 199.
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6 de novembro

Não há nada mais precioso para Cristo
Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do
seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, Eu, todavia, Me não esquecerei de ti (Isaías
49:15).
risto pede a todo homem e mulher que se revista da armadura de
C
Sua justiça, e se ponha ao trabalho. “Acho-me à sua mão direita, para
ajudá-lo”, declara Ele. Conte todas as suas provações e perplexidades ao

seu Deus. Ele jamais trairá sua confiança. Nada há tão precioso para Cristo, como a possessão que adquiriu por preço — Sua igreja, os obreiros
que saem a espalhar a semente da verdade. [...] Pense em Jesus. Ele Se
encontra em Seu santo lugar, não solitário, mas circundado por miríades
de miríades de anjos celestes, que esperam cumprir Suas ordens. E Ele
ordena a você que vá e trabalhe em favor do mais fraco dos santos, o qual
põe em Deus Sua confiança. Elevados e humildes, ricos e pobres, para todos se provê o mesmo auxílio.
Obreiros de Cristo nunca devem pensar, muito menos falar em fracasso em sua obra. O Senhor Jesus é nossa eficiência em todas as coisas; Seu
Espírito tem de ser nossa inspiração; e ao nos colocarmos em Suas mãos,
para ser veículos de luz, nossos meios de fazer bem nunca se esgotarão.
Poderemos desfrutar de Sua plenitude, e receber daquela graça que desconhece limites.
Mas se nos entregarmos completamente a Deus, e seguirmos Sua
direção em nosso trabalho, Ele mesmo Se responsabilizará pelo cumprimento. Não quer que nos entreguemos a conjeturas sobre o êxito de
nossos esforços honestos. Nem uma vez devemos pensar em fracasso.
Devemos cooperar com Aquele que não conhece fracasso. — Serviço cristão, p. 199.
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A segurança de sucesso é garantida apenas se
houver esforço humano
Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda
a Lei que Meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem para a direita nem para a
esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares (Josué 1:7).
fica decepcionado quando Seu povo se estima a si mesmo
O Senhor
como de pouco valor. Deseja que Sua escolhida herança se avalie se-

gundo o preço que Ele lhe deu. Deus a queria, do contrário não enviaria
Seu Filho em tão dispendiosa missão de a redimir. Tem para eles uma utilidade, e agrada-Se muito quando Lhe fazem os maiores pedidos, a fim
de que Lhe glorifiquem o nome. Podem esperar grandes coisas, se têm fé
em Suas promessas.
Quando Deus abre o caminho para a realização de certa obra, e dá
garantias de sucesso, o instrumento escolhido deve fazer tudo que estiver em seu poder para alcançar os resultados prometidos. O sucesso será
proporcional ao entusiasmo e perseverança com que o trabalho é levado
a cabo.
Tudo quanto é feito por puro amor, por mais pequenino ou desprezível que seja aos olhos dos homens, é inteiramente frutífero; pois Deus
olha mais a quantidade de amor com que alguém trabalha do que à porção de trabalho que realiza.
Dez obreiros verdadeiramente convertidos, de boa vontade e abnegados, podem efetuar mais no campo missionário, que uma centena deles que limitem seus esforços a fórmulas estabelecidas, e que defendam
regras maquinais, trabalhando sem profundo amor pelas almas. — Serviço cristão, pp. 199 e 200.
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8 de novembro

Precisamos de reserva de óleo
As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo (Mateus 25:3).
ão são as capacidades que agora possuímos ou havemos de possuir,
N
que nos darão êxito. É o que o Senhor pode fazer por nós. Deveríamos depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fa-

zer, e muito mais no que Deus pode fazer para cada alma crente. Anseia
Ele que Lhe estendamos as mãos pela fé. Anseia que esperemos grandes coisas dEle. Anela dar-nos sabedoria, tanto nos assuntos temporais
como nos espirituais. Pode aguçar o intelecto. Pode dar tato e habilidade.
Empreguemos nossos talentos na obra, peçamos a Deus sabedoria, e sernos-á dada. — Parábolas de Jesus, p. 146.
O óleo da graça dá aos homens o ânimo, e supre-lhes os motivos, para
fazerem cada dia a obra que Deus lhes designa. As cinco virgens loucas
tinham lâmpadas (isto quer dizer o conhecimento da verdade da Escritura), mas não tinham a graça de Cristo. Dia a dia passavam por uma rotina
de cerimônias e deveres formais, mas seu serviço era destituído de vida,
vazio da justiça de Cristo. O Sol da Justiça não brilhava em seu coração e
entendimento, e não tinham o amor da verdade que adapta à vida e ao
caráter a imagem e inscrição de Cristo. O óleo da graça não era misturado
com os seus esforços. Sua religião era uma casca seca, sem a amêndoa
interior. Apegavam-se a formas de doutrinas, mas enganavam-se em sua
vida cristã, cheia de justiça própria, deixando de aprender lições na escola de Cristo, as quais, praticadas, tê-las-iam feito sábias para a salvação.
— Serviço cristão, p. 200.
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O trabalho não substitui a oração
Orai sem cessar (1 Tessalonicenses 5:17).
obra de Deus tem de ser levada a termo pela cooperação de agenA
tes divinos e humanos. Aqueles que têm demasiada confiança em si
mesmos podem ser aparentemente ativos na obra de Deus; mas se não

oram, essa atividade de nada aproveitará. Pudessem eles olhar para dentro do incensário do anjo que se acha junto ao altar de ouro, diante do
trono circundado pelo arco-íris, e veriam que os méritos de Jesus se têm
de misturar com nossas orações e esforços, do contrário eles se tornarão
tão sem valor como a oferta de Caim. Pudéssemos ver toda a atividade
dos instrumentos humanos, tais como ela se apresenta diante de Deus,
haveríamos de ver que unicamente a obra efetuada mediante muita oração, santificada pelos méritos de Cristo, há de suportar a prova do juízo.
Quando tiver lugar o grande exame, haveis de verificar e discernir a diferença que existe entre o que serve a Deus e o que O não serve.
A religião formal não atenderá às necessidades da época presente.
É-nos possível praticar todos os atos externos de culto, e ainda assim estarmos destituídos da influência vivificante do Espírito Santo, como do
orvalho e chuva, os montes de Gilboa. Necessitamos todos da rega espiritual, bem como dos brilhantes raios do Sol da Justiça, para nos suavizar
e subjugar o coração. Devemos estar sempre firmados nos princípios,
como uma rocha. Os princípios bíblicos devem ser ensinados e também
apoiados por santa prática.
O sucesso não depende tanto de talento quanto de energia e boa vontade. Não é a posse de esplêndidos talentos que nos capacita a prestar
serviço aceitável; mas a conscienciosa realização dos deveres diários, o
espírito contente, o interesse sincero e sem afetação no bem-estar dos
outros. Na mais humilde sorte pode ser encontrada verdadeira excelência. As tarefas mais comuns, executadas com amorável fidelidade, são
belas à vista de Deus. — Serviço cristão, pp. 200 e 201.
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10 de novembro

Os resultados devem ficar com Deus
Por isso, vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou
pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida
mais do que o mantimento, e o corpo, mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu,
que não semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta.
Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? (Mateus 6:25-27).
estrutura simétrica de um caráter forte e belo baseia-se nos atos inA
dividuais do dever. E a fidelidade deve caracterizar nossa vida nos
seus mínimos pormenores bem como nos máximos. A integridade nas

pequenas coisas, a realização de pequenos atos de fidelidade e pequenas ações de bondade, alegrarão a senda da vida; e, quando terminar a
nossa obra na Terra, verificar-se-á que cada um dos pequenos deveres
fielmente cumpridos exerceu uma influência para o bem, influência essa
que jamais poderá perecer.
A boa semente pode por algum tempo jazer despercebida num coração frio, egoísta e mundano, sem dar demonstração de haver-se enraizado; porém mais tarde, tocando o Espírito de Deus a alma, a semente
oculta brota, e finalmente, produz frutos para a glória de Deus. Não sabemos durante toda a vida qual prosperará, se esta ou aquela. Isso não é
de nossa alçada. Façamos nosso trabalho e deixemos os resultados com
Deus. “Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão”
(Eclesiastes 11:6). O grande concerto de Deus declara: “Enquanto a Terra
durar, sementeira e sega [...] não cessarão” (Gênesis 8:22). Confiante nesta promessa o lavrador ara e semeia. Com não menos confiança devemos
labutar na sementeira espiritual, confiantes em Sua declaração: “Assim
será a palavra que sair da Minha boca: ela não voltará para Mim vazia,
antes fará o que Me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei” (Isaías
55:11). “Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos” (Salmos
126:6). — Serviço cristão, p. 201.
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Compaixão pelos perdidos
E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer;
que, em uma noite, nasceu e, em uma noite, pereceu; e não hei de Eu ter compaixão da grande
cidade de Nínive, em que estão mais de cento e vinte mil homens, que não sabem discernir entre a
sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? (Jonas 4:10 e 11).
ma vez que o pastor tem de ir em busca da ovelha perdida, não há de
manifestar apenas um interesse casual, mas verdadeiras dores de
U
parto pelas almas. Isto requer o mais sincero exame de coração, o mais

sincero buscar a Deus com orações, de modo a podermos conhecê-lO e
ao poder de Sua graça, “para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da Sua graça, pela Sua benignidade para conosco em Cristo
Jesus”.
Mas quão poucos de nós consideram a salvação de pecadores segundo ela é vista pelo universo celeste — como um plano ideado desde a
eternidade na mente de Deus! Quão poucos dentre nós têm o coração
ligado com o Redentor nesta solene, encerradora obra! Mal existe uma
décima parte da compaixão que deve haver pelas almas por salvar. Tantos há a serem advertidos, e todavia quão poucos há que se compadeçam juntamente com Deus o suficiente para ser alguma coisa ou não ser
nada, contanto que vejam almas salvas para Cristo! — Evangelismo, p. 628.
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12 de novembro

Amor e compaixão pelas almas
Mas ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel (Mateus 10:6).
obreiro de Deus deve desenvolver no mais alto grau as faculdades
O
mentais e morais com que a natureza, o cultivo e a graça de Deus
o dotaram; mas seu êxito será proporcional ao grau de consagração e

abnegação com que o serviço for feito, de preferência aos dotes naturais
ou adquiridos. Fervoroso e constante esforço para adquirir habilitações é
uma coisa necessária; mas a menos que Deus coopere com a humanidade, nada de bom se pode realizar. A graça divina, eis o grande elemento
do poder salvador; sem ela, todo esforço humano é inútil.
O Senhor quer que os homens se esqueçam a si mesmos no esforço de
salvar almas. Nossa vida é pior que um fracasso se por ela passamos sem
deixar pelo caminho os marcos do amor e da compaixão. Deus não coopera com um homem áspero, obstinado, destituído de amor. Um homem
assim estraga o modelo que Cristo deseja que Seus obreiros revelem ao
mundo. Os obreiros de Deus, seja qual for o ramo de serviço em que se
achem empenhados, devem pôr em seus esforços a bondade e a beneficência e o amor de Cristo.
Deus chama portadores de luz que encham o mundo da claridade,
paz e alegria que provêm de Cristo. Deus Se servirá de homens humildes, compenetrados de sua fraqueza que não julguem depender deles a
obra de Deus. Esses homens se lembrarão do que o serviço divino deles
requer — a propriedade da palavra e ação que o Senhor deles reclama.
Revelarão que Cristo lhes habita no coração, comunicando pureza a todo
o ser. — Evangelismo, pp. 628 e 629.
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Trabalhar com a simplicidade das crianças
Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo
algum entrareis no Reino dos céus (Mateus 18:3).
rabalhemos com todas as nossas faculdades, procurando tornar a
T
verdade para este tempo clara aos que a não compreendem. A bênção do Senhor repousará sobre toda alma que lançar mão de Sua obra

inteligentemente. [...]
Cultivemos a simplicidade das criancinhas. A preciosa Bíblia, o Livro
de Deus, eis nosso instrutor. A todos quantos andarem humildemente
diante de Deus, Ele dará Seu Santo Espírito e ministrar-lhes-á por intermédio dos santos anjos, a fim de produzirem a devida impressão no espírito humano.
Precisamos fazer nossa obra pura e fielmente, mesmo que não haja
ninguém no mundo para dizer: “Está bem feito”. Nossa vida precisa ser
exatamente aquilo que Deus designa que ela seja — fiel em boas obras,
em atos de bondade e consideração, em expressar mansidão, pureza e
amor. Assim representamos Cristo perante o mundo. [...]
Os homens desgastados pela labuta, que são agora os primeiros e
mais preeminentes na grande obra de salvar almas, são aqueles a quem
Deus há de honrar.
Mantenha os olhos fixos em Cristo. Não foque sua atenção em algum
ministro predileto, copiando-lhe o exemplo e lhe imitando os gestos e,
com isso, tornando-se uma sombra dele. Não permita que alguém imprima seu molde em você. [...]
Não elogie nenhum homem; não lisonjeie homem algum; nem permita que ninguém o elogie ou lisonjeie. Satanás fará bastante disso. Perca de vista o instrumento, e pense em Jesus. Louve ao Senhor. Dê glória a
Deus. Faça melodia a Deus em seu coração. Fale acerca da verdade. Fale
acerca da esperança cristã, do Céu do cristão. — Evangelismo, pp. 629 e
630.
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14 de novembro

