Antes do pôr do sol, todos os membros
da família devem reunir-se para estudar a
Palavra de Deus, cantar e orar. A este
respeito estamos necessitados de uma
reforma, porque muitos há que se estão
tornando remissos. Temos que confessar
as faltas a Deus e uns aos outros.
Devemos tomar disposições especiais para
que cada membro da família possa estar
preparado para honrar o dia que Deus
abençoou e santificou. - Testemunhos
seletos, vol 3, p. 23.
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01 de janeiro de 2016

O plano de Deus para as famílias
“Deus faz que o solitário more em família.” Salmos 68:6.

O

próprio Deus estabeleceu as relações familiares. Sua Palavra é a
única orientação segura no trato com as crianças. A ﬁlosoﬁa humana
não descobriu mais do que Deus sabe nem inventou um plano mais
sábio de tratar com crianças do que o que é dado por nosso Senhor. – O lar
adventista, p. 306.
Muitos pais deixam escorregar de seus ombros a responsabilidade
pelo governo da família. Refrear as más tendências, fortalecer princípios
fracos, desenvolver traços de caráter bons e amáveis e dirigir todos os
poderes da mente e do corpo no conduto correto requer zeloso trabalho de
coração. Pais e mães, não lançarão vocês mão de sua obra com energia,
perseverança e amor? Plantem a preciosa semente diariamente, com sincera
oração para que Deus a regue com os borrifos da graça e conceda-lhes
abundante colheita. O Filho de Deus morreu para redimir uma espécie
pecaminosa e rebelde. Recuaremos diante de qualquer trabalho árduo ou
sacrifício para salvar nossos próprios ﬁlhos?
Por preceito e exemplo, que seja ensinada à juventude reverência
por Deus e Sua Palavra. Muitos de nossos jovens estão tornando-se inﬁéis
no coração, por causa da falta de devoção dos pais. A lei de Deus deveria ser
a lei do lar. Que os pais e as mães bondosas pacientemente instruam seus
ﬁlhos, baseados na Palavra inspirada e no livro da natureza, levando-os a
compreender o caráter de Deus. Mostrem eles na própria vida que estão
continuamente buscando conhecer e fazer-lhe a vontade. Assegurar a
aprovação de seu Pai celeste é o grande motivo a ser mantido sempre perante
a mente dos ﬁlhos. O serviço de Deus deve ser apresentado não como tarefa
enfadonha, mas privilégio precioso, pelo qual eles podem desfrutar vida
honrada, útil e feliz aqui, e uma honra, utilidade e alegria inﬁnitamente
maiores na vida por vir.
Deus permitiu que luz advinda de Seu trono brilhe ao longo de toda
a vereda da vida. Uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite,
estão passando perante nós como diante do antigo Israel. É privilégio dos
pais cristãos hoje, como foi privilégio do antigo povo de Deus, levar consigo
seus ﬁlhos para a Terra Prometida. – The Signs of the Times, 24 de novembro
de 1881.
Meditações para o pôr do sol
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08 de janeiro de 2016

Protegendo nossos jovens
“Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e
nossas filhas, como pedras angulares, lavradas como colunas de
palácio.” Salmos 144:12.

P

ais e mães, como os ﬁlhos estão saindo de sob suas mãos? Estão
treinando suas ﬁlhas corretamente, assentando para elas o
fundamento de caráter virtuoso? – The Health Reformer, 1º de
dezembro de 1877.
Deve-se ensinar às moças que o verdadeiro encanto da feminilidade
não consiste apenas na beleza da forma ou do aspecto, ou na posse de
realizações, mas no espírito manso e quieto, na paciência, generosidade,
bondade, e na prontidão para fazer algo pelos outros e para sofrer por eles.
Devem ser ensinadas a trabalhar, a estudar para algum propósito, a viver por
algum objetivo, a conﬁar em Deus e a temê-lO, e a respeitar os pais. Assim,
ao avançarem em anos, tornar-se-ão mais puras, mais conﬁantes em si e
amadas. Será impossível desprezar tal mulher. Ela escapará às tentações e
provas que têm sido a ruína de tantos. – Orientação da Criança, p. 140.
[...] os pais estão dormindo. As crianças estão enlouquecidas com
apaixonado sentimentalismo e a verdade não tem poder para corrigir o mal.
Que se poderá fazer para deter a onda de males? Se quiserem, os pais
poderão fazer muito.
[...] Quando a companhia de uma menina é frequentemente
procurada por meninos ou rapazes, algo está errado. Essa jovem precisa de
uma mãe que lhe mostre seu lugar, que a restrinja, ensinando-lhe o que é
próprio para uma menina de sua idade.
A corruptora crença prevalecente de que, segundo o ponto de vista
da saúde, devem os gêneros misturar-se, tem realizado sua perniciosa obra.
Quando os pais e tutores manifestarem um décimo da perspicácia de
Satanás, então essa associação de sexos poderá ser quase inofensiva. Como
está acontecendo, Satanás tem muito êxito em seus esforços para enfeitiçar a
mente dos jovens; e a mistura de meninos e meninas apenas aumenta vinte
vezes mais o mal. [...]
A menos que os pais despertem, não há esperança para os ﬁlhos. – Ibidem,
pp.
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15 de janeiro de 2016

Privilégios dos pais
“Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas
alturas, que se inclina para ver o que se passa no Céu e sobre a Terra?
[...] Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de
filhos.” Salmos 113:5, 6 e 9.

E

nsinem seus ﬁlhos, por preceito e exemplo, a ter uma dieta simples.
Ensinem-lhes a ser trabalhadores, não meramente ocupados, mas a
engajar-se em trabalho útil. Busquem despertar as sensibilidades
morais. Ensinem-lhes que Deus tem reivindicações para com eles, mesmo
nos primeiros anos de sua infância. Digam-lhes que em toda parte
encontrarão corrupções morais, que precisam ir a Jesus e entregar-se a Ele,
corpo e espírito, e que nEle encontrarão força para resistir a toda tentação.
Mantenham-lhes perante a mente que não foram criados meramente para
agradar a si mesmos, mas a ﬁm de serem agentes do Senhor para nobres
propósitos. Ensinem-lhes, quando as tentações impelem a caminhos da
indulgência egoísta, quando Satanás está buscando tirar Deus da vista deles,
o olhar para Jesus, rogando: “Salva me, Senhor, para que eu não seja
vencido”. Anjos ajuntar-se-ão ao redor deles em resposta às orações, e os
guiarão em caminhos seguros.
Cristo orou por Seus discípulos, não para que fossem tirados do
mundo, mas fossem guardados do mal – para que pudessem ser guardados
de render-se às tentações que encontrariam por todo lado. Essa é uma oração
que deveria ser oferecida por todo pai e mãe. Mas deveriam eles assim rogar
a Deus em favor de seus ﬁlhos e então deixá-los a agir como quiserem?
Devem eles acostumar mal o apetite até que tenham o domínio, e então
esperar restringir os ﬁlhos? Não; temperança e autocontrole precisam ser
ensinados desde o início da infância. Sobre a mãe deve repousar largamente
a responsabilidade por essa obra. O mais terno laço terreno é o que existe
entre a mãe e seu ﬁlho. O ﬁlho é mais prontamente impressionado pela vida e
o exemplo da mãe do que pelos do pai, por causa desse laço mais forte e
terno. No entanto, a responsabilidade da mãe é pesada, e deve ter a constante
ajuda do pai. – Christian Education, pp.165 e 166.
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22 de janeiro de 2016

Uma auxiliadora apropriada
“Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus
e a todos os animais selváticos; para o homem, todavia, não se
achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. [...] Disse mais o Senhior
Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma auxiliadora
que lhe seja idônea”. Genesis 2:20 e 18

O

Senhor estava satisfeito com essa última e mais nobre de todas as
Suas criaturas, e desejava que ele fosse o perfeito habitante de um
mundo perfeito. Mas não era Seu propósito que o homem vivesse
em solidão. – The Youth's Instructor, 10 de agosto de 1899.
Depois da criação de Adão, toda criatura vivente foi levada diante
dele para receber seu nome; ele viu que a cada um fora dada uma
companheira, mas que entre eles “não se achava adjutora que estivesse
como diante dele” (Genêsis 2:20). Entre todas as criaturas que Deus fez
sobre a Terra, não havia uma igual ao homem. “E disse Deus: Não é bom que
o homem esteja só: far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele”
(Genêsis 2:18). O homem não foi feito para habitar na solidão; ele deveria
ser um ente social. Sem companhia, as belas cenas e deleitosas ocupações do
Éden teriam deixado de proporcionar perfeita felicidade. Mesmo a
comunhão com os anjos não poderia satisfazer seu desejo de simpatia e
companhia. Ninguém havia da mesma natureza para amar e ser amado.
Deu o próprio Deus a Adão uma companheira. Proveu-lhe uma
“adjutora” – ajudadora esta que lhe correspondesse – a qual estava em
condições de ser sua companheira, e que poderia ser uma com ele, em amor e
simpatia” – Patriarcas e Profetas, p. 46.
Do homem, Deus fez a mulher, para ser-lhe companheira e
ajudadora, para ser uma com ele, para alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo,
sendo-lhe ele, por sua vez, um forte ajudador. [...]
O amor divino que procede de Cristo nunca destrói o amor humano,
mas o inclui. Por ele é o amor humano reﬁnado e apurado, elevado e
enobrecido. O amor humano jamais produz seus preciosos frutos até que
esteja unido com a natureza divina e treinado para crescer rumo ao Céu.
Jesus deseja ver casamentos e lares felizes. – O lar adventista, p. 99.
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29 de janeiro de 2016

A mulher como ajudadora idônea
“Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este
adormeceu; tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com
carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformoua numa mulher e lha trouxe”. Genesis 2:21 e 22.

E

va foi criada de uma costela tirada do lado de Adão signiﬁcando que
não o deveria dominar, como a cabeça, nem ser pisada sob os pés
como se fosse inferior, mas estar a seu lado como igual, e ser amada e
protegida por ele. Como parte do homem, osso de seus ossos, e carne de sua
carne, era ela o seu segundo eu, mostrando isso a íntima união e o apego
afetivo que deve existir nessa relação. [...]
Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, essa instituição tem
como originador o Criador do Universo. “Venerado [...] seja o matrimônio”
(Hebreus 13:4); foi essa uma das primeiras dádivas de Deus ao homem, e é
uma das duas instituições que, depois da queda, Adão trouxe consigo de
além das portas do Paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e
obedecidos nessa relação, o casamento é uma bênção; preserva a pureza e a
felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem,
eleva a natureza física, intelectual e moral. – Patriarcas e Profetas, p. 46.
No princípio, quando a lei do sábado foi dada ao homem, a lei do
casamento foi também dada. Então Deus concedeu ao homem Seus dois
grandes presentes – a mulher como uma ajudadora idônea e o sábado como
um dia de descanso.
O casamento recebeu a bênção de Cristo, e deve ser considerado
como uma instituição sagrada. A verdadeira religião não impede os planos
do Senhor. Deus ordenou que a mulher estivesse unida ao homem em santo
matrimônio, para suscitar famílias que seriam coroadas com honra, que
seriam símbolos da família celeste. – Manuscript Releases, vol.10, p. 197.
Vosso companheirismo na relação matrimonial deve ser íntimo e
terno, santo e elevado, insuﬂando poder espiritual em vossa vida, para que
possais ser um para o outro tudo que a Palavra de Deus requer. – O lar
adventista, p.. 112.
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05 de fevereiro de 2016

O memorial oﬁcial do Criador
“Assim foram acabados os céus e a Terra, com todo o seu exército.
Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito,
descansou nesse dia de toda a obra que fizera.”. Genesis 2:1 e 2.

O

sábado foi dado a toda humanidade para comemorar a obra da
criação. O grande Jeová, quando havia lançado os fundamentos da
Terra, quando havia revestido o mundo inteiro em seu traje de
beleza e criado todas as maravilhas da terra e do mar, instituiu o dia de
sábado e o santiﬁcou. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente
cantavam, e rejubilavam todos os ﬁlhos de Deus (Jó 38:7), o sábado foi
separado como o memorial de Deus. Ele santiﬁcou e abençoou o dia em que
descansou de toda a Sua maravilhosa obra. E esse sábado, santiﬁcado por
Deus, deveria ser mantido por um concerto perpétuo. Era um memorial que
deveria permanecer de geração em geração, até o ﬁm da história da Terra. –
The Review and Herald, 30 de agosto de 1898.
O sábado foi instituído no Éden como um memorial da criação.
Direciona o homem diretamente ao verdadeiro Deus como o Criador dos
céus e da Terra. Desse modo, permanece como uma forte barreira contra a
idolatria, o ateísmo e a inﬁdelidade. Caso o sábado fosse universalmente
guardado, nenhum desses males teria ganhado espaço em nosso mundo.
Não poderia haver existido um inﬁel nem um idólatra. – The Signs of the
Times, 14 de setembro de 1882.
O sábado é um sinal entre Deus e Seu povo. É um dia santo, dado
pelo Criador ao homem como um dia para descansar e reﬂetir sobre coisas
sagradas. Deus o designou para ser observado através de cada era como
concerto perpétuo. Ele deveria ser considerado tesouro peculiar, um dever a
ser cuidadosamente acariciado.
Quando observarmos o sábado, lembremo-nos de que é o sinal que
o Céu deu ao homem de que ele é aceito no Amado; de que, se ele é
obediente, pode entrar na cidade de Deus e partilhar do fruto da árvore da
vida. Quando nos abstemos do trabalho no sétimo dia, testiﬁcamos ao
mundo de que estamos do lado de Deus, e lutando para viver em perfeita
conformidade com Seus mandamentos. Assim reconhecemos como nosso
soberano o Deus que fez o mundo em seis dias e descansou no sétimo. – The
Review and Herald, 28 de outubro de 1902.
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12 de fevereiro de 2016

Preparação para o sábado
“Isto é o que o Senhor tem dito: Amanhã é repouso, sábado santo ao
Senhor; o que quiserdes assar ao forno, assai-o, e o que quiserdes cozer
em água, cozei-o em água; e tudo o que sobejar, ponde-o de lado
para vós, guardando-o para amanhã.” Êxodo 16:23.