Deixar de lado a sensibilidade a mágoas
Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo; por isso, pus o rosto como um
seixo e sei que não serei confundido (Isaías 50:7).
ão permitamos que nossa sensibilidade seja facilmente ferida. DeN
vemos viver, não para vigiar sobre nossa sensibilidade ou reputação, mas para salvar almas. Quando estamos interessados na salvação

das almas, deixamos de pensar nas pequenas diferenças que possam levantar-se entre uns e outros na associação mútua. De qualquer sorte que
os outros pensem de nós ou conosco procedem, nunca será necessário
que perturbemos nossa comunhão com Cristo, nossa companhia com o
Espírito.
Quando possuirmos certeza clara e evidente de nossa salvação, manifestaremos a satisfação e alegria, próprias de todo seguidor de Jesus
Cristo. A enternecedora, subjugante influência do amor de Deus comunicada à vida prática, produzirá sobre o espírito de outros impressões que
serão um cheiro de vida para vida. Mas caso seja manifestado um espírito
áspero, acusador, desviará muitas almas da verdade para as fileiras do
inimigo. Solene pensamento! Lidar pacientemente com o tentado requer
que combatamos contra o próprio eu.
O valor de nossa obra não consiste em fazer grande barulho no mundo, em ser zeloso, ansioso e ativo em nossa própria força. O valor de nossa
obra é proporcional à comunicação do Espírito Santo. O valor de nossa
obra vem da confiança em Deus, que traz mais santas qualidades de espírito, de modo que, na paciência, possuamos nossas almas. Devemos
orar continuamente a Deus a fim de que nos aumente a resistência, nos
faça fortes em Sua força, ateie em nosso coração a chama do divino amor.
A causa de Deus será mais eficazmente promovida pelos que são mansos
e humildes de coração. — Evangelismo, pp. 630 e 631.
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Ensinando e vivendo as doutrinas
Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do
Deus vivo (Hebreus 3:12).
ra, aí está justamente o que precisamos compreender, que ela não
O
é a nossa obra, mas a de Deus, e que somos simples instrumentos
em Suas mãos, para realizá-la. Precisamos buscar ao Senhor de todo o

coração, e o Senhor trabalhará em nosso favor.
Aproximamo-nos do fim da história terrestre, e os vários departamentos da obra de Deus devem ser levados avante com muito mais abnegação do que já foi feito até agora. A obra para estes últimos dias é
uma obra missionária. A verdade presente, da primeira à última letra de
seu alfabeto, significa esforço missionário. A obra a realizar pede sacrifício a cada passo de avanço. Os obreiros devem sair da provação purificados e refinados como ouro provado no fogo.
Os servos de Deus têm de empregar o máximo cuidado com relação
às doutrinas que ensinam, ao exemplo que dão e à influência que exercem nos que se associam com eles. O grande apóstolo apela para a igreja
e para Deus a fim de que testifiquem da verdade e sinceridade de sua
profissão de fé. “Vós e Deus sois testemunhas”, diz ele, “de quão santa, e
justa, e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco”. — Evangelismo, p. 631.
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16 de novembro

Negócios particulares não podem prejudicar a
obra do evangelista
Ninguém que milita se embaraça com negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou
para a guerra (2 Timóteo 2:4).
evemos ser coobreiros Seus. Os que se acham em Seu serviço precisam separar-se de todo embaraço de negócios que lhes manchem
D
o caráter cristão. Os pescadores chamados pelo Salvador, deixaram ime-

diatamente suas redes. Os que se entregam à obra do ministério não se
devem enredar com ramos de negócios que venham a trazer aspereza a
sua vida, e sejam detrimentos a seu progresso espiritual na obra que o
Senhor lhes deu a fazer.
Importa que não haja na vida do obreiro nenhuma duplicidade, nenhum caminho tortuoso. Conquanto o erro, mesmo nutrido em sinceridade, seja perigoso para quem quer que seja, a insinceridade no que
respeita à verdade, é fatal.
Os homens podem falar fluentemente sobre doutrinas, e podem exprimir vigorosa fé em teorias; possuem eles, porém, mansidão e amor
semelhantes a Cristo? Caso revelem um espírito áspero, crítico, estão negando a Cristo. Se não são bondosos, brandos de coração, longânimos,
não são semelhantes a Jesus; enganam sua própria alma. Um espírito
contrário ao amor, à humildade, à mansidão e à benignidade de Cristo,
nega-O, seja qual for a profissão de fé. — Evangelismo, p. 632.
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Falarei de fé e animação
Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo,
tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se
há algum louvor, nisso pensai (Filipenses 4:8).
uidemos de nossas palavras. Falemos de fé, e teremos fé. Não deis
C
nunca lugar a um pensamento de desânimo na obra de Deus. Nunca deixeis escapar uma palavra de dúvida. Isto é qual semente semeada,

tanto no coração do que a profere, como no dos ouvintes, para produzir
uma colheita de desânimo e incredulidade.
Cabe-nos o privilégio de proferir palavras que animem nossos companheiros de trabalho e os que se nos associam; não, de dizer aquilo que
deprime. Não é sábio comparar-nos com outros obreiros, falando de suas
falhas, e suscitando objeções a seus métodos de trabalho. Não seria de
surpreender se os que trabalham sob sérias responsabilidades, e que
têm muitas provas a enfrentar, errassem por vezes. [...]
Familiarizemo-nos com o bem que está sendo realizado por nossos
irmãos, e falemos sobre isto.
Coisa alguma retarda e entrava tanto a obra em seus vários ramos,
como o ciúme e as suspeitas e desconfianças. Isto revela dominar a desunião entre os obreiros de Deus. O egoísmo, eis a raiz de todo mal. —
Evangelismo, p. 633.
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Um mal irreparável
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem (Efésios 4:29).
seja severo e ditatorial em seu trato com os obreiros de
N inguém
Deus. Aqueles que são propensos a criticar, lembrem-se de que têm

cometido erros tão prejudiciais como os que eles condenam nos outros.
Dobrem-se eles em contrição diante de Deus, pedindo perdão pelas coisas ríspidas que têm falado, e o espírito não controlado que têm manifestado. Lembrem-se de que Deus ouve toda palavra que vocês dizem e que,
da forma que julgarem, vocês serão julgados. [...]
Não remediaremos as dificuldades existentes esforçando-nos para
restaurar os feridos, em vez de decepar-lhes os membros, deixando-os
aleijados para o resto da vida, sua utilidade prejudicada, quando poderiam haver sido restaurados?
Os planos e métodos dos obreiros de Deus devem ser inteiramente
expurgados dos métodos mundanos. Sua obra deve ser levada a cabo
com simplicidade cristã. Lembrem-se de que quem toma a posição de
crítico, enfraquece grandemente as próprias mãos. Deus não constituiu
dever de nenhum homem, de mulher alguma, criticar seus coobreiros.
Caso os homens queiram colocar-se em posição onde possam ser usados por Deus, não devem criticar outros, exporem-lhes os defeitos. Esta é
a tentação especial de Satanás, com a qual se esforça por entravar a obra.
— Evangelismo, pp. 633 e 634.
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A presunção é o princípio da ruína
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos (2 Timóteo 3:2).
recisamos de homens que fortaleçam e edifiquem a obra, não que
P
derribem e procurem destruir o que os outros estão buscando realizar. Precisamos de homens e mulheres em quem Deus possa operar, cujo

terreno do coração tenha sido lavrado e desterroado.
Não necessitamos de obreiros que precisem ser apoiados e conduzidos pelos que já se acham há muito na fé, que se consideram um todo
perfeito. A esses, diríamos: “Fiquem onde estão”. Temos tido bastante
que fazer com essa espécie de obreiros. Precisamos de obreiros que não
se achem absorvidos no egoísmo, que não sejam presunçosos.
Os atributos do inimigo de Deus e do homem exprimem-se muitas
vezes no espírito e atitude de uns para com os outros. Eles se ferem uns
aos outros, porque não partilham da natureza divina; e assim trabalham
contra a perfeição de seu próprio caráter. Trazem sobre si mesmos aflições, e tornam a obra árdua e penosa, porque consideram seu espírito e
defeitos de caráter preciosas virtudes, a que se devem apegar, e que devem fomentar. [...]
Os homens tornam a obra de promover a verdade dez vezes mais difícil do que na realidade é, buscando tomar a obra de Deus de Suas mãos
para as suas próprias mãos finitas. Pensam que devem estar constantemente inventando alguma coisa para levar os homens a fazerem aquilo
que eles julgam que essas pessoas devem fazer. O tempo assim gasto
torna sempre a obra mais complicada; pois o grande Obreiro Mestre é
deixado fora da questão no cuidado de Sua própria herança. Os homens
empreendem a tarefa de assoalhar o caráter defeituoso dos outros, e só
conseguem tornar os defeitos muito piores. Melhor seria que deixassem
a Deus o realizar a Sua própria obra; pois Ele não os considera capazes de
reformar o caráter. — Evangelismo, pp. 634 e 635.
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20 de novembro

O serviço é a pedra de polimento
Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força [...]
(Eclesiastes 10:10 — Nova Versão Internacional, 2001).
s que são deficientes no caráter, na conduta, em hábitos e práticas,
O
devem dar ouvidos ao conselho e à reprovação. Este mundo é a oficina de Deus, e toda pedra que pode ser usada no templo celeste, deve ser

lavrada e polida, até que seja uma pedra provada e preciosa, apropriada
para seu lugar no edifício do Senhor. Caso, porém, nos recusemos a ser
preparados e disciplinados, seremos como pedras que não serão lavradas nem polidas, e que serão afinal rejeitadas como inúteis.
Cristo exemplificou na própria vida Seus ensinos divinos. Seu zelo
nunca O levou a ficar arrebatado. Manifestava coerência sem obstinação,
benevolência sem fraqueza, ternura e simpatia sem sentimentalismo.
Era altamente sociável; no entanto, possuía modesta dignidade que não
animava indevida familiaridade. Sua temperança nunca induzia à austeridade ou farisaísmo. Ele não se conformava com este mundo; todavia
não era indiferente às necessidades do menor dentre os homens. Estava
alerta às necessidades de todos.
Desde Seus tenros anos até à varonilidade, Cristo viveu uma vida que
era um modelo perfeito de humildade, diligência e obediência. Era sempre cuidadoso e considerado para com os outros, sempre abnegado. Ele
trouxe o zelo celeste, não para ser servido, mas para servir. [...] — Serviço
cristão, pp. 635 e 636.
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O único Modelo de etiqueta
Porque o amor de Cristo nos constrange (2 Coríntios 5:14).
vida abnegada de Cristo é um exemplo a todos. Seu caráter é um
A
modelo do caráter que podemos formar, caso Lhe sigamos as pisadas.

Certifiquem-se de manter a dignidade da obra mediante uma vida
bem ordenada e piedosa conversação. Não tenham medo de elevar bem
alto a norma. As famílias que se empenham na obra missionária devem
aproximar-se bem dos corações. O espírito de Jesus deve penetrar a alma
do obreiro; são as palavras agradáveis, de simpatia, a manifestação de
desinteressado amor pela alma deles, que derribam as barreiras do orgulho e do egoísmo, e mostram aos incrédulos que possuímos o amor de
Cristo; e então a verdade encontrará acesso ao coração. Tal é nossa obra,
e o cumprimento do plano de Deus. Afastemos de nós toda vulgaridade, tudo quanto é rústico. Cultivemos a cortesia, o refinamento, a polidez
cristã. Guardem-se de serem brutos e grosseiros. Não considerem tais características como virtudes; pois Deus não as vê assim. Esforcem-se por
não ofender quem quer que seja desnecessariamente.
O verdadeiro requinte nos pensamentos e maneiras aprende-se melhor na escola do divino Mestre do que por qualquer observância de regras estabelecidas. Seu amor, penetrando no coração, dá ao caráter aquele contato purificador que o modela à semelhança do Seu. Esta educação
comunica uma dignidade inspirada pelo Céu e um senso das verdadeiras
conveniências. Proporciona uma doçura de índole e gentileza de maneiras que nunca poderão ser igualadas pelo verniz superficial dos costumes da sociedade.
Muitos que dão grande valor à etiqueta, mostram pouco respeito a
tudo que, apesar de excelente, deixe de corresponder à sua norma artificial. Isto significa educação falsa. Alimenta um orgulho crítico e um exclusivismo tacanho.
A essência da verdadeira polidez é a consideração para com os outros.
A educação essencial e duradoura é a que alarga a simpatia, favorece a
afabilidade universal. — Evangelismo, pp. 636 e 637.
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22 de novembro

O evangelismo exige mais suavidade
nas relações humanas
Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? (1 Coríntios
4:21).
ocês ambos precisam de mais suavidade no contato com os outros.
V
Suas palavras devem produzir um efeito calmante, não hostilizante.
Que o seu coração se encha de amor pelas almas. Trabalhem pelos que

os rodeiam com profundo e terno interesse. Se virem alguém cometer
um erro, vão à pessoa da maneira indicada por Cristo em Sua Palavra, e
vejam se não lhes é possível considerar o assunto com brandura cristã.
Orem com ele, e creiam que o Salvador lhes mostrará o caminho para sair
da dificuldade.
Os ministros necessitam muito da graça de Deus de modo a fazer
aceitavelmente seu trabalho. Quando um ministro encontra os membros
de uma igreja arregimentados uns contra os outros, solicite uma trégua,
e procure promover entendimento e harmonia. Não dê nunca ordens e
advertência de maneira ríspida e autoritária. Isto não é necessário. É trabalho mais que perdido. [...]
O Senhor os convida a exercerem influência enobrecedora. Recebam
no coração as verdades da Palavra de Deus. Unicamente assim vocês podem ter a mente de Deus. Coloquem-se sob a modeladora influência do
Espírito Santo. Exercerão então muito maior força no sentido do bem. [...]
Onde quer que reine o amor de Jesus, há paz e descanso. Onde esse
amor é acalentado, há como que uma refrigerante corrente em um deserto, transformando a aridez em fertilidade. — Evangelismo, pp. 637 e
638.
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Um segredo para abrandar corações
Não tornando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que
para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção (1 Pedro 3:9).
tato e o critério multiplicam a utilidade de um obreiro por cem. Se
O
profere as palavras convenientes no tempo oportuno, e manifesta
o devido espírito, isto terá no coração daquele que ele está procurando

ajudar, uma influência capaz de o comover.
Os que diferem de nós na fé e na doutrina devem ser tratados bondosamente. São a propriedade de Cristo, e teremos de encontrar-nos com
eles no grande dia do ajuste final. Teremos de enfrentar-nos uns aos outros no juízo, e contemplar o registro de nossos pensamentos, palavras e
ações, não como nós os encaramos, mas como eram na verdade. Deus nos
prescreveu o dever de amar-nos uns aos outros como Cristo nos amou.
Os homens devem trabalhar segundo Suas [de Deus] regras e Seus
arranjos, caso queiram ser bem-sucedidos. Deus só aceitará os esforços
feitos de boa vontade e com humildade de coração, sem o traço de sentimentos pessoais e de egoísmo.
Meu irmão, sinto intenso desejo de que você seja um homem segundo o coração de Deus. Importa que você faça uma mudança em sua vida.
Você tem preciosíssima verdade a apresentar, mas precisa calçar os sapatos do evangelho — seus pés devem ser “calçados [...] na preparação do
evangelho da paz”. Sua maneira de se dirigir ao povo nem sempre agrada
a Deus. Você precisa experimentar o poder convertedor na alma todos
os dias. Está cheio de resistência e energia físicas, e precisa muito da graça de Cristo, para que digam a seu respeito, como disseram dEle: “A Tua
mansidão me engrandeceu”. Quando o Espírito Santo tomar posse de sua
mente e controlar seus fortes sentimentos, você será mais semelhante a
Cristo. — Evangelismo, p. 638.
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24 de novembro

Aprendendo a lidar com assuntos sagrados
Os seus sacerdotes transgridem a Minha Lei, e profanam as Minhas coisas santas; entre o
santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro; e de Meus sábados
escondem os seus olhos, e assim Sou profanado no meio deles (Ezequiel 22:26).
com coisas sagradas da mesma maneira que fazemos com os
Lparaidar
assuntos comuns é uma ofensa a Deus; pois aquilo que Ele separou
fazer Seu serviço no levar a luz ao mundo, é santo. [...]

Estão surgindo jovens para entrar na obra de Deus, alguns dos quais
mal têm qualquer senso da santidade e responsabilidade dessa obra.
[...] Dizem tolices, brincam com as moças, ao mesmo tempo que estão
ouvindo quase diariamente as verdades mais solenes e mais de molde a
comover a alma.
Vejo que deve ter lugar no ministério grande reforma antes que ele
seja aquilo que Deus quer que seja. Os ministros no púlpito não têm permissão de comportar-se como representantes de teatro, tomando atitudes e expressões calculadas a causar efeito. Eles não ocupam o púlpito sagrado como atores, mas como mestres de verdades solenes. Há também
ministros fanáticos que, tentando pregar a Cristo, atacam, gritam, saltam
para cima e para baixo, esmurram o púlpito, como se esse exercício corporal servisse para alguma coisa. Tais caretas e trejeitos não emprestam
força alguma às verdades proferidas, antes, ao contrário, desgostam os
homens e mulheres de pensar sereno e vistas elevadas. É dever dos que
se entregam ao ministério deixar toda rudeza e toda conduta tempestuosa, no púlpito pelo menos.
Gestos desalinhados e grosseiros não se devem tolerar nas profissões
comuns da vida; quanto menos, então, deverão eles ser tolerados na sacratíssima obra do ministério evangélico! O ministro deve cultivar graça, cortesia e refinamento de maneiras. Deve conduzir-se com a calma
dignidade condizente com sua elevada vocação. Solenidade, uma certa
autoridade piedosa, de mistura com mansidão, eis o que deve caracterizar o porte daquele que é mestre da verdade de Deus. — Evangelismo, pp.
639 e 640.
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É necessário mais oração
E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que
clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes
fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na Terra? (Lucas
18:6-8).
osse o ministério evangélico o que ele deve e poderia ser; e os mesF
tres da verdade de Cristo estariam trabalhando em harmonia com os
anjos; seriam colaboradores de seu grande Mestre. Há demasiado pouca

oração entre os ministros de Cristo, e demasiada exaltação própria. Há
demasiado pouco chorar entre o pórtico e o altar, clamando: “Poupa o Teu
povo, ó Senhor, e não entregues a Tua herança ao opróbrio”. Há demasia
de longos sermões doutrinais, sem uma centelha de fervor espiritual e
do amor de Deus. Há demasia de gesticulações e narração de anedotas
humorísticas no púlpito, e demasiado pouco se diz acerca do amor e da
compaixão de Jesus Cristo.
Não basta pregar aos homens; cumpre-nos orar com eles e por eles;
importa não nos mantermos friamente afastados deles, mas nos aproximarmos com simpatia das almas que desejamos salvar, visitá-las e conversar com elas. O ministro que dirige a obra fora do púlpito de maneira
apropriada, realizará dez vezes mais do que aquele que limita seu labor
ao púlpito.
Este espírito de gracejos e pilhérias, de leviandade e frivolidade, é
uma pedra de tropeço para os pecadores e ainda pior pedra de tropeço
para os que dão lugar à inclinação do coração não santificado. O fato de
que alguns têm permitido esse traço desenvolver-se a ponto de o gracejar
ser neles tão natural como a respiração, não diminui seus maus efeitos.
Quando alguém puder apontar uma palavra frívola proferida por nosso
Senhor, ou qualquer leviandade vista em Seu caráter, ele pode sentir que
a leviandade e os gracejos são desculpáveis nele próprio. Este espírito
não é cristão; pois ser cristão é ser semelhante a Cristo. Jesus é um modelo perfeito, e devemos imitar-Lhe o exemplo. Um cristão é a mais elevada
espécie de homem, um representante de Cristo. — Evangelismo, pp. 640
e 641.
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Concentração total na obra
Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria,
trazendo consigo os seus molhos (Salmos 126:6).
risto absorvia-Se na obra que viera fazer. Sua dedicação ao trabalho
de salvar a raça perdida manifestava-se em todas as ocasiões.
CEmpreenda
você esta obra como sendo a obra do Senhor, fazendo-a

com reflexão e paciência. [...]
O empreender corajosamente a obra que necessita ser feita e nela pôr
o coração, torna o trabalho um prazer, e traz êxito. Assim Deus é glorificado. [...]
Ao realizar com fidelidade seu dever, sua mente se torna semelhante à mente de Cristo. Busque, por meio de oração e súplicas, as bênçãos
prometidas. Peça a Deus que lhe dê verdadeira compreensão da obra a
ser realizada. Não se permita desviar nem ser entravado por qualquer influência contrária. Desempenhe fielmente sua parte no levar bênçãos a
seus semelhantes. Louve a Deus pelo privilégio de cooperar com Ele em
Sua obra. Ao colocar todo o seu coração na obra a ser feita, você entra em
verdadeiro companheirismo com seus colegas. Você verá Cristo em seus
irmãos. [...]
Enfadonhos são todos os deveres em que não se põe o coração. O tempo é ouro. Há uma obra a ser feita, e em sua execução cumpre-nos pôr o
coração inteiro. Os deveres colocados por Deus em nosso caminho, devemos cumprir, não como tarefa árida e fria, mas como um serviço de amor.
Introduzam em seu trabalho as mais elevadas faculdades e simpatias. E
vocês verificarão que Cristo nele está. Sua presença tornará a tarefa leve,
e o coração de vocês ficará cheio de alegria. Trabalharão em harmonia
com Deus, em lealdade; amor e fidelidade.
Devemos ser cristãos sinceros, diligentes, cumprindo fielmente os
deveres postos em nossas mãos, e olhando sempre para Jesus, autor e
consumador de nossa fé. A recompensa a recebermos não depende de
nosso aparente êxito, mas do espírito em que nossa obra é feita. — Evangelismo, pp. 644 e 645.
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Energia e concentração
Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito; quem é injusto no mínimo também é injusto no
muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? (Lucas
16:10 e 11).
Senhor não Se agrada de que Sua obra seja feita descuidadamente,
O
ou que seja penosamente levada como se fosse uma enfadonha tarefa. Não temos tempo a perder em movimentos lentos, de má vontade.
O interesse que devemos ter em tudo que fazemos tornará nossa obra
interessante e educativa.
Onde há falta de perseverante energia e acurada aplicação nos assuntos temporais e nas transações de negócios, será visível a mesma deficiência nas coisas espirituais.
Depois do que lhe foi mostrado quanto a sua inclinação de ser lento e
moderado, e de permitir que passem as oportunidades sem serem aproveitadas, você perde tempo, perde interesse, e leva as coisas com tanta
lentidão que Satanás o supera repetidamente na tática da guerra. Não é
uma obra indiferente e comum aquela em que você está empenhado entre um povo distante de Deus, e que necessita dos mais zelosos esforços
em seu favor. [...]
Se há muito pouca coisa a apresentar por seus trabalhos em todo esse
tempo que você tem estado nos vales, penso que você não seja o homem
para aquele campo. [...]
[...] Esse trabalho na obra de Deus, para enfrentar as trevas morais,
exige abnegação, fadiga, perseverante esforço e fé fervorosa. Muitos se
lisonjeiam de que poderiam fazer grandes coisas se tão-somente tivessem oportunidade, mas sempre alguma coisa os impede; a Providência
lhes tem de tal modo impedido o caminho, que não puderam fazer o que
desejavam. Não esperamos que alguma grande ocasião se nos depare
no caminho, mas mediante ação pronta e vigorosa precisamos apoderarnos das oportunidades, criá-las e dominar as dificuldades. — Evangelismo, p. 646.
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Obediência à direção
Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles; porque velam por vossa alma, como aqueles
que hão de dar conta delas; para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos
seria útil (Hebreus 13:17).
s interesses do reino de Cristo pedem diligência e fidelidade em
grau tanto maior quanto as coisas espirituais e eternas são de
O
maior importância do que as coisas temporais. Não deve haver frouxidão

no trabalho, nem ação vagarosa e tardia, pois isto poria em risco nossa
própria alma e a dos outros. [...]
Que general assumiria o comando de um exército quando os oficiais
sob a sua direção se recusam a obedecer até que se achem convencidos
de que suas ordens sejam razoáveis? Tal atitude significaria ruína para
todo o exército. Enfraqueceria as mãos dos soldados. Surgiria em seu espírito a pergunta: Não haverá um meio melhor? Mas mesmo que haja
um meio melhor, as ordens devem ser obedecidas, do contrário o resultado seria derrota e desastre. Um momento de demora, e a vantagem que
se poderia obter ficaria perdida.
Todo bom soldado obedece implícita e prontamente às ordens de
seu capitão. A vontade do comandante tem de ser a vontade do soldado.
Por vezes ele se surpreenderá com a ordem dada, mas não deve se deter
para indagar o porquê. Quando a ordem do capitão contraria os desejos
do soldado, não lhe cabe hesitar nem queixar-se, dizendo: Não vejo coerência nesses planos. Não deve formular desculpas e deixar seu trabalho
por fazer. Soldados dessa espécie não seriam aceitos como aptos para se
empenharem em batalhas terrenas, e muito menos serão eles aceitos no
exército de Cristo. Quando Cristo ordena, Seus soldados devem obedecer sem hesitação. Precisam ser soldados fiéis, do contrário Ele não pode
aceitá-los. A toda alma é concedida liberdade de escolha, mas depois
que o homem se alistou, requer-se que seja tão verdadeiro como o aço,
seja para a vida, seja para a morte. — Evangelismo, pp. 647 e 648.
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A mente deve ser disciplinada, organizada
Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto; não será posto perante os de
baixa sorte (Provérbios 22:29).
s que ensinam a Palavra não devem esquivar-se à disciplina mental.
Todo obreiro, ou grupo de obreiros, deve mediante perseverantes
O
esforços, estabelecer regras e regulamentos que levem à formação de

hábitos corretos de pensamento e de ação. Esse preparo não somente é
necessário para os obreiros jovens, mas para os de mais idade também,
a fim de seu ministério ser isento de erros, e seus sermões serem claros,
precisos e convincentes.
Certas mentes são mais como velhos bazares de curiosidades do que
outra coisa. Muitos retalhos e fragmentos da verdade foram recolhidos
e armazenados ali; não sabem, porém, como apresentá-los de maneira
clara e harmônica. É a relação que essas ideias têm umas com as outras,
que lhes dá valor. Toda ideia e declaração deve estar tão intimamente
unida como os elos de uma cadeia. Quando um ministro lança uma grande quantidade de assuntos perante o povo a fim de que eles a assimilem
e ponham em ordem, seu trabalho é perdido; pois serão poucos os que
farão isto.
Há jovens, homens e mulheres, que não possuem método no trabalho. Embora estejam sempre ocupados, não podem apresentar senão
pequenos resultados. Têm ideias errôneas quanto ao trabalho, e acham
que estão trabalhando arduamente, quando se houvessem exercitado
método em seu trabalho, e se aplicado inteligentemente ao que tinham
de fazer, teriam produzido muito mais em menos tempo. Demorandose nos assuntos menos importantes, acham-se apressados, perplexos e
confusos quando são chamados a cumprir os deveres mais importantes.
Estão sempre fazendo e, pensam, trabalhando arduamente; todavia
pouco têm a apresentar por seus esforços. — Evangelismo, pp. 648 e 649.
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30 de novembro