N

ão falem de modo inconsequente das retrições colocadas sobre
Israel no Sinai com relação ao cozimento do maná. O Senhor pôs
barreiras ao redor de Seu sábado para que ele não pudesse ser
considerado com o mínimo de descuido ou irreverência. Quando o Senhor
disse: “Amanhã é repouso, sábado santo ao Senhor; o que quiserdes assar ao
forno, assai-o; o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água”(Êxodo
16:23), Ele quis dizer que a sexta-feira deveria ser nosso dia de preparação,
no qual devemos cozinhar tudo o que tivermos de cozinhar. O Sábado não
deve ser um dia para preparar ou cozinhar petiscos. Se for realmente
essencial ter feijões no sábado, deixem-nos cozidos na sexta-feira, e
mantenham-nos mornos no forno. Eles não precisam ser comidos frios, a
menos que se preﬁra assim. Mas não deixem que sejam feitos comentários
como se fosse coisa muito leve considerarmos ou não os requerimentos
especiais de Deus em relação ao sábado. Não é deixado a qualquer homem
ou mulher aventurar-se a negligenciar um requerimento de Deus [...]
O alimento que providenciamos no dia de preparação pode ser
posto à mesa morno, especialmente em clima frio. Em viagem, pessoas
comem almoços frios por dias, e não constatam qualquer inconveniência ou
dano. Queremos alimento palatável e saudável todos os dias da semana; mas
no sábado, deixem a cozinheira ter seu dia de descanso, em lugar de cozinhar
para uma família. Que toda provisão seja feita na sexta-feira. Mas não
deixem que o sábado seja considerado um dia para se ter algo especialmente
gratiﬁcante a comer. Eduquem seus ﬁlhos e todos os membros da família a
desfrutar comida comum e simples, e a estar prontos a receber a bênção que
o Senhor do sábado está esperando outorgar a todos os que estão em atitude
de recebê-la. Ele a tem para cada um que demonstra seu amor a Deus
mantendo santo o dia de sábado, o grande memorial divino da criação.
Falem brandamente, andem suavemente. Que nenhum gracejo ou palavra
frívola saia de seus lábios. É o dia do Senhor. – The Review and Herald, 8 de
junho de 1897.
Meditações para o pôr do sol
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19 de fevereiro de 2016

Como tratamos a herança do Senhor?
“Herança do Senhor são os filhos; o fruto do ventre, Seu galardão.”
Salmos 127:3

O

apóstolo [Paulo] reconhece a importância das relações familiares, e
a poderosa inﬂuência do lar. Em suas epístolas, ele prescreve certas
regras sobre as famílias. Diz dos ﬁlhos: “que estes aprendam
primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus
progenitores; pois isto é aceitável diante de Deus.” (1 Timóteo 5:4). – The
Health Reformer, 1º de dezembro de 1877.
O amor derruba todas as barreiras. Que não haja censuras, vozes
exaltadas e ordens raivosas. Obedeçam à injunção: “Aquietai-vos e sabei
que Eu Sou Deus” (Salmos 46:10). O Senhor dará ricas bênçãos aos pais que
fazem diligentes esforços para governar o espírito. A graça de Cristo suaviza
rudes traços de caráter e aplaina o temperamento áspero.
Os que governam pela força têm muito menos inﬂuência do que
aqueles que governam por amor. Aspereza endurece o coração e dá força
para ﬁrmar a vontade na resistência. A gentileza comove o coração e subjuga
a mais obstinada vontade.
A cada pai, o Senhor diz: “Preste atenção em si mesmo” – em si
mesmo, pai, em si mesma, mãe. Antes que possam fazer justiça a seus ﬁlhos,
vocês devem entregar-se ao treinamento de Deus. Precisam ser preenchidos
com altos motivos e nobres aspirações. A cada dia, necessitam empenhar-se
para tornarem-se mais dignos da sua própria conﬁança. Então Deus
cooperará com vocês.
A empresa da família deve ser bem organizada. Conjuntamente, o
pai e a mãe precisam considerar suas responsabilidades. Juntos, é necessário
trabalhar pelo melhor bem de seus ﬁlhos. Não deve haver divergência entre
eles. Nunca criticar o plano um do outro, ou questionar o seu julgamento, na
presença dos ﬁlhos. Se a esposa é inexperiente, ela deve tentar descobrir
onde sua obra torna a obra de seu marido mais difícil, quando ele trabalha
pela salvação dos ﬁlhos. E o marido deve sustentar as mãos de sua mulher,
dando-lhe sábio conselho e amoroso encorajamento. – The Review and
Herald, 8 de julho de 1902.
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26 de fevereiro de 2016

Buscando melhor discernimento
“[...] como se há de criar o menino e que fará ele?” Juízes 13:12

E

m sua conﬁança própria, muitos pensam conhecer uma melhor
maneira de treinar os ﬁlhos do que aquela que Deus nos deu em Sua
Palavra. Não lhes ascende do coração a sincera, aﬂita prece: “Ensinanos, como se há de criar o menino e que fará ele?” Com todo o seu saber e
inteligência, os resultados de seu treinamento demonstram ser a jactanciosa
sabedoria dessas pessoas mera insensatez. Pais insensatos e indulgentes,
eles permitem que os ﬁlhos cresçam desde a primeira infância sem
restrições; e assim suas maneiras petulantes, egoístas e desagradáveis
tornam-se hábitos conﬁrmados, tornando-os desamorosos e não
merecedores de amor. [...]
É muito natural para os pais serem parciais com os próprios ﬁlhos.
Especialmente se esses pais sentem que eles próprios possuem habilidade
superior, considerarão seus ﬁlhos como superiores às outras crianças.
Consequentemente, muito que seria severamente censurado em outros é
passado por alto em seus próprios ﬁlhos como algo esperto e espirituoso.
Apesar de essa parcialidade ser natural, ela é injusta e não cristã. Um grande
erro é cometido para com nossos ﬁlhos quando permitimos que suas falhas
sigam sem correção. Muitos encorajam traços errôneos de caráter em seus
ﬁlhos, argumentando como desculpa: “Eles são muito jovens para ser
punidos. Espere até que se tornem mais velhos, e possam ser convencidos
pela lógica. Eles superarão muitas dessas más tendências.” Desse modo,
seus hábitos errados são deixados a crescer e fortalecer-se até que se tornam
segunda natureza. [...] Os tristes resultados de tal rumo somente poderão ser
vistos completamente na eternidade. – The Signs of the Times, 24 de
novembro de 1881.
Estamos preparando nossos ﬁlhos para a grande crise? Estamos
preparando a nós mesmos e a nosso lar para compreender a posição de
nossos adversários e os métodos de batalha deles? Estão nossos ﬁlhos
formando hábitos de decisão, a ﬁm de que possam estar ﬁrmes e não ceder
em toda questão de princípio e dever? Oro para que todos possam entender
os sinais dos tempos, e para que possamos preparar a nós e a nossos ﬁlhos de
modo tal que, no tempo de conﬂito, Deus possa ser nosso refúgio e proteção.
– The Review and Herald, 23 de abril de 1889.
Meditações para o pôr do sol
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04 de março de 2016

Calma ﬁrmeza
“Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados.”
Colossenses 3:21

F

requentemente, as crianças são mimadas desde a meninice, e maus
hábitos se tornam ﬁxos. Os pais têm estado curvando o rebento. Pela
sua maneira de educar, ou o caráter se desenvolve com deformidades
ou com simetria e beleza. Mas enquanto muitos erram do lado da
condescendência, outros vão ao extremo oposto e governam os ﬁlhos com
vara de ferro. Nenhum deles segue a direção bíblica, mas ambos estão
fazendo uma obra temível. Estão moldando a mente dos ﬁlhos e devem
prestar contas, no dia de Deus, pela maneira como o têm feito. A eternidade
revelará o resultado da obra feita nesta vida. “Conforme o broto é curvado, a
árvore se inclina.”
[...] Se deseja ter o amor e o respeito de seus ﬁlhos, você precisa
manifestar-lhes afeição. A condescendência com a ira nunca é desculpável;
é sempre cega e perversa.
[...] Não obstante o fato de Moisés ter sido o mais manso de todos os
homens que já viveram na Terra, houve uma ocasião em que ele trouxe sobre
si o desagrado de Deus. Ele foi grandemente importunado pela murmuração
dos ﬁlhos de Israel por falta de água. As injustas acusações do povo contra
ele levaram-no por um momento a esquecer que as queixas não eram contra
ele, mas contra Deus [...] – Testemunhos para a igreja, vol 4, pp. 368 e 369.
As pessoas estão olhando para vós, companheiros cristãos, a ﬁm de
ver se estais embriagados com os cuidados desta vida, ou se estais vos
preparando para a vida futura, imortal. Elas procurarão observar qual é a
inﬂuência de vossa vida, e se sois verdadeiros missionários no lar, educando
vossos ﬁlhos para o Céu.
O dever primordial do cristão é no lar. Pais e mães, vossa
responsabilidade é muito grande. Estais preparando vossos ﬁlhos para a vida
ou para a morte; estais educando-os para um lugar duradouro aqui na Terra,
para a satisfação do eu nesta vida, ou para a vida imortal, para louvarem a
Deus para sempre. O que será? A preocupação de vossa vida deve ser a de
fazer com que cada ﬁlho que Deus conﬁou aos vossos cuidados receba o
molde divino. – Reﬂetindo a Cristo, pág 159.
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11 de março de 2016

Unindo-se um ao outro
“E disse o homem: Esta, afinal é osso dos meus ossos e carne da
minha carne; chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por
isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os
dois uma só carne.” Gênesis 2:23 e 24.

O

próprio Deus uniu o santo par; e esse primeiro casamento é um
exemplo do que todos os casamentos deveriam ser. – The Youth’s
Instructor, 10 de agosto de 1899.
Aquele que fez o primeiro santo par e para eles criou um paraíso apôs Seu
selo à instituição do matrimônio, primeiramente celebrado no Éden, quando
as estrelas da manhã juntas cantavam e todos os ﬁlhos de Deus rejubilavam.
– Nos lugares celestiais, p. 202.
Então, ao unir o Criador as mãos do santo par em matrimônio,
dizendo: Um homem “deixará [...] o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua
mulher, e serão ambos uma carne” (Gênesis 2:24), enunciou a lei do
matrimônio para todos os ﬁlhos de Adão, até o ﬁm do tempo. Aquilo que o
próprio Pai Eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e
desenvolvimento para o homem. – O maior discurso de Cristo, pp. 63 e 64.
Se nosso coração se mantivesse terno para com a família, se
houvesse nobre e generosa deferência para com os gostos e opiniões
mútuos, se a esposa procurasse oportunidades para exprimir seu amor
mediante ações de cortesia para com o marido, e este manifestasse a mesma
consideração e bondosa estima à esposa, os ﬁlhos participariam do mesmo
espírito. A inﬂuência saturaria o lar, e que onda de miséria seria poupada às
famílias! [...]
No contrato matrimonial, homens e mulheres ﬁzeram um ajuste, um
investimento para a vida, e devem fazer o máximo possível para controlar
suas palavras de impaciência e mau humor, mesmo com maior cuidado do
que o faziam antes do casamento, pois agora seus destinos se acham unidos
por toda a vida, como marido e esposa, e cada qual é avaliado na exata
proporção à quantidade de penoso empenho para reter e manter sempre
novo amor, tão ansiosamente buscado e apreciado antes do casamento. –
Nos lugares celestiais, p. 206.
O mais doce tipo de Céu é um lar onde o Espírito do Senhor preside.
– The Signs of the Times, 14 de novembro de 1892.
Meditações para o pôr do sol
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18 de março de 2016

Quando alguém está pronto para casar?
“Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e,
depois, edifica a tua casa.” Provérbios 24:27.

V

ocê não deveria estar ansioso por entrar num relacionamento
matrimonial e assumir o encargo de uma família antes de haver
estabelecido completamente o próprio caráter. – Testemunhos para a
igreja, vol 5, p. 107.
Advirto [...] rapazes a não se casarem, e as moças a não se dar em
casamento, até que tenham adquirido conhecimento, experiência e sucesso em
seus esforços de alcançar o alto padrão para o qual pensaram concentrar
esforços. – The Publishing Ministry, p. 74.
Nos tempos primitivos, exigia o costume que o noivo, antes da
cerimônia do contrato de casamento, pagasse uma soma de dinheiro, ou seu
equivalente em outras propriedades, conforme as suas circunstâncias, ao pai da
noiva. Isso era considerado uma salvaguarda à relação matrimonial. Os pais não
julgavam de bom aviso conﬁar a felicidade de suas ﬁlhas a homens que não
haviam feito as devidas provisões para a manutenção de uma família. Se não
possuíam tino econômico suﬁciente e energia para dirigir negócios e adquirir
gado ou terras, receava-se que sua vida se mostrasse inútil. Mas tomava-se
providência para provar aqueles que nada tinham para pagar por uma esposa.
Permitia-se-lhes trabalhar para o pai cuja ﬁlha amavam [...].
O antigo costume, se bem que algumas vezes se abusava do mesmo,
assim como o ﬁzera Labão, era fator de bons resultados. Quando se exigia do
pretendente prestar serviços, a ﬁm de obter a sua noiva, evitava-se um
casamento precipitado, e havia oportunidade de provar-se a profundidade de
seu afeto, bem como sua habilidade para prover as necessidades de uma família.
Em nossos tempos, muitos males resultam de seguir uma conduta oposta.
Homem nenhum é desculpado por não possuir habilidade ﬁnanceira. De muitos
homens pode dizer-se: É bondoso, afável, generoso, bom cristão, mas não tem
qualidades para gerir seus próprios negócios. Quanto ao que se refere ao
emprego de capital, é meramente uma criança. Não foi ensinado pelos pais a
compreender e praticar os princípios do sustento próprio. – O lar adventista, p.
92 e 93.
Uma grande responsabilidade repousa sobre o marido – vínculo do lar:
ligar a família pelos laços da bondade, do amor e da harmonia. – The Signs of the
Times, 23 de fevereiro de 1882.
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25 de março de 2016

Um dia para se lembrar sempre
“Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás e
farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu
Deus; não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua
filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o
forasteiro das tuas portas para dentro; porque, em seis dias, fez o
Senhor os céus e a Terra, o mar e tudo o que neles há e , ao sétimo
dia, descansou; por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o
santificou.” Êxodo 20:8-11.