Poupar tempo é fator de êxito
Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo (Colossenses 4:5).
recisa haver homens que comecem uma obra na devida maneira,
P
e se atenham a ela e vão avante com firmeza. [...] Nunca cheguem
tarde a um encontro marcado. Em nenhum departamento ou escritório
se deve perder tempo com conversas desnecessárias. A obra de Deus requer coisas que não recebe porque os homens não aprendem do Deus
da sabedoria. Eles forçam em sua vida demasiadas coisas, adiam para
amanhã aquilo que lhes exige a atenção hoje, e perde-se muito tempo
em ajuntar penosamente as malhas perdidas. [...]
Alguns obreiros devem abandonar os vagarosos métodos de trabalho
predominantes, e aprender a ser rápidos. A presteza é necessária da mesma maneira que a diligência. Se desejarmos executar a obra de acordo
com a vontade de Deus, ela deve ser feita de maneira expedita, mas não
sem reflexão e cuidado. [...]
As pessoas que não adquiriram hábitos de estrita operosidade e
economia de tempo, devem ter regras estabelecidas para as estimular à
regularidade e à presteza. George Washington foi habilitado a realizar
grande quantidade de negócios, porque era exato em conservar a ordem
e a regularidade. Cada papel tinha sua data e seu lugar, e tempo algum
era perdido em procurar o que não estava no lugar designado.
Quando um obreiro é colocado em certo setor da vinha do Senhor,
seu trabalho lhe é dado como a um fiel coobreiro de Deus, para trabalhar
naquela vinha. Ele não deve esperar que, a cada ponto, lhe seja indicado
por mentes humanas o que ele precisa fazer, mas planejar seu trabalho
para fazê-lo onde for necessário. Deus concedeu a você energia cerebral
para ser empregada. As carências dos crentes e as necessidades dos incrédulos devem ser estudadas cuidadosamente, e seus trabalhos devem
satisfazer essas necessidades. Você deve indagar de Deus e não de qualquer vivente o que deve ser feito. Você é um servo do Deus vivo, e não
de qualquer homem. Não pode efetuar inteligentemente a obra de Deus
sendo a sombra dos pensamentos e orientações de outro homem. Você é
que está sob a direção de Deus. — Evangelismo, pp. 649 e 650.
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1º de dezembro

A vitória final da mensagem

Enfim, o alto clamor!
Anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: Tocai a trombeta na terra! Gritai em alta
voz [...] (Jeremias 4:5).
fim está perto, aproximando-se furtivamente, imperceptivelmente,
O
como o silencioso aproximar de um ladrão de noite. Conceda o Senhor que não fiquemos por mais tempo a dormir como fazem os outros,
mas que vigiemos e sejamos sóbrios. A verdade há de em breve triunfar gloriosamente, e todos quantos agora escolhem ser cooperadores de
Deus, com ela triunfarão. O tempo é curto; vem logo a noite, em que homem algum pode trabalhar.
Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia
como houve no dia de Pentecostes, depois de os discípulos haverem recebido o Espírito Santo.
Muitos têm deixado o convite evangélico passar desatendido; foram
provados e experimentados; mas enormes obstáculos, qual montanhas,
pareciam avolumar-se diante deles, obstruindo-lhes o progresso. Por
meio de fé, perseverança e coragem, muitos transporão esses entraves e
avançarão para a gloriosa luz.
Quase inconscientemente, ergueram-se barreiras no caminho reto e
estreito; colocaram-se pedras de tropeço na estrada; estas serão afastadas daí. As salvaguardas que falsos pastores têm lançado em torno de
seus rebanhos, tornar-se-ão em nada; milhares virão para a luz, e trabalharão para difundir a luz. Os seres celestes unir-se-ão com os instrumentos humanos. Assim animada, a igreja se levantará e resplandecerá,
pondo todas as suas santificadas energias no combate; assim se cumpre
o desígnio de Deus; recuperam-se as pérolas perdidas. — Evangelismo, p.
692.
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2 de dezembro

Muitos que saíram de nós voltarão!
Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel; porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, Eu curarei
as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a Ti; porque Tu és o Senhor, nosso Deus (Jeremias 3:21
e 22).
uando romper realmente sobre nós a tempestade da perseguição,
as ovelhas verdadeiras ouvirão a voz do Pastor verdadeiro. EmpreQ
gar-se-ão abnegados esforços para salvar os perdidos, e muitos dos que

se extraviaram do redil voltarão a seguir o grande Pastor. O povo de Deus
unir-se-á, apresentando frente unida ao inimigo. [...] O amor de Cristo, o
amor de nossos irmãos, testificará ao mundo que estivemos com Jesus
e dEle aprendemos. Então, a mensagem do terceiro anjo se avolumará
num alto clamor, e a Terra inteira será iluminada com a glória do Senhor.
Em breve fará Deus grandes coisas por nós, uma vez que estejamos
humildes e crentes aos Seus pés. [...] Mais de mil se converterão brevemente em um dia, a maioria dos quais reconhecerá haver sido primeiramente convencidos através da leitura de nossas publicações.
O poder que tão eficazmente sacudiu o povo no movimento de 1844,
será novamente revelado. A mensagem do terceiro anjo sairá, não em
um murmúrio, mas com grande voz.
Durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providenciais interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão
abundantemente, que a luz será comunicada a toda cidade e vila. A Terra
será cheia do conhecimento da salvação. O poder renovador do Espírito
de Deus haverá tão abundantemente coroado de êxito os intensamente ativos instrumentos, que a luz da verdade presente irradiará por toda
parte. — Evangelismo, pp. 693 e 694.
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A vitória final da mensagem

Por que Jesus tem demorado tanto?
Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens
se salvem e venham ao conhecimento da verdade (1 Timóteo 2:3 e 4).
longa noite de trevas é probante, mas em misericórdia a manhã é
A
adiada, pois se o Mestre viesse, quantos se achariam desapercebidos! A repugnância que Deus sente de que Seu povo pereça, eis a razão

de tão longa tardança.
Houvesse o desígnio de Deus sido cumprido por Seu povo em dar ao
mundo a mensagem de misericórdia, e Cristo haveria, antes disto, de
ter vindo à Terra, e os santos teriam recebido as boas-vindas à cidade de
Deus.
Sei que, se o povo de Deus houvesse mantido viva ligação com Ele, se
Lhe houvessem obedecido à Palavra, estariam hoje na Canaã celestial.
Se todo atalaia sobre os muros de Sião houvesse dado à trombeta um
sonido certo, o mundo haveria antes desta data ouvido a mensagem de
advertência. A obra, porém, acha-se com atraso de anos. Enquanto os homens dormiram, Satanás marchou furtivamente sobre nós.
Em suas mensagens aos homens, os anjos de Deus apresentam o
tempo como sendo muito breve. Assim me tem sempre sido apresentado. Verdade é 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? É claro que
não! Cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. — Evangelismo, p. 694.
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4 de dezembro

Jesus já poderia ter voltado?
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
(2 Pedro 3:9).
ouvessem os adventistas, depois do grande desapontamento de
1844, sustido firme sua fé e seguido avante unidos, segundo a proviH
dência de Deus lhes abria o caminho, recebendo a mensagem do terceiro

anjo e no poder do Espírito Santo proclamando-a ao mundo, haveriam
visto a salvação de Deus, o Senhor teria operado poderosamente com os
esforços deles, a obra haveria sido concluída, e Cristo teria vindo antes
para receber Seu povo para dar-lhe o seu galardão. Mas no período de
dúvida e incerteza que se seguiu ao desapontamento, muitos dos crentes
no advento renunciaram a sua fé. [...] Assim foi prejudicada a obra, e o
mundo foi deixado em trevas. Houvesse todo o corpo de crentes adventistas se unido nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, quão grandemente diversa teria sido a nossa história!
Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim
retardada. 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”.
Seu coração estava cheio de murmuração, rebelião e ódio, e Ele não podia
cumprir Seu concerto com eles.
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. É 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, pp. 695, 696.
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A vitória final da mensagem

Não podemos responsabilizar a
Deus pela demora
Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá; se tardar,
espera-o, porque certamente virá, não tardará (Habacuque 2:3).
tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por
T alvez
causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel;
mas por amor de Cristo, Seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu próprio procedimento errado. Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder
apressar a volta de nosso Senhor.
É privilégio de todo cristão, não só aguardar, mas mesmo apressar
a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se todos os que professam o Seu
nome estivessem produzindo fruto para Sua glória, quão rapidamente
seria lançada em todo o mundo a semente do evangelho! Depressa amadureceria a última seara, e Cristo viria para juntar o precioso grão.
Ela [a vinda do Senhor] não será retardada para além do tempo em
que a mensagem for levada a todas as nações, línguas e povos. Havemos
nós, que professamos ser estudiosos das profecias, de esquecer-nos de
que a paciência de Deus para com os ímpios é uma parte do vasto e misericordioso plano pelo qual Ele está procurando efetuar a salvação das
almas? — Evangelismo, pp. 696 e 697.
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6 de dezembro

Por que tantos têm falhado em ganhar almas?
Buscai no livro do Senhor e lede; nenhuma dessas coisas falhará, nem uma nem outra faltará;
porque a Sua própria boca o ordenou, e o Seu Espírito mesmo as ajuntará (Isaías 34:16).
apresentam as doutrinas e teorias de nossa fé; sua apresenM uitos
tação, porém, é como o sal que não tem sabor; pois o Espírito Santo

não está operando em seu ministério destituído de fé. Eles não abriram
o coração para receber a graça de Cristo; desconhecem a operação do Espírito; são como a farinha sem lêvedo; pois não há um princípio a operar em todo o seu labor, e deixam de ganhar almas para Cristo. Não se
apoderam da justiça de Cristo; esta é uma veste não usada por eles, uma
desconhecida plenitude, uma fonte intacta.
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.
Quando pomos o coração em unidade com Cristo, e a vida em harmonia com Sua obra, o Espírito que caiu sobre os discípulos no dia de
Pentecostes será derramado sobre nós.
Zelo pela glória de Deus, eis o que movia os discípulos a dar testemunho da verdade com grande poder. Não deve esse zelo inflamar nosso
coração com o desejo de contar a história do amor que redime, de Cristo
e Cristo crucificado? Não deve o poder de Deus ser ainda mais poderosamente revelado hoje do que nos dias dos apóstolos? — Evangelismo, pp.
697 e 698.

| 345 |

7 de dezembro

A vitória final da mensagem

A fonte do poder dos apóstolos
Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos (Atos 2:43).
epois da ascensão de Cristo, os discípulos reuniram-se em um lugar
D
a fim de suplicar humildemente a Deus. E após dez dias de esquadrinhar o coração e examinar-se a si mesmos, estava preparado o cami-

nho para o Espírito Santo penetrar no templo da alma limpo e consagrado. Todos os corações foram cheios do Espírito, como se Deus desejasse
mostrar a Seu povo que Lhe pertenceria a prerrogativa de beneficiá-los
com o melhor das bênçãos celestes. [...] A espada do Espírito cintilava à
direita e à esquerda. Novamente afiada com poder, penetrava até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. A idolatria que andara
misturada com o culto do povo, foi derribada. Novo território foi acrescentado ao reino de Deus. Lugares antes estéreis e desolados, entoavamlhe os louvores.
Tenha em mente que foi depois de os discípulos haverem chegado à
perfeita unidade, quando não mais lutavam pela supremacia, que o Espírito foi derramado. Eles estavam de comum acordo. Todas as diferenças
haviam sido removidas. E o testemunho dado a seu respeito depois que o
Espírito fora derramado, é o mesmo. Note a palavra: “Era um o coração e
a alma da multidão dos que criam”. O Espírito dAquele que morreu para
que os pecadores vivessem, animava toda a congregação dos crentes.
Os discípulos não pediam uma bênção para si mesmos. Achavam-se
cheios de preocupação por almas. O evangelho devia ser levado até aos
confins da Terra, e reclamavam a dotação de poder prometida por Cristo.
Foi então que o Espírito Santo foi derramado, e milhares foram convertidos em um dia. — Evangelismo, pp. 698 e 699.
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8 de dezembro

Deus usará instrumentos humildes
Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados; mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão (Daniel 12:10).
o chegar o tempo para que ela [a mensagem do terceiro anjo] seja
A
dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes
instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao Seu serviço.

Os obreiros serão antes qualificados pela unção de Seu Espírito do que
pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão
constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus
lhes dá. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados
da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mas rápidos progressos do poder papal
— tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos o povo será
comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas
escutá-las-ão.
Ver-se-ão [...] muitos correndo de uma parte para outra, constrangidos pelo Espírito de Deus, para levar a luz a outros. A verdade, a Palavra
de Deus, é como um fogo em seus ossos, enchendo-os de ardente desejo
de esclarecer os que se assentam nas trevas. Muitos, mesmo entre os iletrados, proclamam agora as palavras do Senhor. Crianças são impelidas
pelo Espírito a ir e declarar a mensagem do Céu. O Espírito será derramado sobre todos quantos se submeterem a Suas sugestões e, pondo à
margem todo o maquinismo humano, suas regras inibidoras e cautelosos métodos, proclamarão a verdade com a força do poder do Espírito.
Multidões receberão a fé e unir-se-ão aos exércitos do Senhor. — Evangelismo, pp. 699 e 700.
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A vitória final da mensagem

Milhares de vozes unidas
E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim, o fim vem
sobre os quatro cantos da Terra (Ezequiel 7:2).
de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa conS ervos
sagração, apressar-se-ão de um lugar para outro a fim de proclamar

a mensagem do Céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da Terra,
será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera
com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu, à vista
dos homens. Assim os habitantes da Terra serão levados a decidir-se.
A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos como pela
convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. 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 liames que os têm retido. Laços de família,
relações na igreja, são impotentes para os deter agora. A verdade é mais
preciosa do que tudo o mais. Apesar das forças arregimentadas contra a
verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor.
A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no
futuro; é, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Busquem-na, orem
por ela, creiam nela. Precisamos tê-la, e o Céu espera para concedê-la.
Peçam os cristãos. [...] com fé a bênção prometida, e ela virá. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos, foi a chuva temporã, e
gloriosos foram os resultados. A chuva serôdia, porém, será mais abundante. — Evangelismo, pp. 700 e 701.
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A vitória final da mensagem

Qual é a obra para hoje?
Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai
trabalhar hoje na Minha vinha (Mateus 21:28).
terceira mensagem angélica está-se avolumando em um alto clamor, e vocês não podem se sentir na liberdade de negligenciar o
A
presente dever e ainda nutrir a ideia de que em algum tempo futuro se-

rão objeto de grande bênção, quando, sem nenhum esforço de sua parte,
ocorrer um maravilhoso reavivamento. [...] Hoje vocês devem purificar
o seu vaso, a fim de estar pronto para o orvalho celeste, pronto para os
chuveiros da chuva serôdia; pois a chuva serôdia há de vir, e a bênção de
Deus encherá toda alma que estiver purificada de toda contaminação. É
nossa obra hoje submeter nossa alma a Cristo, para que sejamos preparados para o tempo do refrigério pela presença do Senhor — aptos para o
batismo do Espírito Santo. [...]
Em vez de viver na expectação de um período especial de excitação,
cumpre-nos aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, fazendo o que precisa ser feito para salvação de almas. Em vez de exaurir as
faculdades da mente em especulações quanto aos tempos ou às estações
que o Senhor estabeleceu pelo Seu próprio poder, e reteve dos homens,
devemos submeter-nos ao controle do Espírito Santo, cumprir os deveres
presentes, dar o pão da vida, não adulterado pelas opiniões humanas, às
almas que estão perecendo pela verdade.
Nestes dias de viagens, as oportunidades de pôr-se em contato com
homens e mulheres de todas as classes e de muitas nacionalidades são
muito maiores que nos dias de Israel. As vias de comunicação têm-se
multiplicado aos milhares. Deus tem preparado maravilhosamente o caminho. A influência da imprensa, com suas múltiplas facilidades, achase ao nosso dispor. Bíblias e publicações em muitas línguas, apresentando a verdade para este tempo, acham-se ao nosso alcance, podendo ser
rapidamente levadas a toda parte do mundo.
Cumpre-nos dar a última advertência de Deus aos homens, e que diligência deveria ser a nossa em estudar a Bíblia, e nosso zelo em disseminar a luz! — Evangelismo, pp. 701 e 702.
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Crises mundiais produzem despertamento
religioso
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; homens desmaiando de terror, na expectação das
coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados (Lucas 21:25 e
26).
os sinais dos tempos declaram que estamos no limiar de granH oje
des e solenes eventos. Tudo em nosso mundo está em agitação.

Ante nossos olhos cumprem-se as profecias do Salvador, de acontecimentos que precederiam Sua vinda. “E ouvireis de guerras e de rumores
de guerra. [...] Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra
reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares” (Mateus
24:6 e 7).
O tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e
autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua
atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam
a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno, e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer — que o mundo
está no limiar de uma crise estupenda.
Os anjos estão agora retendo os ventos da contenda, até que o mundo seja advertido de sua vindoura condenação; uma tempestade, porém,
está-se preparando, prestes a irromper sobre a Terra, e quando Deus ordenar a Seus anjos que soltem os ventos, haverá tal cena de conflito que
a pena não pode descrever. [...]
Um tempo de adiamento foi-nos graciosamente concedido por Deus.
Todo poder a nós emprestado pelo Céu deve ser empregado em fazer a
obra que nos foi designada pelo Senhor em benefício dos que estão a perecer na ignorância. [...]
Todos os dias nos temos associado com homens e mulheres destinados ao juízo. Cada dia poderá ter sido a linha divisória para alguma alma.
Cada dia alguém pode ter tomado a decisão que há de determinar seu
futuro destino. — Evangelismo, p. 704.
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12 de dezembro

O significado do conflito
Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a
apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta
contra tudo o que se chama Deus ou se adora; de sorte que se assentará, como Deus, no
templo de Deus, querendo parecer Deus (2 Tessalonicenses 2:3 e 4).
compreendemos como devemos o grande conflito que vai em
N ãoandamento
entre agentes invisíveis, o conflito entre os anjos fiéis

e os infiéis. Bons e maus anjos contendem sobre todo homem. Isto não
é uma luta fictícia. Não é um combate simulado esse em que nos empenhamos. Temos de enfrentar adversários poderosíssimos, e cabe a nós
decidir quem ganhará. Cumpre-nos procurar nossa força onde os primitivos discípulos encontraram a deles.
Ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá maiores e sempre
maiores demonstrações externas do poder pagão; deuses pagãos revelarão seu assinalado poder e se exibirão diante das cidades do mundo.
E este plano já começa a cumprir-se. Por uma variedade de imagens representou o Senhor Jesus a João o caráter ímpio e a influência sedutora
dos que se têm distinguido por sua perseguição ao povo de Deus. Todos
carecem de sabedoria para pesquisar cuidadosamente o mistério da iniquidade que aparece tanto na finalização da história da Terra.
No próprio tempo em que vivemos, o Senhor chamou Seu povo e encarregou-o de proclamar uma mensagem. Chamou-o para expor a maldade do homem do pecado que fez da lei dominical um poder distintivo,
que tem cuidado em mudar os tempos e a Lei e em oprimir o povo de
Deus que permanece firme para honrá-lO pela observância do único sábado verdadeiro, o sábado da criação, como sendo santo ao Senhor. —
Evangelismo, pp. 704 e 705.
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O clímax da mensagem
E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com Ele cento e quarenta e quatro
mil, que em sua testa tinham escrito o nome dEle e o de Seu Pai (Apocalipse 14:1).
ediante a cooperação do Espírito divino, os apóstolos fizeram uma
M
obra que abalou o mundo. O evangelho foi levado a todas as nações numa única geração.

Não foi com o seu próprio poder que os apóstolos cumpriram sua
missão, mas no poder do Deus vivo. Sua obra não era fácil. Os trabalhos
iniciais da igreja cristã foram cercados de dificuldades e amarga aflição.
Em sua obra os discípulos encontravam constantes privações, calúnias e
perseguições; mas não reputavam sua vida por preciosa, e regozijavamse em ser chamados a sofrer perseguição por Cristo. [...] Com a força da
onipotência, Deus operava por meio deles para tornar o evangelho triunfante.
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 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 a Sua Lei. Mesmo agora
eles estão aparecendo em toda nação, entre toda língua e povo; e na hora
da mais profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for
feito no sentido de que “todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres
e servos” (Apocalipse 13:16), recebam, sob pena de morte, o sinal de submissão a um falso dia de repouso, esses fiéis, “irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa”, resplandecerão “como astros no mundo” (Filipenses 2:15). Quanto
mais escura a noite, com maior brilho eles refulgirão. — Evangelismo, p.
706.
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A vitória final da mensagem

14 de dezembro

Da militância rumo ao triunfo
[...] formidável como um exército com bandeiras (Cantares 6:4).
está prestes a concluir-se. Os membros da igreja militante que
AE obra
se houverem demonstrado fiéis, tornar-se-ão a igreja triunfante.
nosso General, que não erra nunca, diz-nos ainda: “Avancem; en-

trem em novo território; ergam o estandarte em toda terra. ‘Levanta-te,
resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo
sobre ti’”.
É chegado o tempo em que, por intermédio dos mensageiros de Deus,
o rolo do livro se abrirá ao mundo. A verdade contida na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, tem de ir a toda nação, tribo, língua
e povo; ela deve iluminar as trevas de todo continente, e estender-se às
ilhas do mar. Não deve haver dilação nessa obra.
Nossa divisa deve ser: Para a frente, sempre para a frente! Anjos do
Céu irão adiante de nós, a preparar-nos o caminho. Nosso cuidado pelas
regiões distantes nunca poderá ser deposto enquanto a Terra inteira não
for iluminada com a glória do Senhor. — Evangelismo, p. 707.
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A vitória final da mensagem

Uma inestimável recompensa em vista
Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade
para conosco em Cristo Jesus (Efésios 2:7).
ervir a Deus não é coisa vã. Há uma inestimável recompensa para
STodo
aqueles que devotam a existência a Seu serviço.
sacrifício, feito em Seu serviço, será recompensado segundo “as

abundantes riquezas da Sua graça” (Efésios 2:7).
Nosso galardão por trabalhar com Cristo neste mundo, consiste na
maior capacidade e mais amplo privilégio de colaborar com Ele no mundo por vir.
O valor do serviço feito a Deus mede-se mais pelo espírito com que o
prestamos, do que pela extensão do tempo gasto no mesmo.
Seu êxito no progresso na vida divina depende do desenvolvimento
dos talentos que lhes foram emprestados. Sua futura recompensa será
proporcional à integridade e ao fervor com que eles servem ao Mestre.
O Senhor tem uma grande obra para realizar, e mais legará na vida
futura aos que na presente serviram mais fiel e voluntariamente.
Os que foram à vinha à undécima hora, estavam gratos pela oportunidade de trabalhar. Seu coração estava cheio de gratidão àquele que os recebera; e quando no fim do dia o pai de família lhes pagou uma jornada
completa, ficaram muito surpreendidos. Sabiam que não mereciam tal
recompensa. E a bondade expressa no semblante de seu amo encheu-os
de júbilo. Jamais esqueceram a benignidade do patrão nem a generosa
recompensa que receberam. — Serviço cristão, p. 202.
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16 de dezembro

Aceitos na undécima hora
E, chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um
(Mateus 20:9).
ssim é com o pecador que, conhecendo sua indignidade, entrou na
A
vinha do Mestre à undécima hora. Seu tempo de serviço parece tão
curto, sente que não merece recompensa; porém, enche-se de alegria

porque, sobretudo, Deus o aceitou. Labuta com espírito humilde e confiante, grato pelo privilégio de ser um coobreiro de Cristo. Deus Se deleita
em honrar este espírito.
Aquele que designou a “cada um a sua obra” (Marcos 13:34), segundo
suas aptidões, jamais deixará ficar sem recompensa o fiel cumprimento
de um dever. Cada ato de lealdade e fé será coroado de testemunhos especiais do favor e aprovação de Deus. A todo obreiro é feita a promessa:
“Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem
dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos” (Salmos 126:6).
Por mais breve que seja o nosso serviço, ou mais humilde nossa obra,
se seguirmos a Cristo com fé singela, não seremos desapontados pelo galardão. Aquilo que o maior e mais sábio não pode alcançar, o mais débil
e mais humilde receberá. Os portões áureos do Céu não se abrem para
os que se exaltam. Não são erguidos para os de espírito altivo. Os portais
eternos abrir-se-ão ao trêmulo contato de uma criancinha. Abençoado
será o galardão da graça para os que trabalharam para Deus com simplicidade de fé e amor.
A fronte dos que realizam esta obra cingirá a coroa do sacrifício. Mas
receberão a sua recompensa. — Serviço cristão, pp. 202 e 203.
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A vitória final da mensagem