A

ordenança concernente à observância do sábado do sétimo dia
ainda está atada a todos os habitantes desta Terra. Deus separou esse
dia como um sinal da lealdade do povo de Deus para com Ele. Os
mandamentos de Deus nunca mudam; eles são tão duráveis quanto a
eternidade. O Senhor tem Seus mensageiros, a quem Ele encarrega de
proclamar Sua lei, imutável como é em seu caráter. Os que obedecerem à
Sua lei portarão o selo do Deus vivo. Não há santidade no primeiro dia da
semana. O sétimo dia foi posto à parte como memorial da obra da criação.
Todos devem olhar para Deus, o Criador dos céus e da Terra, para obter luz e
guia, e somente a Ele devem honrar. – The Gospel Herald, 1º de abril de
1095.
[O quarto] [...] é o único mandamento prefaciado com um “lembrate”, como se Deus houvesse dito: “Não se esqueça disto.” Ele deu ao homem
o sábado como memorial da criação. O homem deve obedecer ao Seu
comando, e à medida que ele observar esse memorial, a mente será dirigida
ao Deus vivo, que criou os céus e a Terra. Se o homem se houvesse lembrado
sempre de santiﬁcar o sábado, nunca teria havido ateísta ou inﬁel em nosso
mundo. Mas Satanás fez um esforço para manter Deus fora da mente, e
engendrou seus planos de maneira a executar isso; e tendo banido Deus da
memória do homem, ele se põe, se possível, no lugar de Deus, indo mesmo
tão longe que chega a exaltar-se acima de Deus. [...]
Estamos agora guardando o sétimo dia – verdadeiramente o dia que
Deus nos disse para guardar. – The Review and Herald, 18 de dezembro de
1888.
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01 de abril de 2016

Não importa quão ocupados ...
“Seis dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansarás; na aradura e
na sega descansarás.” Êxodo 34:2.

D

eus disse “lembra-te”, sabendo que o homem, na multidão de seus
cuidados e perplexidades, seria tentado a desculpar-se de atender
completamente aos requerimentos da lei ou, na pressão dos
negócios terrenos, esquecer-se-ia de sua sagrada importância. Não é o
primeiro dia, ou qualquer dia comum, mas o sétimo que Deus abençoou e
separou para propósito sagrado. – The Signs of the Times, 29 de julho de
1897.
Os ﬁlhos de Israel estavam erigindo o tabernáculo no deserto, e era
necessária rapidez. Mas a palavra veio a eles: “Certamente guardareis os
Meus sábados" (Êxodo 31:13). Apesar de a obra do tabernáculo dever ser
levada avante com urgência, o sábado não deveria ser usado como dia de
trabalho. Mesmo a obra na casa do Senhor deve dar prioridade à sagrada
observância do dia de descanso do Senhor. – The Watchmann, 8 de janeiro de
1907.
O sétimo dia é o dia escolhido por Deus. Ele não deixou esse assunto
para ser remodelado por sacerdote ou governante. É de importância muito
grande para ser deixado ao julgamento humano. Deus viu que os homens
estudariam sua própria conveniência, e escolheriam um dia melhor
adaptado a suas inclinações, um dia que não portasse nenhuma autoridade
divina; e Ele aﬁrmou claramente que o sétimo dia é o sábado do Senhor.
Todo homem no mundo de Deus está sob as leis de Seu governo. Deus
estabeleceu o sábado no centro do Decálogo, e fez dele o critério de
obediência. – The Signs of the Times, 31 de março de 1898.
Quando o sábado é lembrado [...], as coisas materiais não inﬂuirão
sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. Nenhum dever
relacionado com os seis dias anteriores será deixado para o sábado. Durante
a semana, teremos o cuidado de não gastar as energias com trabalho físico a
ponto de estarmos demasiadamente cansados para participar do culto, no dia
em que o Senhor descansou. – Testemunhos para a igreja, vol 6, p. 354.
Antes do pôr do sol, coloquemos de parte todo trabalho material, e
façamos desaparecer os jornais seculares. Os pais devem explicar aos ﬁlhos
esse procedimento e seu propósito, e deixar que tomem parte na preparação,
a ﬁm de observar o sábado segundo o mandamento. – Ibidem, pp. 355 e 356.
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Tenho um governo invertido?
“Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles.
Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um, ao seu próximo; o
menino se atreverá contra o ancião, e o vil, contra o nobre. [...] Os
opressores do Meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu
governo.” Isaías 3:4, 5 e 12.

o

s pais geralmente não assumem correta linha de procedimento para
com os ﬁlhos. Não os restringem como deveriam, mas permitem
que contemporizem com o orgulho e sigam as próprias inclinações.
Antigamente respeitava-se a autoridade dos pais. Os ﬁlhos eram-lhes
sujeitos, temiam-nos e reverenciavam-nos. Nestes últimos dias, porém, a
ordem está invertida. Alguns pais estão sujeitos aos ﬁlhos. Temem
contrariar-lhes a vontade, e por isso eles transigem. Mas enquanto os ﬁlhos
estiverem sob o teto dos pais, deles dependendo, cumpre-lhes submeter-se
ao seu domínio. Os pais devem agir com determinação, exigindo que sejam
seguidos seus pontos de vista acerca do que é direito.
[...] Exige-se dos pais que refreiem seus ﬁlhos. A salvação destes
depende em grande parte da conduta seguida pelos pais. – Testemunhos para
a igreja, vol 1, pp. 216 e 217.
[Você] Desculpa-se dizendo que os ﬁlhos estão agora fora de seu
controle e muito adultos para serem restringidos. Aí comete um erro.
Nenhum de seus ﬁlhos é tão adulto que não possa respeitar sua autoridade e
obedecer suas ordens enquanto sob o teto paterno. [...]
Mas, admitindo-se que os dois ﬁlhos mais velhos estejam agora
além de seu controle, eles não estavam quando Deus lhe enviou a orientação
de que você estava condescendendo com eles para sua ruína; que os deveria
disciplinar. Você tem três ﬁlhos mais jovens que estão andando no caminho
dos pecadores, desobedientes, ingratos, profanos, “mais amigos dos
prazeres que amigos de Deus” (2 Timóteo 3:4). Seu ﬁlho mais novo está
seguindo os passos do irmão dele. Que atitudes você está tomando a esse
respeito? Está porventura educando-o em hábitos de operosidade e
utilidade? Está procurando retomar o trabalho tão temerariamente
negligenciado e redimindo o passado? Você treme diante da Palavra de
Deus? – Ibidem, vol.2, pp. 623 e 624.
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Genuíno amor por nossos ﬁlhos
“Eis que Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e
terrivel Dia do Senhor; ele converterá o coração dos pais aos filhos e o
coração dos filhos a seus pais, para que Eu não venha e fira a Terra
com maldição”. Malaquias 4:5 e 6.

N

ão se deve permitir que se erga entre pais e ﬁlhos barreira alguma de
frieza e reserva. Relacionem-se os pais com eles, buscando
compreender-lhes os gostos e disposições, penetrando em seus
sentimentos e discernindo o que lhe vai no coração.
Pais, deixai que vossos ﬁlhos vejam que os amais e que fareis tudo
que estiver ao vosso alcance para torná-los felizes. Se assim ﬁzerdes, as
necessárias restrições que lhes impuserdes terão incomparavelmente mais
peso em seu espírito. Governai vossos ﬁlhos com ternura e compaixão,
lembrando que “os seus anjos nos Céus sempre veem a face de Meu Pai que
está nos Céus” (Mateus 18:10). Se quereis que os anjos façam por vossos
ﬁlhos a obra de que Deus os incumbiu, cooperai com eles, fazendo a vossa
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.
Tanto as crianças quanto os pais têm importantes deveres a cumprir
no lar. Deve-se-lhes ensinar que constituem uma parte da organização do lar.
São alimentados, vestidos, amados e cuidados, e devem corresponder a
esses muitos favores assumindo a parte que lhes cabe na responsabilidade
do lar e trazendo toda a felicidade possível à família da qual são membros.
As crianças são às vezes tentadas a zangar-se quando lhes são feitas
restrições; mas, mais tarde na vida, elas bendirão os pais pelo ﬁel cuidado e
estrita vigilância que as guardou e guiou na idade da inexperiência. – A
ciência do bom viver, p. 394.
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Cortesia por meio do Espírito Santo
“Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para
maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no
monte Sião.” Isaías 8:18.

V

erdadeira polidez não pode ser aprendida, como uma lição, por um
esforço, a qualquer hora da vida de alguém; deve ser inerente. “Bem
expressivo, mas bruto”, pode-se dizer de muitos homens; e muito
frequentemente o início da diﬁculdade jaz com os pais em uma família. É
difícil para o marido dizer um sorridente “Obrigado” à esposa quando ela lhe
traz seus chinelos ao retornar ele para casa, pela noite? É mais difícil para a
mãe dizer: “João, poderia fechar a porta, por favor?” do que usar a resumida
frase: “Feche a porta!”? Quando Tom choca-se contra a casa de bonecas de
sua irmã e a derruba, por que “Desculpe-me, não quis fazer isso” não pode
ser a desculpa instintiva?
Muitos que não poderiam ser culpados por agir com descortesia
para com um estranho, ou um amigo no mundo lá fora, deixam de lado
muito, se não tudo, de suas maneiras suaves ao entrar no círculo doméstico.
O marido e a esposa abandonam aquelas pequenas atenções graciosas que,
embora pequenas, nunca são sem importância. Aos ﬁlhos são dadas ordens
para lá e para cá com palavras ríspidas; nenhum “Obrigado” recompensa os
pequenos pés incansáveis que correm por incontáveis ordens de serviço. O
jantar é comido em silêncio, quebrado apenas por críticas e reprovações dos
pais, e mau humor e importunações entre os ﬁlhos. À noite, o pai devota-se
ao jornal, e a mãe à costura, interrompendo-os apenas para dar ordens
autoritárias, tais como : “Menos barulho, crianças”; “Parem de brigar”; e
ﬁnalmente, “Vão para a cama.”
Em muitas famílias, não há concreta grosseria entre os membros,
apenas falta daquelas atenções simples e afetuosas que despertam uma
espontânea retribuição, escassez daquela consideração e gentileza de
comportamento que são fontes de conforto em todo lar. [...] Quando a
família se reúne à mesa do desjejum ou do jantar, a mesma cortesia de
quando estão presentes convidados deve prevalecer. Reprovação,
reclamações, discussão desagradável e escândalos, tanto quanto o malhumorado silêncio, devem ser banidos. – The Health Reformer, 1º de
fevereiro de 1874.
Meditações para o pôr do sol
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29 de abril de 2016

Verdadeira beleza feminina
“A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede
vergonhosamente é como podridão nos seus ossos.” Provérbios 12:4.

A

felicidade da família depende muito da esposa e mãe. Procure o
jovem, para lhe ﬁcar ao lado, aquela que esteja habilitada a assumir
a devida parte dos encargos da vida, cuja inﬂuência o enobreça e
reﬁne, fazendo-o feliz com seu amor.
A vida de casado não é toda ela um romance; tem suas diﬁculdades
reais e suas minúcias domésticas. A esposa não se deve considerar uma
boneca para ser mimada, mas uma mulher; alguém que deve meter o ombro
sob encargos reais, não imaginários, e viver uma vida compenetrada,
inteligente, considerando que há outras coisas mais para pensar do que
apenas em si mesma. – A fé pela qual eu vivo, p. 256.
Ao passar na rua uma jovem trajada de acordo com a moda,
observada por vários homens, um deles fez algumas perguntas a seu
respeito. E a resposta foi: “Ela é um bonito adorno na casa de seu pai, mas
não tem nenhuma utilidade.” – Testemunhos para a igreja, vol 4, p. 644.
Em minhas viagens, tenho visto que aquelas mulheres que entraram
para a vida marital totalmente despreparadas para as tarefas domésticas não
eram felizes. Não receberam o treinamento e a educação, em sua juventude,
que as prepararia para a posição de responsabilidade que tinha, por um
concerto muito solene, concordado em assumir. Os pais haviam cometido
um grande erro. Quando crianças, elas foram isentas de esforço a ﬁm de
“enriquecer a mente”. Eram capazes de tocar um instrumento musical, mas
não foram educadas a assumir responsabilidade. Apreciavam mergulhar a
mente em romances, mas não tinham amor para manter sua casa em ordem.
[...] O caráter da juventude não deveria ser estragado por mães
superprotetoras. Os pais deveriam considerar que, quando eles
negligenciam educar completamente suas ﬁlhas no trabalho doméstico e na
economia, estão dando-lhes caráter que fará a futura vida marital delas
miserável. – The Health Reformer, 1º de maio de 1873.
Sinto-me impelida pelo Espírito do Senhor a apelar a minhas irmãs
que professam piedade a seguirem a modéstia de comportamento e uma
discrição apropriada, com temor e sobriedade. – Testemunhos para a igreja,
vol 2, p. 459.
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06 de maio de 2016

Respeitando a sabedoria parental
“Filho Meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua
mãe.” Provérbios 1:8

I

saque foi altamente honrado por Deus, sendo feito herdeiro das
promessas pelas quais o mundo deveria ser abençoado; entretanto, aos
quarenta anos de idade, sujeitou-se ao ensino de seu pai ao designar seu
servo experimentado e temente a Deus, a ﬁm de escolher-lhe uma esposa. –
Patriarcas e profetas, p. 175.
Um jovem entre os dez e os vinte anos é incapaz de julgar a
habilidade de uma pessoa tão jovem como ele mesmo, para sua companheira
por toda a vida. – O lar adventista, p. 79.
Casamentos imaturos são a origem de uma vasta quantia dos males
que existem hoje. Nem saúde física nem vigor mental são promovidos por
um casamento assumido muito cedo na vida. Sobre esse assunto, de modo
geral, exerce-se muito pouca razão. Muitos jovens agem por impulso. Esse
passo, que os afeta seriamente para o bem ou o mal, que pode ser uma bênção
ou uma maldição vitalícias, é com frequência dado precipitadamente, sob o
impulso do sentimento. Muitos não ouvem a razão ou instruções sobre o
tema. Não estão dispostos a considerar esse assunto de um ponto de vista
cristão.
Os casamentos formados por estudantes na escola não são corretos,
nem tampouco apropriados. Moços e moças, despreparados em todos os
sentidos para suportar as responsabilidades da vida, não vigiam suas
afeições; e muitos que são muito jovens para tomar conta de si mesmos,
muito jovens para conhecer a própria mente, que nunca foram testados
quanto a saber se podem tornar feliz o lar e sustentar a si mesmos, assumem
as responsabilidades da vida marital.
Muitas mães foram para a sepultura porque o ﬁlho ou a ﬁlha, que
antigamente era respeitoso e obediente, não queria ser advertido com
referência a esse importante relacionamento. A juventude dá esse passo a
despeito do conselho de pais e amigos, e negligencia a aprovação de Deus.
Seu mandamento – “Honra teu pai e tua mãe” – é desconsiderado, e então
Sua promessa não pode cumprir-se. Sua bênção não pode repousar sobre os
que tomam esse rumo de indiferente obstinação. – The Youth's Instructor, 10
de agosto de 1899.
Meditações para o pôr do sol
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13 de maio de 2016