Nem tudo o que parece infrutífero...
Um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha
vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi (Mateus
21:28 e 29).
sse pensamento deve ser para todo obreiro de Deus um estímulo e
animação. Nossa obra para Deus parece muitas vezes nesta vida quaE
se infrutífera. Nossos esforços para fazer o bem talvez sejam diligentes

e perseverantes, e todavia é possível que nos não seja dado ver-lhes os
resultados. Talvez o esforço se nos parece perdido. Mas o Salvador assegura-nos que nossa obra se acha registrada no Céu, e que a recompensa
não pode faltar.
Toda ação, toda obra de justiça e misericórdia e generosidade, produz música no Céu. O Pai, de Seu trono contempla os que as praticam,
e os conta entre Seus mais preciosos tesouros. “E eles serão Meus, diz o
Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei serão para Mim particular
tesouro” (Malaquias 3:17). Todo ato de misericórdia para com os necessitados ou os sofredores, é como se fosse feito a Jesus. Todo que socorre ao
pobre, se compadece do aflito e do oprimido, ou ampara o órfão, põe-se
em mais íntima relação com Jesus.
Cristo considera todo ato de misericórdia, de beneficência e de cuidadosa consideração para com o desafortunado, o cego, o coxo, o enfermo,
a viúva e o órfão, como feito a Ele mesmo; essas obras são conservadas no
registro celeste, e hão de ser recompensadas.
O Senhor é bom. É misericordioso, e terno de coração. Conhece a cada
um de Seus filhos. Sabe exatamente o que cada um de nós está fazendo.
Sabe o justo mérito de cada um. Não querem vocês pôr de lado sua lista
de merecimentos, sua lista de condenações, deixando que Deus faça Sua
própria obra? Vocês receberão sua coroa de glória se levarem em contar a
obra que Deus lhes confiou. — Serviço cristão, p. 203.
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18 de dezembro

Às vezes devemos perder de vista a recompensa
O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob
cujas asas te vieste abrigar (Rute 2:12).
Senhor deseja que descansemos nEle sem pensar na medida do galardão. Quando Cristo habita no coração, o pensamento de remuO
neração não é supremo. Essa não é a motivação do nosso serviço.

De cortiços, de pobres choças, de prisões, de cadafalsos, das montanhas e desertos, das cavernas da Terra e dos abismos do mar, Cristo recolherá Seus filhos. Na Terra tinham sido destituídos, afligidos e atormentados. Milhões baixaram ao túmulo carregados de infâmia, porque
recusaram render-se às enganosas pretensões de Satanás. Por tribunais
humanos os filhos de Deus foram condenados como os mais vis criminosos. Mas próximo está o dia em que “Deus mesmo é o juiz” (Salmos 50:6).
Então as sentenças dadas na Terra serão invertidas. Então “tirará o opróbrio do Seu povo de toda a Terra” (Isaías 25:8). Vestes brancas dar-se-ão
a todos eles. “E chamar-lhes-ão: povo santo, remidos do Senhor” (Isaías
62:12).
Aqueles que devotam a existência a um ministério semelhante ao de
Cristo, conhecem o que significa a verdadeira felicidade. Seus interesses
e orações estendem-se muito além de si mesmos. Eles próprios crescem
à medida que procuram ajudar a outros. Familiarizam-se com os planos
mais amplos, os mais admiráveis empreendimentos, e como não hão de
eles crescer, se se colocam nos divinos condutos de luz e de bênção? Esses recebem sabedoria do Céu. Identificam-se mais e mais com Cristo em
todos os Seus planos. Não há margem para a estagnação espiritual. —
Serviço cristão, pp. 203 e 204.
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A vitória final da mensagem

Como é definida uma “igreja feliz”?
Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem
entrareis em cidade de samaritanos; mas ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel
(Mateus 10:5 e 6).
que se empenha com êxito nessa obra, é uma igreja feliz. O
A igreja
homem ou a mulher cuja alma se comove de compaixão e amor pe-

los que erram, e que trabalham para trazê-los ao redil do grande Pastor,
ocupam-se numa bendita obra. E oh! como enleva o pensamento de que,
ao ser assim resgatado um pecador, há mais alegria no Céu do que por
noventa e nove justos!
Coisa alguma é fastidiosa para aquele que se submete à vontade de
Deus. Fazê-lo “como ao Senhor” (Colossenses 3:23) é um pensamento que
empresta encanto a qualquer obra que Deus lhe confie.
O obreiro cristão não acha nenhum trabalho enfadonho, no desempenho da tarefa que lhe foi designada pelo Céu. Recebe a recompensa do
seu Senhor ao ver almas libertas da servidão do pecado; e essa alegria o
recompensa de todo o sacrifício.
Tornar-se um obreiro, prosseguir pacientemente em fazer o bem que
requer trabalho abnegado é uma obra gloriosa, a qual o Céu aprova.
Cristo Se deleita em tomar material de que, aparentemente, não há
esperança — aqueles que Satanás tem degradado, e por cujo intermédio
tem operado — e torná-los objeto de Sua graça. [...] Ele faz de Seus filhos
instrumentos na realização desta obra, em cujo êxito, mesmo nesta vida,
encontram preciosa recompensa.
Todo esforço feito para Cristo reverterá em bênçãos para nós mesmos.
— Serviço cristão, p. 204.
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20 de dezembro

Uma recompensa garantida
E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome
de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão (Mateus 10:42).
dever cumprido, todo sacrifício feito em nome de Jesus, traz uma
T odo
recompensa excelente. No próprio ato de cumprir o dever, Deus fala

e dá Sua bênção.
Devemos viver neste mundo para ganhar almas para o Salvador. Se
ofendemos os outros, prejudicamo-nos a nós mesmos. Se os beneficiamos, somos nós mesmos beneficiados; pois a influência de toda ação
boa se reflete em nosso próprio coração.
Todo raio de luz espargido sobre outros, refletir-se-á em nosso próprio coração. Toda palavra bondosa e compassiva que se dirija a um aflito, toda ação praticada para aliviar um oprimido, e toda dádiva que se
destina a suprir as necessidades de nossos semelhantes, dada ou feita
tendo em vista a glória de Deus, resultará em bênçãos para o doador.
Aqueles que assim trabalham, estão obedecendo a uma lei do Céu, e hão
de receber a aprovação de Deus.
Conquanto a grande recompensa final seja dada na vinda de Cristo,
o serviço feito de coração para Deus proporciona mesmo nesta vida uma
recompensa. Obstáculos, oposição e amargo e desolador desânimo, o
obreiro tem de enfrentar. Talvez ele não veja o fruto do seu labor. A despeito de tudo isso, porém, encontra em seu trabalho uma bendita recompensa. Todos quantos se entregam a Deus num serviço desinteressado
pela humanidade, estão cooperando com o Senhor da glória. Este pensamento adoça toda fadiga, retempera a vontade, revigora o espírito para
qualquer coisa que possa sobrevir. — Serviço cristão, pp. 204 e 205.
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A vitória final da mensagem

Até a saúde é melhorada
Filho meu, atenta para as minhas palavras; às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as
deixes apartar-se dos teus olhos; guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os
que as acham e saúde, para o seu corpo (Provérbios 4:20-22).
azer o bem é excelente remédio para a enfermidade. Aqueles que se
F
empenham na obra são convidados a invocar ao Senhor, e Ele prometeu responder-lhes. Sua alma será saciada na seca, e regada como um

jardim cujas águas não faltam.
Na companhia de Deus, de Cristo e dos santos anjos, são envolvidos
num ambiente celeste, ambiente que traz saúde ao corpo, vigor ao intelecto e alegria à alma.
O prazer de fazer bem a outros, comunica aos sentimentos um ardor
que eletriza os nervos, vivifica a circulação do sangue, e produz saúde física e mental.
Impeça-se um homem forte de trabalhar, e ele se tornará fraco. A
igreja ou pessoa que se exime de se ocupar com outros, que se encerra
em si mesma, há de sofrer em breve um enfraquecimento espiritual. É o
trabalho o que conserva o vigor ao homem. E trabalho espiritual, fadiga
e responsabilidades, eis o que há de dar vigor à igreja de Cristo.
No fazer bem aos outros, experimentarão [os seguidores de Deus]
uma doce satisfação, uma paz interior que lhes será suficiente recompensa. Quando impelidos por elevado e nobre desejo de fazer o bem
aos outros, encontrarão verdadeira felicidade num fiel desempenho dos
múltiplos deveres da vida. Isso trará mais que uma recompensa terrestre;
pois todo cumprimento fiel, abnegado do dever, é notado pelos anjos e
se destaca no registro da vida. — Serviço cristão, p. 205.
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22 de dezembro

A vida eterna excede todo valor
Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? (Marcos 8:37).
ediante esforços fervorosos, solícitos, para ajudar onde houver
M
necessidade de auxílio, o verdadeiro cristão mostra seu amor por
Deus e por seus semelhantes. Poderá perder a vida no serviço; mas quan-

do Cristo vier buscar para Si as Suas joias, ele a voltará a encontrá-la.
Detenha-se no limiar da eternidade, e ouça as alegres boas-vindas
dadas àqueles que nesta vida cooperaram com Cristo, reputando como
privilégio e honra sofrer por Sua causa. [...] Aí os remidos saúdam aqueles
que os conduziram ao excelso Salvador. Unem-se no louvor dAquele que
morreu para que os seres humanos pudessem fruir a vida que se mede
com a de Deus. A luta está terminada. Estão no fim todas as tribulações
e contendas. Cânticos de vitória reboam pelos Céus inteiros, enquanto os
remidos permanecem em volta do trono de Deus. Todos entoam o jubiloso coro: “Digno é o Cordeiro, que foi morto” e que nos remiu para Deus.
Apocalipse 5:12.
Se o relatório mostra haver sido essa a sua vida, e que seu caráter foi
assinalado pela ternura, abnegação e beneficência, receberão a bendita
certeza, e a bênção de Cristo: “Vinde, benditos de Meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo” (Mateus 25:34).
Agora a igreja é militante. Agora temos de enfrentar um mundo de
trevas, quase inteiramente dado à idolatria. Mas está chegando o dia em
que será travada a batalha e ganha a vitória. A vontade de Deus deve ser
feita na Terra como o é nos Céus. As nações dos remidos não conhecerão
outra lei senão a lei dos Céus. Constituirão todos uma família feliz e unida, revestida com as vestes de louvor e ações de graças — as vestes da
justiça de Cristo. Toda a Natureza, em sua arrebatadora formosura, oferecerá a Deus um tributo de louvor e adoração. O mundo será banhado
com a luz do Céu. A luz da Lua será como a luz do Sol, e a luz do Sol será
sete vezes maior do que é hoje. Os anos decorrerão na alegria. Sobre essa
cena, as estrelas da manhã cantarão em uníssono, e os filhos de Deus
exultarão de alegria, enquanto Deus e Cristo Se unirão proclamando:
“Não haverá mais pecado nem morte”. — Serviço cristão, p. 206.
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A vitória final da mensagem

Participar da alegria de Cristo
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 (Mateus 25:21).
recompensa dos obreiros de Cristo é entrar em Sua alegria. Aquela
alegria, que o próprio Cristo antecipava com ansioso desejo, é apreA
sentada em Sua petição ao Pai: “Aqueles que Me deste quero que, onde

Eu estiver, também eles estejam comigo” (João 17:24).
Em nossa vida aqui, posto que terrestre e restrita pelo pecado, a maior
alegria e mais elevada educação se encontram no serviço em prol de outrem. E no futuro estado, livres das limitações próprias da humanidade
pecaminosa, será no serviço que se encontrará a nossa máxima alegria
e mais elevada educação — testemunhando (e aprendendo, novamente,
sempre que assim o fizermos) “as riquezas da glória deste mistério [...]
que é Cristo em vós, esperança da glória” (Colossenses 1:27).
Participam dos sofrimentos de Cristo e também participarão da glória que há de ser revelada. Unidos com Ele em Sua obra, com Ele sorvendo o cálice da amargura, são também participantes de Sua alegria.
Todo impulso do Espírito Santo que leva os homens à bondade e a
Deus, é anotado nos livros do Céu, e no dia de Deus, a todo aquele que se
houver entregue como instrumento para a obra do Espírito Santo, será
concedido ver os frutos de sua vida. — Serviço cristão, pp. 206 e 207.
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24 de dezembro

Verei almas salvas pelo meu trabalho!
Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos e serás bem-aventurado; porque eles não têm com que to recompensar; mas recompensado serás na ressurreição dos
justos (Lucas 14:13 e 14).
uando os remidos se acharem perante Deus, responderão a seus
nomes almas preciosas, que aí se encontram em virtude dos fiéis e
Q
pacientes esforços feitos em seu favor, das súplicas e do fervor com que os
persuadiram a fugir para o Forte. Assim aqueles que foram neste mundo
cooperadores de Deus, hão de receber sua recompensa.
Que regozijo há de haver quando esses remidos se encontrarem
com os que se preocuparam em seu favor, e os saudarem! E os que viveram, não para se agradar a si mesmos, mas para ser uma bênção para
os desafortunados que tão poucas bênçãos desfrutam — como lhes há
de palpitar satisfeito o coração! Eles compreenderão a promessa: “Serás
bem-aventurado; porque eles não têm que to recompensar; mas recompensado te será na ressurreição dos justos” (Lucas 14:14).
Veremos no Céu os jovens a quem ajudamos, os que convidamos para
nosso lar, a quem desviamos da tentação. Veremos seus rostos refletindo
o brilho da glória de Deus.
Ser cooperador de Cristo e dos anjos do Céu no grande plano da salvação! Que obra se poderá a esta comparar? De cada alma salva ascende a
Deus um tributo de glória, o qual se reflete sobre o salvo, e sobre aquele
que serviu de instrumento em sua salvação. — Serviço cristão, p. 207.
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A vitória final da mensagem

Eu era um pecador, mas você me trouxe a
mensagem de salvação!
E o Espírito e a esposa dizem: Vem! E quem ouve diga: Vem! E quem tem sede venha; e quem
quiser tome de graça da água da vida (Apocalipse 22:17).
s remidos hão de encontrar e reconhecer aqueles cuja atenção encaminharam ao excelso Salvador. Que alegres conversas hão de eles
O
ter com essas almas! “Eu era pecador”, dirão, “sem Deus e sem esperança

no mundo; e você se aproximou de mim, atraindo minha atenção para o
precioso Salvador, como minha única esperança. E eu cri nEle. Arrependi-me de meus pecados, e foi-me dado tomar assento juntamente com
Seus santos nos lugares celestiais em Cristo Jesus”. Outros dirão: “Eu era
pagão, em terras pagãs. Você deixou seu confortável lar e veio me ajudar a encontrar Jesus, e a crer nEle como único Deus verdadeiro. Destruí
meus ídolos e adorei a Deus, e agora vejo-O face a face. Estou salvo, eternamente salvo, para ver perpetuamente Aquele a quem amo. Então eu
O via apenas com os olhos da fé, mas agora vejo-O tal como Ele é. É-me
dado agora exprimir Àquele que me amou, e me lavou dos pecados em
Seu próprio sangue, minha gratidão por Sua redentora misericórdia”.
Outros exprimirão 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. Você me tratou como irmão. [...] Leu para mim
as preciosas promessas da Palavra de Deus. Inspirou-me fé em que Ele
me havia de salvar. Meu coração foi abrandado, rendido, despedaçado,
ao contemplar eu o sacrifício que Cristo fez por mim. Tive fome do pão
da vida, e a verdade foi preciosa à minha alma. Aqui estou, salvo, eternamente salvo, para viver eternamente em Sua presença, e louvar Aquele
que deu a vida por mim”. — Serviço cristão, pp. 207 e 208.
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26 de dezembro

Um pouco mais de paciência
Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a
carreira que nos está proposta (Hebreus 12:1).
e parece longo o tempo de espera pela vinda de nosso Libertador;
S
se, curvados pela aflição e esgotados pela fadiga, nos sentimos impacientes por que termine nossa missão e recebamos honrosa baixa da

luta, lembremo-nos — e que essa lembrança impeça qualquer queixume
— de que Deus nos deixa enfrentar na Terra as tempestades e conflitos
a fim de aperfeiçoarmos o caráter cristão, de nos relacionarmos mais intimamente com Deus, nosso Pai, e com Cristo, nosso Irmão mais velho; e
fazermos obra para o Mestre, ganhando para Ele muitas almas, de modo
que, com coração alegre, possamos ouvir as palavras: “Bem está, servo
bom e fiel [...] entra no gozo do teu Senhor” (Mateus 25:21).
Tenha paciência, soldado cristão. Ainda um pouco, e Aquele que há
de vir virá. A noite de fatigante esperar, de vigia e tristeza, está quase passada. Em breve será dada a recompensa; o dia eterno há de raiar. Não
há tempo agora para dormir — não há tempo para se desperdiçar em
inúteis lamentos. Aquele que se arrisca a cochilar agora perderá preciosas oportunidades de fazer bem. É-nos concedido o bendito privilégio
de ajuntar molhos na grande colheita; e cada alma salva será mais uma
estrela na coroa de Jesus, nosso adorável Redentor. Quem está ansioso
por depor a armadura, quando, continuando um pouco mais a batalha,
conquistará novas vitórias, e ganhará novos troféus para a eternidade? —
Serviço cristão, p. 208.
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27 de dezembro

A vitória final da mensagem

A recompensa da obra missionária no lar
Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel da parte
do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião (Isaías 8:18).
e os pais derem a seus filhos a devida educação, eles mesmos se senS
tirão felizes por ver os frutos de sua cuidadosa educação no caráter
cristão de seus filhos. Eles estão prestando a Deus o mais elevado serviço

ao apresentarem ao mundo famílias bem disciplinadas e bem ordenadas, que não somente temam ao Senhor, mas O honrem e O glorifiquem
por sua influência sobre outras famílias; e eles receberão sua recompensa.
Pais crentes, vocês têm uma obra de responsabilidade diante de si,
o guiar os passos de seus filhos, mesmo em sua experiência religiosa.
Quando amarem verdadeiramente a Deus, eles os abençoarão e os reverenciarão pelo cuidado que manifestaram por eles, e por sua fidelidade
em lhes controlar os desejos e lhes sujeitar a vontade.
Há, porém, uma recompensa quando a semente da verdade cedo é
lançada no coração, e é cuidada atentamente.
Os pais devem trabalhar tendo em vista a colheita futura. Conquanto semeiem em lágrimas, em meio aos desânimos, devem fazê-lo com
fervente oração. Embora vejam a promessa de uma colheita tão-somente escassa e tardia, isto não deve impedi-los de semear. Devem semear
junto a todas as águas, utilizando cada oportunidade tanto para melhorarem a si mesmos como para beneficiar seus filhos. A semente assim
semeada não será vã. Na ocasião da colheita muitos pais fiéis voltarão
com alegria, trazendo consigo os seus molhos. — O lar adventista, p. 533.
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28 de dezembro

Os filhos salvos agradecerão à mãe
Levantam-se seus filhos, e chamam-na bem-aventurada; como também seu marido, que a louva
(Provérbios 31:28).
a Palavra de Deus encontramos a bela descrição de um lar feliz e a
N
mulher que o dirige: “Levantam-se seus filhos, e chamam-na bem
-aventurada; como também seu marido, que a louva” (Provérbios 31:28).

Que maior louvor pode ser desejado por aquela que dirige o lar, do que o
que é aqui expresso?
Se ela [a verdadeira esposa e mãe] busca de Deus força e conforto,
e procura em Sua sabedoria e temor realizar os deveres diários, terá o
marido preso ao seu coração e verá seus filhos chegarem à idade adulta como homens e mulheres de honra, com firme moral para seguir o
exemplo de sua mãe.
O grande estímulo para a mãe atarefada e cansada deve ser o de ver
que cada filho que é devidamente educado, e tem o adorno íntimo, o ornamento de um espírito manso e quieto, estará apto para o Céu e brilhará
nas cortes do Senhor.
Não se acham o Céu e a Terra mais distanciados hoje do que ao tempo
em que os pastores ouviram o cântico dos anjos. A humanidade é hoje
objeto de solicitude celeste da mesma maneira que o era quando homens comuns, ocupando posições ordinárias, se encontravam à luz do
dia com anjos, e falavam com os mensageiros nas vinhas e nos campos.
Enquanto nos movemos em nossos afazeres comuns, podemos ter bem
perto o Céu. Anjos das cortes no alto assistirão os passos dos que vão e
vêm às ordens de Deus. — O lar adventista, p. 534.
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29 de dezembro

A vitória final da mensagem

As alegrias do Céu começam no trabalho
missionário do lar
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o
que está oculto; e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará (Mateus 6:6).
na Terra é o princípio da vida no Céu; a educação na Terra é a
A vida
iniciação nos princípios do Céu; e o trabalho aqui é o preparo para

o trabalho lá. O que hoje somos no caráter e serviço santo, é o prenúncio
certo do que seremos.
A adoração prestada em sinceridade de coração tem grande recompensa. “Teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente” (Mateus 6:6). Pela vida que vivemos mediante a graça de Cristo, forma-se o
caráter. A beleza original começa a ser restaurada na alma. São comunicados os atributos do caráter de Cristo, começando a refletir-se a imagem
do Divino. A fisionomia dos homens e mulheres que andam e trabalham
com Deus, exprime a paz do Céu. São circundados da atmosfera celeste.
Para essas pessoas começou o reino de Deus. Possuem a alegria de Cristo,
a satisfação de ser uma bênção à humanidade. Têm a honra de ser aceitos
para o serviço do Mestre; é-lhes confiado o fazer Sua obra em Seu nome.
Deus deseja que os planos do Céu sejam postos em execução, e que
a divina ordem e harmonia celestial prevaleçam em cada família, em
cada igreja, em cada instituição. Fosse este amor deixado a fermentar a
sociedade, e veríamos a operação de nobres princípios em refinamento
e cortesia cristãs e em caridade cristã para com a aquisição do sangue de
Cristo. Ver-se-ia uma transformação espiritual em todas as nossas famílias, em nossas instituições, em nossas igrejas. Quando esta transformação tiver lugar, todas as agências se tornarão instrumentos pelos quais
Deus repartirá luz do Céu ao mundo e assim, mediante divina educação
e disciplina, capacitará homens e mulheres para a sociedade do Céu. — O
lar adventista, pp. 534 e 535.
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30 de dezembro

A recompensa do último dia
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 (Mateus 25:21).
o desempenho de seu trabalho por seus filhos, apeguem-se à poderosa força de Deus. Entreguem seus filhos ao Senhor em oração.
N
Trabalhem por eles fervente e incansavelmente. Deus ouvirá suas orações e atrairá eles para Si. Então, no último grande dia, vocês poderão
apresentá-los a Deus, dizendo: “Eis-me aqui, com os filhos que me deu o
Senhor” (Isaías 8:18).
Quando Samuel receber a coroa de glória, ele a estenderá em honra diante do trono e alegremente reconhecerá que as fiéis lições de sua
mãe, mediante os méritos de Cristo, o coroaram com glória imortal.
A obra dos pais sábios jamais será apreciada pelo mundo, mas quando se instalar o juízo e abrirem-se os livros, sua obra aparecerá como
Deus a vê e será recompensada diante dos homens e dos anjos. Será visto
que uma criança que foi criada de maneira fiel tem sido uma luz no mundo. Custou lágrimas, ansiedade e noites insones vigiar a construção do
caráter desta criança, mas a obra foi feita com sabedoria, e os pais ouvem
o “bem está” (Mateus 25:21) do Mestre.
Ensinem-se os jovens e crianças a escolher para si aquela veste real tecida nos teares celestiais — o “linho... puro e resplandecente” (Apocalipse
19:8), que todos os santos da Terra usarão. Tal veste — o próprio caráter
imaculado de Cristo — é livremente oferecida a todo ser humano. Mas
todos os que a recebem, a receberão e usarão aqui.
Ensine-se às crianças que, franqueando elas à mente a pensamentos
puros e amoráveis, e praticando ações amáveis e auxiliadoras, estão se
vestindo com Suas belas vestes de caráter. Essa as tornará belas e amadas aqui, e será depois sua senha para admissão ao palácio do Rei. Sua
promessa é: “Comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso”
(Apocalipse 3:4). — O lar adventista, p. 536.
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31 de dezembro

A vitória final da mensagem

As boas-vindas aos salvos
Então, 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 (Mateus 25:34).
i então um grandíssimo número de anjos trazerem da cidade gloV
riosas coroas, sendo uma para cada santo, com seu nome escrito
na mesma. Pedindo Jesus as coroas aos anjos, apresentaram-nas a Ele,
e com Sua própria destra o adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos
santos. Do mesmo modo os anjos trouxeram as harpas, e Jesus apresentou-as também aos santos. Os anjos dirigentes desferiram em primeiro
lugar o tom, e então todas as vozes se alçaram em louvor grato e feliz,
e todas as mãos habilmente deslizaram sobre as cordas da harpa, originando uma música melodiosa, com acordes abundantes e perfeitos.
Vi então Jesus conduzir a multidão dos remidos à porta da cidade.
Lançou mão da porta e girou-a sobre as suas resplandecentes dobradiças,
e mandou entrarem as nações que haviam observado a verdade. Dentro
da cidade havia tudo para deleitar a vista. Contemplavam por toda parte
uma copiosa glória. Então Jesus olhou para os Seus santos remidos; seus
rostos estavam radiantes de glória; e, fixando Seu olhar amorável sobre
eles, disse com Sua preciosa e melodiosa voz: “Vejo o trabalho de minha
alma, e estou satisfeito. Esta magnificente glória é vossa, para possuirdes
eternamente. Vossas tristezas estão terminadas. Não mais haverá morte,
nem tristeza, nem pranto; tampouco haverá mais dor”. Vi a multidão dos
remidos prostrar-se e lançar suas coroas brilhantes aos pés de Jesus; e então, levantando-os com Sua mão adorável, tocaram as harpas de ouro, e
encheram o Céu todo com sua rica música e com cânticos ao Cordeiro. [...]
A linguagem é demasiadamente fraca para tentar uma descrição do
Céu. Apresentando-se diante de mim aquela cena, fico inteiramente absorta. Enlevada pelo insuperável esplendor e excelente glória, deponho
a pena e exclamo: “Oh, que amor! que amor maravilhoso!” A linguagem
mais exaltada não consegue descrever a glória do Céu, ou as profundidades incomparáveis do amor de um Salvador. — O lar adventista, p. 537.