Santiﬁcando o tempo sagrado de Deus
“Assim diz o Senhor: Guardai-vos a vós mesmos, e não tragais cargas
no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém; nem
tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais trabalho
algum; antes, santificai o dia de sábado, como Eu ordenei a vossos
pais.” Jeremias 17:21 e 22

Q

uando as reivindicações do sábado são apresentadas, há muitos que
perguntam: Que diferença faz qual dia guardamos como sábado,
desde que observemos um dia em sete? Respondemos: Faz toda a
diferença possível se obedecemos ou desatendemos a Palavra de Deus. Ele
nos deu o sábado como memorial da grande obra da criação. [...]
Satanás está determinado a que o conhecimento de Deus, de Seu
poder criador, seja banido da contemplação e da lembrança dos homens.
Mas ele não pode cumprir seu propósito enquanto o quarto mandamento é
observado, pois o sábado dirige ao Criador a mente dos homens. – The Signs
of the Times, 12 de junho de 1893.
A misericórdia divina ensinou que se deve cuidar do doente e do
sofredor; o trabalho requerido para trazer-lhes conforto é uma obra de
necessidade, e não é violação do sábado. Mas todo trabalho desnecessário
deve ser evitado. Muitos protelam descuidadamente até o início do sábado
pequenas coisas que deveriam ter sido feitas no dia da preparação. Não
deveria ser assim. Qualquer trabalho que é negligenciado até o começo do
tempo sagrado deve continuar sem ser feito até que o sábado tenha passado.
As palavras e os pensamentos devem ser observados. Aqueles que
discutem assuntos de negócios e fazem planos no sábado são considerados
por Deus como se estivessem envolvidos realmente na transação do
negócio. Para manter santo o sábado, não devemos sequer permitir que
nossa mente se detenha em coisas de caráter terreno. – Historical Sketches,
p. 217 e 218.
Coisa nenhuma que possa, aos olhos do Céu, ser considerada
transgressão do sábado deve deixar-se por dizer ou fazer no sábado. Deus
requer não somente que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado, mas
que a mente seja disciplinada de modo a pensar em temas santos. –
Orientação da criança, p. 529.
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20 de maio de 2016

Observando meus pensamentos e palavras
“Ouvi isto, vós que pisais os necessitados, e destruís os
miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a lua nova, para
vendermos o grão? E o sábado, para expormos o trigo, diminuindo a
medida, e aumentando o preço, e procedendo dolosamente com
balanças enganadoras [...]?”Amós 8:4 e 5.

S

ão vocês tão cuidadosos quanto deveriam ser na guarda do sábado?
Vocês têm algo a fazer além de pôr de lado nesse dia seu trabalho e
seus divertimentos. Se, nesse dia, fazem planos acerca do que farão
quando o sábado terminar, ou falam de seu trabalho, seus divertimentos e
roupas, vocês profanam o sábado. [...]
Quando falam de sua esperança em Deus, de Jesus e de Sua breve
volta, e das belezas da Nova Terra, vocês não estão falando suas próprias
palavras. Dessas coisas, vocês podem falar livremente no sábado. Nos seis
dias, podem falar de assuntos de negócios, e fazer planos necessários, mas o
sábado é tempo sagrado, e todos os pensamentos terrenos devem, nesse dia,
ser expulsos da mente. A bênção de Deus irá, então, repousar sobre vocês;
terão as doces consolações do Seu Espírito, e terão também conﬁança
quando se aproximarem do trono da graça. – The Youth's Instructor, 1º de
fevereiro de 1853.
Há necessidade de uma reforma do sábado entre nós, que
professamos observar o divino e santo dia de repouso. Alguns discutem
sobre seus negócios e fazem planos no sábado. Deus olha para isso à mesma
luz como se eles estivessem realmente envolvidos na transação do negócio.
Outros que estão bem familiarizados com as evidências bíblicas de que o
sétimo dia é o sábado entram em sociedade com homens que não têm
respeito algum pelo santo dia de Deus. Um guardador do sábado não pode
permitir que homens empregados por si, pagos com seu dinheiro, trabalhem
no sábado. Se, por amor ao ganho, ele permite que o negócio no qual ele tem
interesse continue no sábado por seu sócio descrente, tem culpa igual à
deste. É seu dever dissolver a ligação, a despeito de quanto possa perder
fazendo-o. Os homens podem pensar que não conseguem arcar com o preço
de obedecer a Deus, mas eles não podem arcar com o preço de desobedecerLhe. Aqueles que são descuidosos em sua observância do sábado sofrerão
grande perda. – The Review and Herald, 18 de março de 1884.
Meditações para o pôr do sol
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27 de maio de 2016

Zelando por meu vulnerável rebanho
“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade,
está pronto, mas a carne é fraca.” Mateus 26:41.

S

ejam cuidadosos quanto a como transferem o governo de seus ﬁlhos a
outros. Ninguém pode apropriadamente desobrigá-los da
responsabilidade dada a vocês por Deus. Muitos ﬁlhos têm sido
completamente arruinados pela interferência de parentes ou amigos em seu
governo do lar. Mães nunca devem permitir que suas irmãs ou mãe
interﬁram no sábio direcionamentos de seus ﬁlhos. Conquanto a mãe possa
ter recebido o melhor treinamento das mãos de sua mãe, em nove casos entre
dez, como avó ela estragaria os ﬁlhos de sua ﬁlha, pela indulgência e por
imprudentes elogios. Todo o paciente esforço da mãe pode ser arruinado por
esse modo de tratar as crianças. É notório que avós, via de regra, são
impróprios para educar seus netos. Homens e mulheres devem render todo
respeito e deferência devidos a seus pais; mas quanto ao direcionamento de
seus próprios ﬁlhos, não devem permitir interferências, mas segurar as
rédeas do governo em suas próprias mãos.
A mãe deve sempre ocupar lugar preeminente em sua obra de treinar
os ﬁlhos. Enquanto solenes e importantes tarefas repousam sobre o pai, a
mãe, por quase constante associação com os ﬁlhos, especialmente durante
seus primeiros anos, deve sempre ser a especial instrutora e companheira
deles. [...]
Os pais parecem estar em um sono letárgico com relação à
responsabilidade de sua posição. Veem o mundo abundando em pecado e
corrupção, os jornais cheios de relatos de crimes e desgraças; no entanto,
não são despertados por essas coisas para vigilância adicional em educar
seus ﬁlhos em hábitos corretos, e com visão correta sobre a vida e seus
requerimentos. As pessoas estão chocadas com a baixa condição moral da
juventude desta geração, e com sua tendência para o mal; mas poucos
percebem onde repousa a principal culpa. Não veremos reforma na
sociedade até que os pais despertem para uma consideração das solenes
responsabilidades dadas a eles por Deus. – The Health Reformer, 1º de
novembro de 1878.
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03 de junho de 2016

Cooperando com a graça de Deus
“Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os
que O temem, e a Sua justiça, sobre os filhos dos filhos; para com os
que guardam a Sua aliança e para com os que se lembram dos Seus
preceitos e os cumprem.” Salmos 103:17 e 18.

A

instrução religiosa deve ser ministrada aos ﬁlhos desde a mais tenra
infância; não num espírito de condenação, mas de alegria e
bondade. As mães precisam vigiar constantemente, para que a
tentação não sobrevenha aos ﬁlhos de modo a não ser por eles reconhecida.
Os pais devem proteger os ﬁlhos por meio de instruções sábias e valiosas.
Como os melhores amigos desses seres inexperientes, é necessário ajudálos a vencer a tentação, porque serem vitoriosos é quase sempre a sua sincera
aspiração. Devem considerar que os ﬁlhinhos que procuram proceder bem
são os membros mais novos da família do Senhor, sendo o seu dever ajudálos com profundo interesse a dar passos ﬁrmes no caminho da obediência.
Com carinhoso zelo, devem ensinar-lhes dia a dia o que signiﬁca ser ﬁlhos
de Deus, e a render-se em obediência a Ele. Ensinem-nos que obediência a
Deus implica obediência aos pais. Essa deve ser uma obra de cada dia e de
cada hora. Pais, vigiem; vigiem e orem, e façam dos ﬁlhos seus
companheiros. – Testemunhos para a igreja, vol 6, pp. 93 e 94.
Vocês devem corrigir seus ﬁlhos em amor. Não os deixem em seu
próprio caminho até que vocês se zanguem, e então os punam. Tal correção
apenas auxilia no mal, em vez de remediá-los. Depois de ter cumprido seu
dever para com seus ﬁlhos, então os levem a Deus e peçam-Lhe que os
ajude. Digam a Ele que vocês ﬁzeram a sua parte, e então em fé peçam a
Deus que faça a dEle, a qual vocês não podem fazer. Peçam-Lhe que ajuste o
temperamento das crianças, que as faça compassivas e gentis pelo Seu Santo
Espírito. Ele os ouvirá orar. Amará responder a suas orações. – The Review
and Herald, 19 de setembro de 1854.
Deus é elevado e exaltado, mas a voz da oração alcançará Seu trono.
As orações das mães cristãs são consideradas pelo Pai de todos. Ele não
rejeitará suas petições, deixando você e os seus a serem esbofeteados por
Satanás no dia do conﬂito. – The Signs of the Times, 3 de março de 1909.
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10 de junho de 2016

Uma visão rara, porém bem-vinda
“Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor”.
Mateus 21:16.

N

ão há mais agradável visão do que uma família de jovens
companheiros que são rápidos em realizar pequenos atos de atenção
para com os mais velhos. A colocação da grande cadeira com braços
num lugar quente para a mamãe, a procura de um banquinho para os pés da
titia, a caça pelos óculos do papai e o registro de pequenos atos mostram
corações incomparáveis, amorosos. Mas se a mamãe nunca dá em troca um
sorridente “Obrigada, querido”; se o “Era justamente o que estava querendo,
Susie” do papai não indica que a pequena atenção é apreciada, os ﬁlhos logo
abandonam o hábito. Os pequenos são seres imitadores, e rapidamente
apreendem o espírito que os rodeia. Então, se quando o carretel de algodão
da mãe rola de seu colo, o pai detém-se para pegá-lo, brilhantes olhos verão
esse ato, e mentes rápidas tomam nota disso. Pelo exemplo, milhares de
vezes mais rapidamente do que por preceito, os ﬁlhos podem ser ensinados a
falar bondosamente uns com os outros, a reconhecer favores, a serem gentis
e altruístas, a pensarem na família e a considerarem o conforto dela. [...]
Em algumas famílias, um espírito de contradição e discussão
arruína a harmonia; toda aﬁrmação é, por assim dizer, dissecada, e a absoluta
correção de cada palavra é calculada. Quando incorreções sem importância
são observadas, e expostas com a mera ﬁnalidade de exibição, isso interfere
seriamente no desembaraço entre família. Irmãos e irmãs também
adquirem, algumas vezes, um hábito quase inconsciente de importunar uns
aos outros, parte por zelo, parte por diversão. Isso é particularmente
desconfortável para todos os demais, por mais que as próprias partes possam
experimentar duvidoso prazer.
No lar em que prevalece a verdadeira cortesia, ela parece encontrarse com você já na soleira da porta. Você sente as gentis boas-vindas na
entrada. Olhos rudes não lhe esquadrinham as vestes. Vozes furiosas não são
ouvidas no andar de cima. Filhos emburrados não são mandados para fora da
sala. Ordens autoritárias não são dadas para encobrir os delitos das
governantas ou servos. Uma deleitosa atmosfera permeia a casa –
inconfundível, porém indescritível. – The Health Reformer, 1º de fevereiro
de 1874.
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17 de junho de 2016

Um fundamento de amor cristão
“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a
edificam”. Salmos 127:1.

S

e somos cumpridores da Palavra, daremos atenção à voz de Deus e
tomaremos nossa cruz após Cristo, frequentemente subjugando o eu.
A lei de Deus deve ser escrita no coração, ou nunca praticaremos os
santos preceitos dela. Devemos ter o Espírito de Deus, ou nunca teremos
harmonia no lar. Se a esposa tem o Espírito de Cristo, ela será cuidadosa com
as palavras; controlará o espírito, será submissa, e ainda assim não sentirá
que é uma escrava, mas uma companheira para o marido. Se o marido é um
servo de Deus, ele não governará sobre a esposa; não será arbitrário e severo.
Nunca é demais o zelo que nutrimos para com as afeições domésticas, pois o
lar, se o Espírito do Senhor ali habita, é um tipo de Céu.
Se a vontade do Senhor é cumprida, o esposo e a esposa respeitarão
e amarão um ao outro, e tudo que tenda a arruinar a paz e a unidade do círculo
familiar será reprimido. Bondade e amor, espírito de ternura e paciência,
serão acariciados. O amor que damos a outros recairá de volta sobre nós.
Aquilo que semeamos, colheremos. Se Cristo está formado no interior, a
esperança da glória, o esposo e a esposa não falarão de sua
incompatibilidade. Se Cristo habita no coração da esposa, ela estará em
acordo com o marido, caso Cristo habite no coração dele. Se um errar, o
outro exercerá paciência cristã, e não se afastará friamente.
Se a Palavra de Deus for obedecida, o lar será o centro do mais
elevado tipo de trabalho missionário. Porém aqueles que estão em
desavença na vida do lar não praticam as palavras do Senhor, e nunca estarão
aptos a entrar nas mansões celestes, a menos que sejam transformados pela
graça de Cristo. Se o Senhor lhes permitisse entrar no Céu eles não seriam
felizes, pois encontrariam algo que não os agradaria. Poderia haver no Céu
alguém que eles nunca amaram na Terra, e querê-lo-iam banir do lugar de
bem-aventurança. - Manuscript Releases, vol 13, pp. 77 e 78.
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24 de junho de 2016

Elevando-se mutuamente
“O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do
Senhor”. Provérbios 18:22.