| 370 |

Índice escriturístico
Atenção, prezado (a) leitor(a):
Os textos deste índice listam apenas os textos-base de cada
dia deste devocional.
Gênesis

4:9			
12:1 			
18:9 			
19:6 e 7 			
28:12			
33:11			
49:8			

Números

14:21			

2 de março
18 de setembro
15 de outubro
20 de junho
4 de novembro
4 de junho
17 de outubro

2 de agosto

Deuteronômio
1:10			
1:12 e 13			
1:15			
4:5			
5:29			
5:32			

Josué

1:5			
1:7			
10:6			
23:10			

Juízes

5:23			

Rute

2:12			
2:13 			

21 de setembro
4 de julho
14 de julho
21 de junho
31 de outubro
3 de junho

9 de outubro
7 de novembro
24 de junho
15 de julho

2 de fevereiro

18 de dezembro
16 de abril

| 371 |

Índice escriturístico

1 Samuel

1:12 e 13 			
14:43-45			

2 Samuel

14:23			

1 Reis

3:22			
13:18			
19:9			
19:19 			
19:20			
19:12 e 13			

2 Reis

1:7			
6:17 			

2 Crônicas

35:4			

Neemias

1:3			
2:16			
6:3			
13:19			
8:8			

Salmos

14:1			
18:17 e 18			
22:4			
27:10			
45:2			
50:15			
68:5			
119:103			
126:6			
128:3 e 4			
128:3			
128:4-6			
132:12			

| 372 |

27 de setembro
20 de outubro

23 de outubro

18 de outubro
14 de abril
19 de setembro
22 de janeiro
21 de outubro
12 de agosto

31 de agosto
31 de julho

13 de julho

11 de setembro
13 de setembro
12 de setembro
26 de maio
23 de maio / 7 de junho

3 de agosto
26 de outubro
30 de março
7 de outubro
6 de março
1º de novembro
24 de setembro
19 de abril
26 de novembro
3 de outubro
28 de outubro
16 de outubro
27 de outubro

Índice escriturístico

Provérbios
1:7			
1:8			
3:13			
4:2			
4:3			
4:20-22			
6:9			
6:9			
7:2			
18:24			
21:2			
22:13			
22:29			
22:6			
28:6			
29:18			
31:28			

Eclesiastes

3:1			
10:10			
11:1 e 2			
11:6			
12:11 			

Cantares

5:10 			
6:4			

Isaías

8:18			
9:2			
21:12			
28:10			
34:16			
35:3			
35:3			
41:10			
41:6			
41:6			
41:9			
43:12			
44:8			
49:15			
50:4			

28 de agosto
2 de outubro
13 de março
4 de abril
19 de outubro
21 de dezembro
21 de fevereiro
30 de julho
28 de maio
30 de outubro
1º de abril
23 de julho
2 / 29 de novembro
1º de outubro
12 de fevereiro
27 de abril
28 de dezembro

8 de agosto / 22 de outubro
3 de julho / 20 de novembro
4 de agosto
25 de junho
27 de fevereiro / 11 de abril

25 de março
14 de dezembro

13 de outubro / 27 de dezembro
20 de setembro
20 de julho
29 de abril
6 de dezembro
13 de fevereiro
9 de agosto
3 de novembro
16 de janeiro
27 de maio
10 de janeiro
14 de janeiro / 15 de fevereiro
15 de janeiro
6 de novembro
3 de janeiro / 7 de março

| 373 |

Índice escriturístico
50:5			
50:7 e 9			
50:7			
52:7			
52:8			
54:2			
56:4 e 5			
58:11			
58:12			
58:4			
58:6 e 7			
58:7			
60:1			
62:10			

Jeremias

3:21 e 22			
3:15 			
3:15			
4:5			
8:20			
9:23			
16:16			
23:35			
51:27			

Ezequiel

4:16			
7:2			
9:2 e 11			
16:49			
22:26			
33:11			
33:32			
33:7			

Daniel

1:3 e 4 			
1:17-19			
7:9			
12:9			
12:10			

Oseias

10:12			
11:4			

| 374 |

5 de janeiro
6 de janeiro
14 de novembro
1º de janeiro
2 de janeiro
23 de junho
19 de maio
12 de maio
18 de maio
15 de abril
25 de setembro
8 de outubro
17 de maio
25 de julho

2 de dezembro
18 de janeiro
24 de agosto
1º de dezembro
18 de agosto
15 de março
22 de agosto
6 de junho
18 de julho

7 de maio
9 de dezembro
27 de julho
24 de julho
24 de novembro
26 de agosto
4 de maio
12 de janeiro

28 de janeiro
29 de janeiro
29 de julho
2 de maio
8 de dezembro

29 de outubro
26 de março

Índice escriturístico

Joel

2:1			
3:14			

Amós

3:3			

Obadias

4:10 e 11			

Habacuque

2:2			
2:3			

Mateus

5:16			
5:16			
6:25-27			
6:6			
7:16			
7:21			
7:28 e 29			
7:9			
9:11			
10:23			
10:42			
10:5 e 6			
10:5 e 6			
10:6			
10:7			
11:28			
11:28-30			
13:24 e 25			
13:3			
13:52			
13:8			
18:3			
18:6			
20:13 e 14			
20:25 e 26			
20:5 e 6			
20:9			
21:28 e 29			
21:28			
22:10			
22:9 e 10			

13 de agosto
29 de maio / 1º de junho

31 de maio

11 de novembro

10 de abril
5 de dezembro

16 de fevereiro / 3 de março
17 de janeiro
10 de novembro
29 de dezembro
11 de fevereiro
5 de fevereiro
8 de abril
28 de abril
21 de março
19 de junho
20 de dezembro
11 de janeiro
19 de dezembro
12 de novembro
30 de junho
5 de junho
12 de outubro
22 de junho
13 de junho
1º de maio
27 de junho
13 de novembro
15 de junho
25 de fevereiro
9 de julho
6 de fevereiro
16 de dezembro
17 de dezembro
10 de dezembro
11 de agosto
4 de janeiro

| 375 |

Índice escriturístico
24:3 e 4			
24:3			
24:48 e 50			
25:14 e 15			
25:21			
25:25-27			
25:3			
25:34			
25:36			
25:45			
26:40			
26:52			
26:64			
27:57			
28:19			

Marcos

6:33			
8:37			
10:42-44			
10:14			
10:15 e 16			
10:51			
15:40 e 41			
16:15			
16:20			

11 de maio
25 de abril
8 de fevereiro
1º de março
23 de dezembro / 30 de dezembro
23 de fevereiro
8 de novembro
31 de dezembro
23 de março
10 de outubro
15 de agosto
6 de abril
10 de maio
4 de setembro
23 de janeiro

5 de setembro
22 de dezembro
5 de abril
5 de outubro
6 de outubro
26 de setembro
25 de janeiro
21 de janeiro
7 de abril

Lucas
4:43			
5:31			
10:1			
10:2			
10:33			
10:33			
11:46			
11:9			
12:20			
12:42			
14:13 e 14			
14:23			
14:28			
14:28			
16:10 e 11			
16:10			
17:10			
18:6-8			

| 376 |

1º de setembro
27 de março
14 de agosto
5 de março
20 de março
29 de setembro
8 de maio
9 de setembro
2 de junho
14 de setembro
24 de dezembro
4 de março
2 de julho
7 de fevereiro
27 de novembro
11 de março
29 de junho
25 de novembro

Índice escriturístico
21:25 e 26			
24:25			

João

3:9 e 10			
4:25 e 26			
5:40			
9:4			
9:4			
15:16			
15:5			
16:12			
16:25			

11 de dezembro
25 de agosto

10 de junho
14 de junho
17 de junho
18 de fevereiro
21 de julho
17 de julho
5 de novembro
20 de maio
5 de maio

Atos
1:14			
1:8			
1:8			
2:43			
2:44 e 47			
2:47			
5:20			
5:42 			
5:42			
8:1			
8:14			
9:31			
10:19			
10:21 e 22			
10:3-7			
16:9			
16:9			
20:9			
28:26 e 27			

26 de janeiro
31 de março
8 de julho
7 de dezembro
13 de janeiro
1º de julho
29 de março
28 de março
10 de julho
30 de setembro
15 de setembro
16 de setembro
8 de janeiro
9 de janeiro
7 de janeiro
17 de setembro
1º de fevereiro
9 de abril
10 de fevereiro

Romanos
3:10			
3:28			
3:30			
6:20-22			
11:33			
12:2			
12:6			
12:7			
13:11			

22 de julho
22 de abril
22 de maio
24 de janeiro
20 de janeiro
12 de março
26 de fevereiro
30 de abril
24 de fevereiro

| 377 |

Índice escriturístico
13:11			
13:11			
13:13			
14:12 e 13			
15:4			

1 Coríntios

2:2			
3:3			
3:9 			
4:21			
9:16			
9:22			
13:13			
13:4 e 5 			
16:2 e 3			

2 Coríntios

1:6			
5:14			
5:14			
6:18			
7:10			
8:7			
9:2 e 3			
9:6			
9:8			
9:9			
11:14			
13:5 			

Gálatas

2:20			

30 de maio
19 de julho
27 de agosto
28 de fevereiro
22 de setembro

24 de março / 18 de abril
23 de agosto
19 de janeiro
25 de outubro / 22 de novembro
18 de março
22 de março
24 de outubro
28 de junho
6 de agosto

30 de maio
19 de março
21 de novembro
14 de outubro
8 de junho
30 de agosto
26 de julho
6 de julho
5 de julho
23 de setembro
6 de setembro
20 de agosto

14 de fevereiro

Efésios
2:7			
3:8			
4:25			
4:26			
4:29			
4:29			
4:30 e 32			
5:2			
5:14			
5:15 e 16			
5:15 e 16			

| 378 |

15 de dezembro
5 de agosto
9 de maio
11 de outubro
18 de novembro
9 de março
10 de março
17 de março
16 de julho
19 de agosto
22 de fevereiro

Índice escriturístico

Filipenses
2:1 e 2			
4:3			
4:8			

Colossenses

1:29			
2:6			
3:11			
4:3 e 4 			
4:5			

1 Tessalonicenses

5:3			
5:17			

2 Tessalonicenses

2:3 e 4			

1 Timóteo

2:3 e 4			
4:12			
4:6			
4:7			
5:14			
6:10			

2 Timóteo

1:5			
2:4			
2:15 			
2:15			
3:2			
3:8			
3:12			
3:16 e 17			
4:2			

9 de junho
28 de julho
17 de novembro

20 de fevereiro
20 de abril
17 de abril / 21 de maio / 11 de julho
8 de março
10 de setembro / 30 de novembro

9 de fevereiro
9 de novembro

12 de dezembro

3 de dezembro
29 de agosto
12 de abril
13 de abril
27 de janeiro
16 de agosto

4 de outubro
16 de novembro
7 de julho
30 de janeiro / 4 de fevereiro
19 de novembro
7 de setembro
16 de junho
17 de agosto
11 de junho

Hebreus
3:12			
3:14			
8:1 e 2			
8:13			
8:3			
12:1			

15 de novembro
17 de fevereiro
14 de maio
16 de maio
15 de maio
26 de dezembro

| 379 |

Índice escriturístico
13:2			
13:7			
13:17			

Tiago

1:27			
2:15-17			
3:2			
4:14			

1 Pedro

1:20			
3:9			

2 Pedro

1:19			
2:20			
3:9			
3:18			

1 João

2:14			

3 João

1:1			

Judas

1:3			

Apocalipse

1:3			
1:7			
3:14			
4:11			
7:1			
13:16 e 17			
14:1			
14:12			
14:7			
14:9 e 10			
22:12			
22:17			

| 380 |

28 de setembro
12 de julho
28 de novembr

8 de setembro
21 de agosto
18 de junho
19 de fevereiro

24 de abril
23 de novembro

23 de abril
14 de março
4 de dezembro
3 de fevereiro

31 de janeiro

10 de agosto

12 de junho

1º de agosto
13 de maio
2 de setembro
2 de abril
7 de agosto
25 de maio
13 de dezembro
26 de abril
16 de março
21 de abril / 24 de maio
29 de fevereiro
25 de dezembro

ANOTAÇÕES

| 381 |

ANOTAÇÕES

| 382 |

ANOTAÇÕES

| 383 |

ANOTAÇÕES

| 384 |