E

m vossa vida matrimonial, procurai enobrecer um ao outro. Não
desçais a palavras e atos comuns, vulgares. Mostrai os altos e
enobrecedores princípios de vossa santa fé em vossa conversa de
cada dia e nos mais particulares procedimentos da vida. Sede sempre
cuidadosos e ternos quanto aos sentimentos mútuos. Não vos permitais,
nenhum de vós, por uma primeira vez que seja, e por brincadeira, o censurar
um ao outro, zombar e gracejar. Estas coisas são perigosas. Elas ferem. A
ferida pode ser escondida, entretanto ela ali está, e sacriﬁca-se a paz e põe-se
em perigo a felicidade.
[...] Fala sempre bondosamente; não põe no tom de tua voz aquilo
que outros possam ter na conta de irritabilidade. Modula mesmo o tom de
tua voz. Exprima-se unicamente amor, bondade e brandura em teu
semblante e em tua voz. Torna uma procupação emitir raios de luz, e nunca
deixes uma nuvem. [...]
Não sejas persistente, mesmo quando teu procedimento te pareça
perfeitamente certo. Tens de estar disposto a ceder, ser paciente, bondoso,
terno coração, misericordioso, cortês, sempre cultivando as pequenas
cortesias da vida, os atos de ternura, as palavras delicadas, otimistas,
encorajadoras. – Nos lugares celestiais, p. 204.
Quanta aﬂição, e que onda de miséria e infelicidade se poupariam se
os homens, bem como as mulheres, continuassem a cultivar a consideração,
a atenção e as palavras bondosas de apreço e pequeninas cortesias da vida
que conservaram vivo o amor e que julgavam necessárias para conquistar a
companheira ou o companheiro de sua escolha! Se o marido e a esposa tãosomente continuassem a cultivar atenções que alimentam o amor, seriam
felizes na sociedade mútua e teriam inﬂuência santiﬁcadora sobre seus
familiares. Teriam dentro de si mesmos um pequeno mundo de felicidade e
não desejariam ir buscar fora desse mundo novas atrações e novos objetos de
amor. – Ibidem, p. 206.
[...] unindo seus interesses com Jesus Cristo, descansando em Seus
braços e Suas promessas, marido e mulher podem desfrutar felicidade nesta
união que os anjos de Deus louvam. O casamento não lhes diminui a
utilidade, mas fortalece-a. – A fé pela qual eu vivo, p. 259.
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01 de julho de 2016

O sétimo dia posto à parte
“Abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou; porque nele descansou
de toda a Sua obra que criara e fizera.” Gênesis 2:3.

O

sábado foi consagrado na criação. Como ordenado ao homem, ele
teve origem quando [...] “viu Deus tudo quanto ﬁzera, e eis que era
muito bom” (Gênesis 1:31), e Ele repousou na alegria de Sua obra
completada.
Porque repousou no sábado, “abençoou Deus o sétimo dia, e o
santiﬁcou” (Gênesis 2:3) – colocou-o à parte para um propósito sagrado. Ele
o deu a Adão como dia de descanso. Era um memorial da obra da criação, e,
portanto, sinal do poder e amor de Deus. A Escritura diz: “Ele fez
memoráveis as Suas maravilhas”. As “coisas criadas” declaram “Seus
atributos invisíveis” “desde a criação do mundo”, e também “o Seu eterno
poder e divindade” (Salmos 11:4; Romanos 1:20).
Todas as coisas foram criadas pelo Filho de Deus. “No princípio era
o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. [...] Todas as coisas
foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez”.
(João 1:1-3). Visto que o sábado é memorial da obra da criação, ele é sinal do
amor e poder de Cristo.
O sábado leva nossos pensamentos à natureza, e põe-nos em
comunhão com o Criador. No cantar do pássaro, no suspirar das árvores e na
música do mar, podemos ainda ouvir Sua voz, que falou com Adão no Éden
ao cair do dia. E à medida que contemplamos Seu poder na natureza,
encontramos conforto, pois a palavra que criou todas as coisas é aquela que
comunica vida à alma. Ele, “que disse: Das trevas brilhará a luz, é quem
brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de
Deus na face de Cristo” (2 Coríntios 4:6).
O sábado foi incorporado à lei dada no Sinai. Mas não foi só então
que fora primeiramente conhecido como dia de descanso. O povo de Israel
tinha conhecimento dele antes de chegarem ao Sinai. – The Review and
Herald, 18 de agosto de 1910.
A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro
Deus, “Aquele que fez o céu , e a Terra, e o mar, e as fontes das águas.”
(Apocalipse 14:7). – O grande conﬂito, p. 438.
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08 de julho de 2016

O milagre do maná
“Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado; nele, não haverá.
Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para colher, porém não o
acharam. Então, disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis
guardar os Meus mandamentos e as Minhas leis? Considerai que o
Senhor vos deu o sábado; por isso, Ele, no sexto dia, vos dá pão para
os dois dias; cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no
sétimo dia. Assim, descansou o povo no sétimo dia.” Êxodo 16:26-30.

E

mbora devamos nos preparar para o sábado durante toda a semana, a
sexta-feira é o dia especial de preparação. [...] [Os israelitas] Tinham,
pois, alguma coisa que fazer a ﬁm de preparar o pão que lhes era
enviado do Céu, e o Senhor lhes ordenou que o ﬁzessem na sexta-feira, o dia
da preparação. Esse era um teste para Israel. Deus queria prová-los, a ﬁm de
ver se guardariam ou não o Seu santo sábado.
Essas instruções vindas do próprio Deus são para o nosso ensino. A
Bíblia é um guia perfeito e, se suas páginas forem estudadas com oração e
com espírito disposto a compreender, ninguém necessita estar em erro a esse
respeito.
Muitos precisam ser instruídos quanto ao modo de se apresentarem
nas reuniões para o culto do sábado. Não devem comparecer à presença
divina com roupa usada no trabalho durante a semana. Todos devem ter um
traje especial para assistir aos cultos de sábado. Embora não seja lícito
adaptar-nos às modas do mundo, não devemos ser indiferentes quanto a
nossa aparência exterior. Devemos vestir-nos com asseio e elegância, porém
sem luxo e sem adornos. Os ﬁlhos de Deus devem estar limpos interior e
exteriormente.
Na sexta-feira, deverá ﬁcar terminada a preparação para o sábado.
Tenhamos o cuidado de pôr toda a roupa em ordem, deixar cozido o que
houver para cozer e escovar os sapatos. É possível deixar tudo preparado,
caso se tome isso como regra. O sábado não deve ser empregado em
consertar roupa, cozer o alimento, nem em divertimentos ou quaisquer
outras ocupações mundanas. – Testemunhos para a Igreja, vol. 6, pp. 354 e
355.
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15 de julho de 2016

Milagres para cada geração
“Quando teu filho amanhã te perguntar: Que é isso? Responder-lhe-ás:
O Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão.” Êxodo 13:14.

T

em havido muito pouco trabalho decisivo em preparar nossos ﬁlhos
para o teste que todos devem enfrentar em seu contato com o mundo
e suas inﬂuências. Eles não têm sido ajudados como deveriam a ﬁm
de formar caráter forte o suﬁciente para resistir à tentação e permanecer
ﬁrmes pelos princípios retos, nas terríveis controvérsias que estarão perante
todos os que permanecem ﬁéis aos mandamentos de Deus e ao testemunho
de Jesus Cristo.
Os pais precisam compreender as tentações que a juventude deve
diariamente enfrentar, a ﬁm de que possam ensiná-la como vencê-las. – The
Review and Herald, 12 de outubro de 1911.
Um pai cristão é o laço de união de sua família, ligando os membros
dela junto ao trono de Deus. Seu interesse nunca está em que os ﬁlhos
esmoreçam. O pai que tem uma família de meninos não deve deixar esses
incansáveis garotos inteiramente ao cuidado da mãe. Esse é um fardo muito
pesado para ela. Ele precisa tornar-se companheiro e amigo deles; esforçarse por guardá-los das más companhias. Pode ser difícil para a mãe exercer
autocontrole. Se o marido vê que a fraqueza da esposa ameaça a segurança
dos ﬁlhos, ele deve tomar mais do fardo sobre si, fazendo tudo ao seu
alcance para levar seus meninos a Deus.
Os pais não são deixados a levar avante sozinhos a obra da qual
dependem tantas coisas. Cristo diz: “Venham a Mim. Levarei seus fardos e
suas perplexidades. Todo poder no Céu e na Terra foi dado a Mim. Dar-lhesei força.” Vão a Ele, pais e mães. Muitos de vocês não podem
apropriadamente cumprir seu dever até que estejam mais intimamente
ligados a Cristo. Alguns perguntam: “Por que o Senhor não opera milagres
hoje, como fez quando estava sobre a Terra?” Que os pais vivam no lar a vida
de Cristo, e a transformação na vida dos ﬁlhos testiﬁcará do divino poder
operador de milagres. – Ibidem, 8 de julho de 1902.
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22 de julho de 2016

Em que tom estou falando?
“[Uma mulher virtuosa] Fala com sabedoria, e a instrução da bondade
está na sua língua.” Provérbios 31:26

L

ancem mão de toda oportunidade a ﬁm de contribuir para a felicidade
dos que os cercam, partilhando com eles sua afeição. Palavras
bondosas, olhares de simpatia e expressões de apreço serão para
muita alma a lutar em solidão como um copo de água fresca para o sedento.
Uma palavra de animação, um ato de bondade, irão longe para aliviar a carga
que pesa sobre ombros cansados. É no ministério altruísta que se encontra a
verdadeira felicidade. E cada palavra e ato dessa espécie são registrados nos
livros celestiais como havendo sido feitos para Cristo. “Quando o ﬁzestes a
um destes Meus pequeninos irmãos”, declara Ele, “a Mim o ﬁzestes.”
(Mateus 25:40).
[...] Os olhares, o tom da voz, os atos – tudo tem sua inﬂuência para
promover ou pôr a perder a felicidade da vida familiar. Eles moldam o
temperamento e o caratér dos ﬁlhos; inspiram conﬁança e amor, ou os
destroem. Por essas inﬂuências todos se tornam melhores ou piores, felizes
ou infelizes. Devemos à nossa família o conhecimento da Palavra
transformado em vida prática. Tudo quanto nos é possível ser para puriﬁcar,
iluminar, confortar e animar os que nos estão ligados por laços de família
deve ser feito. – Testemunhos para a igreja, vol 7, p. 50.
Pais, começai em vosso próprio lar a obra da graça na igreja,
conduzindo-vos de tal maneira que vossos ﬁlhos vejam que estais
cooperando com os anjos celestes. Certiﬁcai-vos de estardes convertidos a
cada dia. Educai a vós mesmos e aos vossos ﬁlhos para a vida eterna no reino
de Deus. Os anjos serão vossos fortes ajudadores. Satanás vos tentará, mas
não cedais. Não faleis uma palavra da qual o inimigo possa tirar vantagem.
[...]
Que a determinação de cada membro da família seja: “Serei cristão,
pois, na escola terrestre, devo formar um caráter que me permita entrar no
grau mais elevado no Céu. Devo fazer aos outros o que desejo que façam a
mim, pois somente aqueles que revelam Cristo neste mundo poderão entrar
nas cortes celestiais”.
Tornai a vida no lar tanto quanto possível semelhante ao Céu. –
Orientação da criança, p. 548.
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29 de julho de 2016

Uma responsabilidade eterna
“Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando
vier a envelhecer.” Provérbios 23:22

D

evem os pais”, você pergunta, “escolher o companheiro sem
atenção para com o espírito ou os sentimentos do ﬁlho ou da ﬁlha?”
Eu lhe dirijo a pergunta como deveria ser: Deve um ﬁlho ou uma
ﬁlha escolher um companheiro sem primeiro consultar os pais, quando tal
passo pode afetar grandemente a felicidade dos pais, uma vez que tenham
algum afeto a seus ﬁlhos? E deve esse ﬁlho, não obstante o conselho dos
pais, persistir em seguir o próprio caminho? Respondo positivamente: Não;
não, mesmo que ele nunca se haja de casar. O quinto mandamento proíbe tal
orientação. – Testemunhos para a igreja, vol 5, p. 108.
Mesmo depois de alcançarem idade madura, é exigido dos ﬁlhos
que respeitem os pais e que se encarreguem de prover-lhes conforto.
Cumpre-lhes atender aos conselhos de pais piedosos, e não achar que, por
terem alguns anos a mais, já estão isentos de dever para com eles. Há um
mandamento com promessa para os que honram seu pai e sua mãe. Nestes
últimos dias, os ﬁlhos se fazem tão notórios por sua desobediência e
desrespeito que Deus a isto fez especial referência, e isso constitui um sinal
de que está próximo o ﬁm (2 Timóteo 3:1-5). Demonstra que Satanás tem
quase completo domínio sobre a mente dos jovens. Muitos já não
demonstram respeito para com a idade. Considera-se demasiado fora da
moda respeitar os idosos. [...]
Antigamente não era permitido aos ﬁlhos casar sem o
consentimento dos pais. Estes é que escolhiam para os ﬁlhos. Consideravase crime um ﬁlho contrair matrimônio por sua própria responsabilidade. O
assunto era primeiramente submetido à consideração dos pais, que
examinavam se a pessoa a ser posta em íntima relação com eles era digna e
se os consortes estavam em condições de prover as necessidades de uma
família. Consideravam da maior importância que eles, os adoradores do
verdadeiro Deus, não se unissem por casamento com um povo idólatra, a ﬁm
de que não fossem suas famílias levadas a desviar-se de Deus. Mesmo
depois de casados, os ﬁlhos estavam na mais solene obrigação para com os
pais. [...] Era-lhes ordenado respeitar e obedecer a seus desejos, a menos que
se chocassem com as exigências de Deus. – Ibidem, vol 1, pp. 217 e 218.
“
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05 de agosto de 2016

Qual companhia apreciamos?
“Acaso andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?” Amós 3:3.

V

ivemos nos derradeiros dias, quando a mania do assunto
matrimonial constitui um dos sinais da breve vinda de Cristo. Deus
não é consultado nessas questões. A religião, o dever e os princípios
são sacriﬁcados a ﬁm de satisfazer os impulsos do coração não consagrado.
Não deve haver grande ostentação e regozijo sobre a união dos nubentes.
Não há um casamento em cem que resulte em felicidade, tenha a aprovação
de Deus e coloque os cônjuges em condições de melhor O gloriﬁcarem.
Inúmeras são as más consequências de maus casamentos. São contraídos
por impulso. Mal se pensa em obter uma visão sincera do assunto, e a
consulta com as pessoas de experiência é considerada coisa antiquada.
Impulso e paixão profana, eis o que ocupa o lugar do amor puro.
Muitos põem em risco a própria alma, e trazem sobre si a maldição de Deus
por entrarem nas relações conjugais unicamente para satisfazer o capricho.
[...] pessoas que professam a verdade [...] cometeram grande erro casandose com incrédulos. Foi por eles nutrida a esperança de que a parte não crente
haveria de abraçar a verdade. Mas uma vez que essa parte conseguiu o
objetivo, a pessoa ﬁca mais afastada da verdade do que antes. Começa então
as sutis atuações, os contínuos esforços do inimigo para desviar da fé o
crente. [...]
Alega-se por vezes que o incrédulo é favorável à religião, e é tudo
quanto se poderia desejar para um companheiro, a não ser uma coisa: não ser
cristão. Se bem que o melhor discernimento do crente lhe sugira ser
inconveniente unir-se para toda a vida com uma pessoa que não partilha da
fé, todavia, em nove casos de cada dez, triunfa a inclinação. O declínio
espiritual começa no momento em que se proferem os votos no altar; o
fervor religioso é arrefecido e vão sendo derribadas uma após outra as
fortalezas, até que se encontram ambos unidos sob a negra bandeira de
Satanás. – Testemunhos para a igreja, vol 4, pp. 503-505.
Centenas de pessoas têm sacriﬁcado Cristo e o Céu em
consequência de haverem desposado um inconverso. Acaso pode ser que o
amor e o companheirismo com Cristo sejam de tão pouco valor para eles,
que preﬁram a companhia de pobres mortais? – Ibidem, p. 507.
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12 de agosto de 2016

Deixando Deus escolher por mim
“A casa e os bens vêm como herança dos pais; mas do Senhor, a
esposa prudente.” Provérbios 19:4.

S

ó em Cristo é que se pode, com segurança, entrar para o casamento. O
amor humano deve fazer derivar do amor divino os seus laços mais
íntimos. Só onde Cristo reina é que pode haver afeição profunda,
verdadeira e altruísta.
O amor é um dom precioso, que recebemos de Jesus. A afeição pura
e santa não é sentimento, mas princípio. Os que são movidos pelo amor
verdadeiro não são irrazoáveis nem cegos. Ensinados pelo Espírito Santo,
amam a Deus supremamente e ao próximo como a si mesmos.
Pesem, os que pretendem casar-se, todo sentimento e observem
todas as modalidades de caráter naquele com quem desejam unir o destino
de sua vida. Seja todo passo em direção ao casamento caracterizado por
modéstia, simplicidade e sincero propósito de agradar e honrar a Deus. O
casamento afeta a vida futura tanto neste mundo quanto no vindouro. O
cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar.
Sê desfrutais a bênção de ter pais tementes a Deus, procurai deles
conselhos. Abri-lhes vossas esperanças e planos, aprendei as lições que as
experiências da vida lhes ensinaram, e poupar-se-vos-ão muitas dores.
Sobretudo, fazei de Cristo vosso conselheiro. [...]
Sob essa guia, receba a jovem como companheiro vitalício tão
somente ao que possua traços de caráter puros e varonis, que seja diligente,
honesto e tenha aspirações, que ame e tema a Deus. Procure o jovem, para
lhe ﬁcar ao lado, aquela que esteja habilitada a assumir a devida parte dos
encargos da vida, cuja inﬂuência o enobreça e reﬁne, fazendo-o feliz com
seu amor. – A ciência do bom viver , p. 358 e 359.
Se homens e mulheres têm o hábito de orar duas vezes ao dia antes
de decidirem casar-se, deveriam orar quatro vezes ao dia quando tal passo é
esperado. O casamento é algo que lhes inﬂuenciará e afetará a vida, tanto
neste mundo quando no mundo por vir. – The Review and Herald, 25 de
setembro de 1888.
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19 de agosto de 2016

Uma bênção para toda a espécie humana
“O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa
do Sábado.” Marcos 2:27

O

sábado não era apenas para Israel, mas para o mundo. Fora feito
conhecido ao homem no Éden e, como os outros preceitos do
Decálogo, é de obrigação inextinguível. Daquela lei de que o quarto
mandamento é parte, Cristo declara: “até que o céu e a Terra passem, de
modo nenhum passará da lei um só i ou um só til” (Mateus 5:18). – The
Review and Herald, 18 de agosto de 1910.
O sábado não dever ser um dia sombrio, de mal-estar e inquietação.
Os pais podem levar seus ﬁlhos ao ar livre, aos bosques, jardins de ﬂores, e
ensinar-lhes que o Senhor deu-lhes essas belas coisas como expressão de
Seu amor. [...]
Que a mente seja dirigida às lições da natureza, e ao Deus da
natureza, que fez o mundo em seis dias, e descansou no sétimo. [...] Não faça
pouco caso dos requerimentos sabáticos; e quanto à alimentação no sábado,
aqueles que se alimentam em Cristo, que têm as ricas bênçãos de Deus,
partilharão de uma dieta muito simples nesse dia.
Os pensamentos não devem ser educados a estar repletos daquilo
que devemos comer, e do que devemos beber, e com o que devemos estar
vestidos. Precisamos preparar-nos para o sábado. A roupa que vestiremos
nesse dia deve ser posta em ordem. – Ibidem, 8 de junho de 1897.
Quando meus ﬁlhos eram pequenos, tínhamos uma grande família
de ﬁlhos adotivos. Terminávamos nosso trabalho antes do pôr do sol. As
crianças saudavam o sábado como uma alegria. Diziam: “Agora o pai e a
mãe dar-nos-ão um pouco de seu tempo.” Levávamo-los para uma
caminhada. Pegávamos a Bíblia e algumas instruções religiosas para ler a
eles, e explicar-lhes as Escrituras. Continuávamos orando para que eles
conhecessem a verdade da Palavra de Deus. Não ﬁcávamos deitados na
cama nos sábados pela manhã porque era sábado. Havíamos deixado nossa
preparação pronta no dia anterior, para que pudéssemos ir ao culto sem
pressa e preocupação. Não passeávamos e tirávamos um tempo para nós
mesmos. Queríamos que nossos ﬁlhos tivessem todos os privilégios e
bênçãos do dia de repouso santiﬁcado pelo Senhor. – Manuscript Releases,
vol 4, p. 104.
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26 de agosto de 2016

A guarda do sábado depois da cruz
“[José de Arimateia,] chegando a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus; e
tirando-o da cruz, envolveu-o num pano de linho, e pô-lo num sepulcro
escavado em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia
da preparação e ia começar o sábado. E as mulheres que tinha vindo
com ele da Galileia, seguindo a José, viram o sepulcro, e como o
corpo foi ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e
unguentos. E no sábado repousaram, conforme o mandamento.”
Lucas 23:52-56.

D

elicada e reverentemente, eles [João, José de Arimateia e
Nicodemos] removeram do madeiro, com as próprias mãos, o
corpo de Jesus. Corriam-lhes lágrimas de compaixão, ao
contemplarem-Lhe o ferido e lacerado corpo. José possuía um sepulcro
novo, talhado numa rocha. Reservava-o para si mesmo, mas ﬁcava próximo
do Calvário, e preparou-o então para Jesus. O corpo, com as especiarias
trazidas por Nicodemos, foi cuidadosamente envolto num lençol de linho, e
o Redentor, levado à sepultura. Aí, os três discípulos compuseram-Lhe os
lacerados membros, e cruzaram-Lhe as mãos feridas sobre o inanimado
peito. As mulheres galileias foram ver se fora feito tudo quanto se podia
fazer pelo corpo sem vida do amado Mestre. Viram então que fora rolada a
pesada pedra para a entrada do sepulcro, e o Salvador, deixado a repousar.
As mulheres foram as últimas ao pé da cruz, e as últimas também a deixar o
sepulcro. Enquanto baixavam as sombras da noite, Maria Madalena e as
outras Marias demoravam-se ainda em torno do lugar em que descansava o
Senhor, derramando lágrimas de dor pela sorte dAquele a quem amavam. –
O Desejado de Todas as Nações, p. 774.
Lucas, em seu relato do sepultamento do Salvador, fala das
mulheres que estavam com Ele na cruciﬁxão, e diz: “Então voltaram e
prepararam especiarias e unguentos. E no sábado repousaram, conforme o
mandamento” (Lucas 23:56).
O Salvador foi sepultado na sexta-feira, o sexto dia da semana. As
mulheres prepararam especiarias e unguentos para com os tais ungir seu
Senhor, e puseram-nos à parte, até que o sábado passasse. Nem sequer o
trabalho de embalsamar o corpo de Jesus elas fariam no dia de sábado. – The
Story of Jesus, p. 157.
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02 de setembro de 2016

Paciente perseverança que vale a pena
“Na vossa paciência, possuí a vossa alma.” Lucas 21:19

D

eus o ama e é muito paciente para com você, apesar de seus muitos
erros e faltas. Em vista do terno e piedoso amor de Deus exercido
em seu benefício, você não deveria ser mais bondoso, perdoador,
paciente e tolerante para com seus ﬁlhos? – Testemunhos para a igreja, vol.
4, p. 362.
Não temos simpatia alguma com aquela disciplina que desencoraja
os ﬁlhos pela censura, ou irrita-os pela correção irada, e então, quando o
impulso muda, os cobre de beijos, ou causa-lhes dano pela prejudicial
gratiﬁcação. Indulgência excessiva e severidade desmedida devem ser
igualmente evitadas. Enquanto vigilância e ﬁrmeza são indispensáveis,
também o são a simpatia e a ternura. Pais, lembre-se de que lidam com ﬁlhos
que estão lutando contra a tentação, e que para eles essas sugestões são tão
duras de se resistir quanto aquelas que assaltam pessoas maduras. Filhos que
realmente desejam fazer o certo podem falhar várias vezes, e sempre
precisam de encorajamento para energia e perseverança. Assisti às obras
dessas mentes jovens com piedosa solicitude. Fortaleçam todo bom
impulso, encorajem cada ato nobre. [...]
A obra dos pais é contínua. Não deve ser feita num dia e
negligenciada no dia seguinte. Muitos são prontos a começar a obra, mas
não estão dispostos a perseverar nela. Estão ansiosos por fazer alguma coisa
grandiosa, algum grande sacrifício, mas recuam diante do incessante
cuidado e esforço nas pequenas coisas da vida diária, no frequente podar e
treinar as tendências indóceis, na obra de dar instrução, repreensão ou
encorajamento, pouco a pouco, como é necessário. Desejam ver os ﬁlhos
corrigindo suas faltas e formando o caráter reto de uma vez, alcançando o
topo da montanha de um salto, e não por degraus sucessivos; e porque suas
esperanças não são imediatamente concretizadas, tornam-se desalentados.
Que todas as pessoas assim ganhem coragem ao lembrar as palavras do
apóstolo: “E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo
ceifaremos, se não desfalecermos” (Gálatas 6:9). – The Signs of the Times,
24 de novembro de 1881.
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09 de setembro de 2016

A urgência do momento
“O amor não pratica o mal contra o próximo; de sorte que o
cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o
tempo; já é hora de despertardes do sono; porque a nossa salvação
está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos.”
Romanos 13:10 e 11.

N

unca houve um período em que tanto estivesse em jogo como agora
há. Nunca houve uma geração sobre a qual repousasse tais
responsabilidades pesadas como as que estão sobre esta geração,
pois Deus conﬁou aos homens deste tempo a última mensagem de
advertência.
Pais, façam a si as solenes perguntas: “Temos educado nossos ﬁlhos
a render-se à autoridade paternal, treinando-os assim para obedecer a Deus,
para amá-lO, para considerar Sua lei como a guia suprema de conduta e
ocupar-se fazendo o bem?” Pais crentes, seus ﬁlhos terão de lutar decisivas
batalhas pelo Senhor no dia do conﬂito; e enquanto eles obtém vitórias pelo
Príncipe da Paz, podem obter triunfos para si mesmos. Mas se não tiverem
sido educados no temor do Senhor; se não tiverem conhecimento de Cristo,
nenhuma conexão com o Céu, não terão poder moral, e cederão aos poderes
terrenos que supõem exaltar-se acima do Deus do Céu ao estabelecer um
sábado espúrio no lugar do sábado de Jeová. As ternas misericórdias desse
poder serão demonstradas nas celas de prisões e nos calabouços. Já estão
avançando preparações, e estão em progresso movimentos que resultarão
em fazer uma imagem à besta. Ocorrerão eventos na história da Terra que
cumprirão as predições da profecia. [...]
Pais, mães, apelo a vocês que façam mais zelosos esforços agora por
seus ﬁlhos. Deem-lhes diariamente instrução religiosa. Ensinem-nos a amar
a Deus, e a ser sinceros aos princípios retos. Com fé grandiosa, sincera,
dirigidos pela divina inﬂuência do Espírito Santo, trabalhem, trabalhem
agora. Não adiem isso por um dia, uma hora. Ensinem seus ﬁlhos que o
coração deve ser treinado para o autocontrole e a abnegação. Os motivos da
vida devem estar em harmonia com a lei de Deus. Nunca estejam satisfeitos
em ter seus ﬁlhos crescendo afastados de Cristo. Nunca se sintam em paz
enquanto eles estiverem frios e indiferentes. Clamem a Deus dia e noite.
Orem e trabalhem pela salvação da alma de seus ﬁlhos. – The Review and
Herald, 23 de abril de 1889.
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16 de setembro de 2016

Ensinando e ganhando respeito
“[...] tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os
respeitávamos.” Hebreus 12:9.

O

Senhor deseja que cultivemos a religião doméstica, possibilitando
que o temor de Deus circule atráves da família. Quando os pais
negligenciam seu dever para com os ﬁlhos, deixando de os dirigir
conforme os retos princípios, o inimigo tem oportunidade de obter controle
sobre eles. Os ﬁlhos que têm permissão de desconsiderar a autoridade dos
pais nunca são felizes. – Olhando para o alto, p. 243.
Ensinem seus ﬁlhos acerca de Jesus Cristo. Num tom respeitoso,
entremeiem Seu precioso nome em todas as lições. Ensinem-nos a amar a
Deus, a temer ofendê-lO. Foi-lhes ordenado não apenas educar, mas treinar
seus ﬁlhos. Eles devem se especialmente ensinados a respeitar a casa de
adoração, a ﬁm de não haver sussurros, frivolidade, leviandade, descuidada
desatenção, andar barulhento, durante o culto. É doloroso ver o pouco
respeito pela casa de Deus ensinado às crianças. Deus deu a Seu povo
instruções para que grande reverência fosse ensinada pelo serviço religioso.
Deveria haver um estudo com os pais para mostrar como tornar o encontro
social do mais alto interesse às crianças, a ﬁm de que possam receber
impressões apropriadas quanto ao que constitui um caráter cristão. – The
Review and Herald, 14 de abril de 1885.
Há perigo de criticar muito severamente pequenas coisas. Críticas
muito severas, regras muito rígidas, levam à desconsideração de todas as
regras; e pouco a pouco, as crianças assim educadas mostrarão o mesmo
desrespeito pelas leis de Cristo.
Os pais devem estar convertidos antes que possam guiar seus ﬁlhos
corretamente. Precisam tornar-se submissos aos requerimentos de Deus
antes que possam esperar que seus ﬁlhos submetam-se a eles. Então suas
palavras, e mesmo pensamentos, serão levados cativos a Jesus Cristo. Dia a
dia, devem aprender de Jesus, tomando Seu Espírito, para que possam
revelar a semelhança com Cristo na vida. Na infância e na juventude, o
poder de imitação é forte, e os ﬁlhos devem ter o mais perfeito modelo diante
deles, a ﬁm de que possam ter inquestionável conﬁança na sabedoria dos
pais. – Notebook Leaﬂets, vol 1, p. 94.
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Respeito para com meu esposo
“Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher
como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido.” Efésios 5:33.

S

e uma mulher relata a outro homem suas diﬁculdades de família, ou
queixa-se do esposo, ela transgride seus votos matrimoniais; desonra
seu esposo, e derruba o muro erguido para preservar a santidade da
ligação matrimonial; abre completamente a porta e convida Satanás para
entrar com suas tentações perigosas. Isso é exatamente o que Satanás deseja.
Se uma mulher vai ter com um irmão cristão para lhe narrar suas mágoas,
decepções e provas, dever-lhe-ia ele aconselhar – se é que ela precisa conﬁar
a alguém suas diﬁculdades – a escolher irmãs como conﬁdentes suas, e então
não haverá aparência do mal por cujo meio a causa de Deus possa sofrer
descrédito. – Testemunhos para a igreja, vol 2, p. 306.
Pode ser que a esposa deixe que suas simpatias, interesse e afeição
vão para outro homem que não seu esposo. Ele pode ser um membro da
família, o qual ela torna um conﬁdente, e ao qual relata seus problemas e,
talvez, seus assuntos familiares particulares. Ela demonstra preferência pela
companhia dele.
Satanás está por trás disso; e a menos que ela possa ser alertada, e
pare justamente onde está, ele a levará à ruína. Minhas irmãs, todo cuidado é
pouco quanto a este assunto. Se tiverem palavras ternas e amorosas e gentis
atenções a conceder, que sejam dadas àquele ao qual prometeram diante de
Deus e dos anjos amar, honrar e respeitar, enquanto ambos viverem. Oh!
Quantas vidas tornam-se amarguradas com a derrocada dos muros que
encerram a vida privada de cada família, calculados para preservar a
santidade! Uma terceira pessoa é tida como conﬁdente pela esposa, e seus
assuntos particulares de família são expostos perante o amigo especial. Essa
é a armadilha de satanás para distanciar o coração do marido e da esposa.
Oh! Pudesse isso acabar! Que mundo de problemas seria evitado! Tranquem
as faltas do outro dentro do próprio coração. Contem seus problemas apenas
a Deus. Ele pode dar o correto conselho e assegurada consolação, os quais
serão puros, não tendo qualquer amargura neles. – A Solemm Appeal, pp.
156 e 157.
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Orações do esposo frequentemente
impedidas
“Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com
discernimento; e tendo consideração para com a vossa mulher como
parte mais trágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente,
herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as
vossas orações.” 1 Pedro 3:7.

N

ossas orações são interrompidas por nosso orgulho de coração, por
nossa recusa em confessar faltas e em remover as ideias errôneas. –
The Review and Herald, 21 de julho de 1904.
“L” precisa cultivar amor à esposa, amor que encontre expressão em
palavras e atos. Deve cultivar terna afeição. A esposa tem natureza sensível,
insegura, e precisa ser tratada com carinho. Cada palavra de ternura, cada
expressão de apreço e afetuosa animação serão por ela lembrados e reﬂuirão
em bênçãos ao marido. Sua natureza insensível precisa ser levada a íntimo
contato com Cristo, a ﬁm de que essa dureza e fria reserva sejam subjugadas e
abrandadas pelo amor divino. Não constitui fraqueza ou renúncia da
varonilidade e da dignidade ter para com a esposa expressões de ternura e
simpatia, em palavras e atos [...] – Testemunhos para a igreja, vol 3, pp. 530 e
531.
Devemos fazer todo esforço ao nosso alcance para remover toda
pedra de tropeço. [...] Faça toda concessão que lhe seja possível fazer. Não
deixe sobre uma mente sofredora a concepção errônea que um aumento da
humildade e um terno interesse de coração removeriam. Satanás certamente
irá a essa mente com a tentação para que ela interprete erroneamente e faça
uma tempestade num copo d'àgua. A mente que facilmente tropeça em
sentimentos feridos evocará ideias errôneas de todo tipo. – Australasian
Union Conference Record, 15 de abril de 1903.
Deve lembrar-se de que a independência natural de outros deve ser
respeitada. Se sua esposa realiza o seu trabalho do modo que lhe é
conveniente, você não tem o direito de interferir nos seus assuntos,
atormentá-la e sobrecarregá-la com suas muitas sugestões e críticas quanto à
administração dela. [...]
Não se empenhe em tornar sua esposa uma escrava de sua vontade,
mas pela bondade e o desejo altruísta de propiciar-lhe conforto e felicidade,
atraia-a em íntima simpatia com você. Dê-lhe uma oportunidade de exercer as
próprias faculdades. [...] – Testemunhos para a igreja, vol 4, pp. 129 e 130.
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Sinal divino de santiﬁcação
“Demais lhes dei [a Israel] também os Meus sábados, para servirem de
sinal entre Mim e eles: a fim de que soubessem que Eu Sou o Senhor
que os santifica”. Ezequiel 20:12

O

sábado é o gancho que une Deus a Seu povo. Santiﬁcado e
abençoado por Deus, o sábado foi planejado para ser o grande
memorial da criação, e uma bênção à humanidade. Mas os homens o
estão pisoteando. Ele é o teste para hoje, como Cristo foi o teste quando
esteve em nosso mundo na forma humana. Permanecerá sempre
inamovível, uma pedra de tropeço ao mundo cristão, como foi Cristo à nação
judaica. Assim como a rejeição a Cristo decidiu o destino eterno dos judeus,
a rejeição do santo memorial de Deus decidirá o destino de muitos professos
cristãos.
Os homens podem ignorar o sábado, podem pisoteá-lo, mas não
podem fazer com que ele recaia menos sobre eles. Ninguém tem qualquer
desculpa para aceitar o entulho que foi empilhado sobre o sábado do Senhor.
– The Review and Herald, 28 de outubro de 1902; 20 de dezembro de 1898.
Santiﬁcação é reivindicada por professos cristãos que
desconsideram o santo dia de descanso de Deus, trocando-o por um sábado
espúrio. Mas Deus declara que a santiﬁcação vinda dEle é concedida
unicamente aos que honram-nO obedecendo aos Seus mandamentos. A
santiﬁcação alegada por esses que continuam na transgressão é uma
santiﬁcação espúria. Desse modo, o mundo religioso é enganado pelo
inimigo de Deus e do homem.
No serviço do templo, o Senhor deu instruções especiais aos
sacerdotes, de que deveriam usar em seu incensário apenas o fogo sagrado
aceso pelo próprio Deus, o qual era mantido queimando dia e noite. Mas
Nadabe e Abiú perverteram seus sentidos pelo uso de vinho, de modo que
não puderam distinguir entre o sagrado e o profano. Eles “tomaram cada um
o seu incensário e, pondo neles fogo e sobre ele deitando incenso,
ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que Ele não lhes ordenara”
(Levítico 10:1).
Os que negligenciam o sábado do Senhor para santiﬁcar o primeiro
dia da semana oferecem fogo estranho a Deus. É um sábado estranho, que
Ele não lhes ordenou. – The Signs of the Times, 31 de março de 1898.
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Um sinal de que Ele é nosso Deus
“E santificai os Meus sábados; e eles servirão de sinal entre Mim e vós,
para que saibais que Eu Sou o Senhor vosso Deus.” Ezequiel 20:20.

O

s homens dizem, em relação ao sábado: Não faz diferença que dia
guardamos, desde que guardemos uma sétima parte do tempo.
Como ousam substituir a Palavra de Deus pela do homem? Como
ousam guiar seus companheiros para longe da obediência ao Criador? [...]
Que o homem com suas humanas teorias abdique delas. Que seja
ouvida a divina voz, dizendo: “Portanto, guardareis o sábado, porque é santo
para vós [...]. Entre Mim e os ﬁlhos de Israel será ele um sinal para sempre”
(Êxodo 31:14 e 17). [...]
A lei de Deus tem sido invalidada, e Deus nos chama para
permanecermos em defesa da verdade. – The Review and Herald, 4 de julho
de 1901.
Podemos nós, que vemos o sábado como um sinal do Deus vivo,
consentir em renunciar a esse sinal? Desejamos renunciá-lo? Ou desejamos
guardar e estimar o sinal que o Senhor deu para designar Seu povo
guardador dos mandamentos? A persistente descrença do mundo nessa
grande verdade não lhe diminui a importância. Apesar de podermos recusarnos a obedecer, continua sendo verdade; se não lhe for permitido guiar-nos,
isso nos condenará.
Agora é o tempo em que Deus nos chama para honrar Seus preceitos
que têm sido invalidados. Tão logo a luz brilhe sobre nós, devemos buscar,
pela voz, a pena e a inﬂuência, consertar a brecha na Lei de Deus. – The
Signs of the Times, 12 de junho de 1893.
O sábado foi dado por Deus ao Seu povo para ser um sinal contínuo
de Seu amor e misericórdia, e da obediência deste. Como Ele descansou
nesse dia e achou refrigério, então desejou que Seu povo descansasse e fosse
refrigerado. Deveria ser um constante lembrete a eles de que foram
incluídos no concerto da graça. Por suas gerações, Ele disse, o sábado será
para vocês Meu sinal, Meu penhor, de que Eu Sou o Senhor que os santiﬁca,
de que os escolhi e separei como Meu povo peculiar. E ao santiﬁcarem o
sábado vocês portarão testemunho às nações da Terra de que são Meu povo
escolhido. – The Review and Heral, 28 de outubro de 1902.
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Ensinando prestatividade
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for
velho, não se desviará dele.” Provérbios 22:6.

M

uito frequentemente, os pais seguem um caminho que desenvolve
o mal no ﬁlho. Ríspidos e severos, eles o guiam à rebelião. Então
se perguntam por que ele tem traços de caráter tão desagradáveis,
quando tentam com tanto empenho destruir-lhe a vontade obstinada. É em
tentar destruir-lhe a vontade obstinada que eles cometem erro. A vontade do
ﬁlho deve ser treinada, dobrada, e não destruída. – The Review and Herald, 8
de julho de 1902.
Os ﬁlhos podem ser educados a ser prestativos. Eles são
naturalmente ativos e inclinados a ﬁcar atarefados; e essa atividade é
suscetível de ser treinada e dirigida na correta via. Os ﬁlhos podem ser
ensinados, quando jovens, a erguer seus leves fardos diariamente, cada ﬁlho
tendo alguma tarefa particular para cumprir, pela qual ele é responsável
diante dos pais ou tutor. Dessa maneira eles aprenderão a levar o jugo do
dever enquanto jovens; e o desempenho de suas pequenas tarefas tornar-se-á
um prazer, trazendo-lhes a felicidade que só pode ser obtida pelo proceder
correto. [...]
À medida que os ﬁlhos tornam-se mais velhos, ainda mais pode ser
requerido deles. Não deve ser um trabalho exaustivo nem tão prolongado de
modo a fatigá-los e desencorajá-los, mas precisa ser selecionado
sensatamente, tendo como referência o desenvolvimento físico mais
proveitoso e o apropriado cultivo da mente e do caráter.
O trabalho é bom para os ﬁlhos; eles são mais felizes sendo
utilmente ocupados uma grande parte do tempo. Seus divertimentos
inocentes são desfrutados com mais entusiástico deleite depois da conclusão
com êxito de suas tarefas. [...] As mães podem fazer de seus ﬁlhos preciosos
auxiliares mirins; e, enquanto lhes ensinam a ser úteis, elas mesmas podem
adquirir conhecimento da natureza humana e de como lidar com esses seres
inexperientes e jovens, e manter o seu coração aquecido e jovem pelo
contato com os pequenos. [...]
Os ﬁlhos que são apropriadamente treinados, quando avançam em
idade, aprendem a amar aquele trabalho que torna os fardos de seus amigos
mais leves. Essa ocupação diária fecha a porta a muitas tentações às quais os
indolentes são expostos. – The Health Reformer, 1º de dezembro de 1877.
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Correção construtiva
“Corrige o teu filho, e te dará descanso, dará delícias à tua alma.”
Provérbios 29:17

A

primeira lição que deve ser ensinada aos ﬁlhos é a da obediência.
Quando eles aprenderem a ser obedientes, não lhes será difícil
obedecer a Deus. A obediência torna-se parte de sua natureza.
Mas antes que os pais possam ensinar obediência aos ﬁlhos, devem
eles mesmos aprender a lição pela obediência a Deus. Como podem
disciplinar os ﬁlhos corretamente antes de terem aprendido o signiﬁcado e o
valor da autodisciplina? Como podem guiar os ﬁlhos pelas difíceis alturas
do autocontrole, da abnegação, da paciência e da veracidade, a menos que
escalem primeiramente essas alturas?
Um pai cede à irritação em frente ao ﬁlho, e então se pergunta por
que a criança é tão difícil de ser controlada. Mas o que ele poderia esperar?
Os ﬁlhos são rápidos em imitar; e ele está tão somente pondo em prática as
lições ensinadas a ele pelos pais em seus acessos de raiva. [...]
Desobediência e rebelião devem ser punidas; mas lembrem que a
punição deve ser dada no espírito de Cristo. Requeiram obediência, nunca
com tempestade de palavras furiosas, mas ﬁrme e bondosamente. E quando
obrigados a disciplinar seu ﬁlho, lembrem-se de sua própria relação com seu
pai celeste. Têm vocês andado perfeitamente diante dEle? Não são teimosos
e desobedientes? Não O fazem sofrer continuamente? Mas Ele lida com
vocês com raiva? Lembrem-se, também, de que foi de vocês que seus ﬁlhos
receberam essas tendências ao erro. Lembrem quão frequentemente vocês
agem como crianças crescidas. A despeito de seus anos de experiência
cristã, a despeito de suas muitas oportunidades para autodisciplina, quão
facilmente vocês são provocados à ira. Lidem gentilmente, então, com seus
ﬁlhos, lembrando-se de que eles não tiveram as oportunidades que vocês
tiveram para ganhar autocontrole. [...]
Peçam a Deus que os perdoe por transmitir a seu ﬁlho um
temperamento tão difícil de controlar. Peçam a Ele que lhes dê sabedoria,
para que possam lidar com seu ﬁlho teimoso de um modo que o atrairá para
mais perto de vocês e de seu Pai celestial. – The Review and Herald, 8 de
julho de 1902.
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Regozijo na simplicidade da natureza
“Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se
firma.” Provérbios 24:3.

N

o plano de Deus para Israel, toda família tinha um lar no campo, e
terreno suﬁciente para o cultivo. Assim eram proporcionados tanto
os meios como o incentivo para uma vida útil, industriosa e
independente. E nenhuma medida humana jamais suplantou esse plano.
Nas profundezas da Terra há bênçãos ocultas para os que têm
coragem, disposição e perseverança para ajuntar seus tesouros. Os pais e
mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e
rainhas.
Uma residência dispendiosa, mobília trabalhada, ostentação, luxo e
conforto não proporcionam as condições essenciais a uma vida útil e feliz.
Jesus veio ao mundo a ﬁm de realizar a maior obra jamais efetuada entre os
homens. Veio como embaixador de Deus, para nos mostrar a maneira de
viver de modo a conseguir na vida os melhores resultados. Quais foram as
condições escolhidas pelo Pai inﬁnito para Seu Filho? Uma habitação
isolada nas colinas da Galileia; um lar mantido pelo trabalho honesto e
respeitável; vida de simplicidade; luta diária com as diﬁculdades e
provações; a hora de estudo junto a mãe, com o rolo aberto das Escrituras; a
serenidade da alvorada ou do crepúsculo no verdor do vale; o sagrado
ministério da natureza; o estudo da criação e da providência; a comunhão da
alma com Deus. Tais foram as condições e oportunidades dos primeiros
anos de vida de Jesus. – A fé pela qual eu vivo, p. 260.
Com bom gosto, podeis tornar um lar simples atrativo e aprazível,
se aí residirem o amor e o contentamento. [...]
Quase todos os moradores do campo, se bem que pobres, poderiam
ter ao redor de suas moradas um pedaço de gramado, algumas árvores de
sombra, arbustos ﬂoridos, ou ﬂores fragantes. E, muito mais que os adornos
artiﬁciais, contribuirão para a felicidade do lar. Trarão para a vida doméstica
inﬂuência amenizante, aperfeiçoadora, [...] atraindo mais os membros da
família uns para os outros, e para Deus. – A fé pela qual eu vivo, p. 370.
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Vivendo alegremente no lar
“Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua
vaidade; os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua
vaidade; porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que
tu fizeste debaixo do sol.” Eclesiastes 9:9.

O

s esposos deveriam estudar o Padrão, e buscar conhecer o que
signiﬁca o símbolo apresentado em Efésios, a relação que Cristo
mantém com a igreja. O marido deve ser como um salvador em sua
família. Permanecerá ele em sua nobre virilidade, dada por Deus, sempre
procurando elevar espiritualmente sua esposa e ﬁlhos? Exalará ao seu redor
uma atmosfera pura e perfumada? Não cultivará ele assiduamente o amor de
Jesus, tornando-o um princípio duradouro no lar, quando reivindicar sua
autoridade ? Que cada esposo e pai estude para compreender as palavras de
Cristo , não de uma maneira parcial, meramente demorando-se na sujeição
da esposa ao marido, mas à luz da cruz do Calvário, estudar qual é sua
própria posição no círculo familiar. [...]
Jesus deu-se para morrer na cruz a ﬁm de que pudesse, pela
inﬂuência do Espírito Santo, limpar-nos e livrar-nos de todo pecado e
poluição. – Manuscript Releases, vol 21, p. 216.
A Palavra de Deus é nossa norma, mas quão longe Seu povo
professo afastou-se dela! Nossa fé religiosa deve ser não somente teórica,
mas prática. Religião pura e imaculada não nos permitirá espezinhar os
direitos da menor das criaturas de Deus, muito menos dos membros de Seu
corpo e os membros de nossa própria família. Deus é amor, e quem nEle
habita, habita em amor. A inﬂuência do egoísmo mundano, que é carregada
por muitos como uma nuvem, que esfria a própria atmosfera que outros
respiram, causa enfermidade da alma e, frequentemente, calafrios de morte.
Será uma grande cruz para vocês cultivarem amor puro e
desprendido e benevolência desinteressada. Ceder em suas opiniões e
ideias, renunciar ao seu julgamento e seguir os conselhos de outros será uma
grande cruz para vocês. [...] Vocês precisam trazer Cristo para perto de si e
tê-lO em seu lar e em seu coração. [...]
A justiça de Cristo consiste em ações corretas e boas obras a partir
de motivos puros e desinteressados. – Testemunhos para a igreja, vol. 3, p.
528.
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Uma união para a vida
“Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e
mulher e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se
unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que
não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou
não o separe o homem.” Mateus 19:4-6.

U

nicamente onde Cristo reina pode haver amor profundo,
verdadeiro, altruísta. Então uma pessoa e outra se amalgamarão, e
as duas vidas se fundirão em harmonia. – A fé pela qual eu vivo, p.

252.

Existem, porém, poucos casais que estão completamente unidos ao
ser realizada a cerimônia matrimonial. A fórmula das palavras pronunciadas
na presença dos dois que tomam sobre si o voto matrimonial não os torna
uma unidade. Em sua vida futura é que deve realizar-se a união dos dois em
matrimônio. Pode tornar-se uma união realmente feliz, se cada qual dedicar
ao outro verdadeira afeição do coração.
O passar do tempo, entretanto, despoja o casamento do romance de
que o revestira a imaginação, e então, por sugestão de Satanás, insinua-se no
espírito o pensamento: “Não nos amamos mutuamente como o
supúnhamos.” Expeli-o da mente! Não vos demoreis nele! Recuse cada
qual, esquecido de si mesmo, entreter as ideias que Satanás teria grande
prazer em que acariciassem. Ele atuará para vos tornar suspeitosos,
ciumentos quanto a qualquer coisinha que apresente a menor ocasião, a ﬁm
de separar vossas afeições mútuas. [...] Desaparecido o romance, pense cada
qual, não de modo sentimental, como ele ou ela poderá tornar a vida
conjugal aquilo que Deus teria prazer que fosse.
A vida é preciosa dádiva de Deus, e não deve ser desperdiçada em
egoístas lamentações ou aberta indiferença e desafeição. Que marido e
mulher, juntos, combinem tudo de novo. Renovem as primeiras atenções
mútuas, reconheçam mutuamente suas faltas, mas nesta obra sejam muito
cuidadosos para que o marido não se incumba de confessar as faltas da
esposa, ou esta as do marido. Resolvam ambos ser tudo que for possível um
ao outro, e os laços do matrimônio serão os mais desejáveis dos laços.
Vosso lar pode ser um símbolo do Céu. – Nos lugares celestiais, p.
203.
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Símbolo do descanso espiritual em Cristo
“Porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso, tal
como disse: Assim jurei na Minha ira: Não entrarão no Meu descanso;
embora as Suas obras estivessem acabadas desde a fundação do
mundo; pois em certo lugar disse Ele assim do sétimo dia: E descansou
Deus, no sétimo dia, de todas as Suas obras [...]. Portanto resta ainda
um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no
descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim
como Deus das Suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente
entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo
de desobediência.” Hebreus 4:3, 4, 9-11.

N

inguém deve sentir-se na liberdade de gastar tempo santo
inutilmente. Desagrada a Deus que os observadores do sábado
durmam muito tempo no sábado. Eles desonram a seu Criador em
assim fazer e, por seu exemplo, dizem que os seis dias são demasiado
preciosos para que os empreguem para descansar. Precisam ganhar
dinheiro, mesmo que seja se privando do necessário sono, que recuperam
dormindo durante as horas santas. Depois, desculpam-se, dizendo: “O
sábado foi dado para dia de descanso. Não me privarei do repouso para ir à
reunião, pois preciso descansar.” Essas pessoas fazem uso errado do dia
santiﬁcado. Naquele dia especialmente, devem elas interessar sua família na
observância dele, e congregar-se na casa de oração com os poucos ou os
muitos que ali houver. Devem dedicar o tempo e as energias a cultos
religiosos, para que a divina inﬂuência os possa acompanhar durante a
semana. De todos os dias semanais, nenhum é tão favorável aos
pensamentos e sentimentos religiosos quanto o sábado.
Foi-me apresentado todo o Céu como a contemplar e observar no
decorrer do sábado aqueles que reconhecem as reivindicações do quarto
mandamento, e estão observando o sábado. Os anjos estavam anotando o
interesse deles e o elevado respeito que nutrem por essa divina instituição.
Os que santiﬁcavam o Senhor Deus no próprio coração mediante uma
estrutura estritamente religiosa da mente, que buscavam aproveitar as horas
santas em observar o sábado da melhor maneira que lhes era possível, e
honravam a Deus ao chamar o sábado deleitoso – a esses, os anjos
beneﬁciavam especialmente [...]. – Testemunhos para a igreja, vol 2, pp.
704 e 705.
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“Em espírito no dia do Senhor”
“Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e
na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa
da Palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em
espírito no dia do Senhor.” Apocalipse 1:9 e 10.

Q

uem guarda os Seus mandamentos, em Deus permanece e Deus
nele”. 1 João 3:24. Deus honra os que O honram pela obediência a
Seus preceitos. João, o discípulo amado, foi banido para a ilha de
Patmos por sua ﬁdelidade. “Eu, João”, ele escreve, “irmão vosso e
companheiro convosco na aﬂição, no reino e na perseverança em Jesus,
estava na ilha chamada de Patmos por causa da Palavra de Deus e do
testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor”
(Apocalipse 1:9 e 10). João quis dizer aqui “domingo”? Há somente um dia
chamado dia do Senhor, e esse é o sétimo dia da semana, o sábado instituído
na criação. Deus criou o mundo em seis dias, e no sétimo Ele descansou e
achou refrigério. Abençoou e santiﬁcou esse dia, e reservou-o para ser
observado como memorial da criação. E no sétimo dia João ouviu detrás
dele “uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o
num livro, e envia-o às sete igrejas”. “E voltei-me para ver quem falava
comigo. E, ao voltar-me, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos
candeeiros Um semelhante a ﬁlho de homem” (Apocalipse 1:10-12). Assim
Cristo honrou João por sua pronta obediência a Ele.
Adão e Eva perderam todo acesso ao Éden e à árvore da vida porque
acataram a palavra de outro antes da Palavra de Deus. Por esse ato de
desobediência, eles abriram os portões do dilúvio das calamidades sobre o
mundo. Mas os que prontamente aderem à Palavra de Deus ouvirão a
bênção: “Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes [no sangue do
Cordeiro] para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na
cidade pelas portas.” (Apocalipse 22:14). – The Signs of the Times, 13 de
maio de 1897.
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Aterrador acerto de contas
“[...] onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho?”
Jeremias 13:20

M

uitos pais verdadeiramente ensinam seus ﬁlhos a desobedecerlhes, desculpando-lhes a desobediência e esquivando-se de falar
das obstinadas falhas deles. [...] Deus colocou a desobediência
aos pais lado a lado com a blasfêmia.
A desobediência aos pais leva diretamente à desobediência a Deus;
diﬁcilmente há um passo entre as duas. Os pais que negligenciam exigir
obediência dos ﬁlhos praticamente os ensinam a desobedecer aos
requerimentos de Deus, a pecar contra o Céu, e põem em perigo a alma
deles. Tal caminho traz agonia, desgraça e ruína tanto aos pais quanto aos
ﬁlhos, tanto aqui quanto no porvir. Quando a obra está terminada e
irreparável, algumas vezes os pais reconhecem demasiado tarde o erro de
sua vida, e atribuem a ruína do ﬁlho à sua própria negligência e tolice
censurável em relação a ele desde o berço até a varolinidade.
Se os pais percebessem que são responsáveis diante de Deus por
todo ﬁlho entregue aos seus cuidados, não ousariam gastar seu precioso
tempo no enfadonho círculo da moda, do prazer, ou mesmo em negócios,
excluindo-se dos deveres familiares. Uma alma negligenciada, ou
abandonada aos hábitos errôneos, ajuda a aumentar grandemente o pecado
já existente no mundo. Os defeitos que foram nutridos pela indulgência de
pais imprudentes criam no ﬁlho um caráter moralmente deformado; isso, de
modo agravado, pode por sua vez ser transmitido à sua descendência. [...]
Pais, lembrem-se de que estão treinando seus ﬁlhos não somente
para esta vida, mas para a vida futura, imortal. Nenhum sinal de pecado
entrará no lar de bem-aventurança. Vigiem a ﬁm de que não prendam nas
armadilhas de Satanás, por pecaminosa indulgência, os ﬁlhos que
consideram tão queridos. Que terrível culpa repousa sobre os pais neste
período do mundo! [...] Cumpre a eles treinar almas para a eternidade; mas
como têm falhado em seu dever! Que dor sentirão quando o dia do
despertamento tarde demais vier a todos; e que retribuição dará o justo Juiz
quando lhes investigar o caso, e inquirir deles: “Onde estão os ﬁlhos que lhes
dei a ﬁm de serem treinados para as cortes do Céu?” – The Health Reformer,
1º de novembro de 1878.
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Autocontrole e apreciação
“E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina
e admoestação do Senhor.” Efésios 6:4.

M

uitos 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.
Se os pais desejam ensinar a seus ﬁlhos autocontrole, devem
primeiro formar eles próprios esse hábito. O ralhar e censurar dos pais
encoraja um temperamento rude e irascível nos ﬁlhos. Amor e justiça devem
estar lado a lado no governo do lar. Que a pronta obediência à autoridade
parental seja invariavelmente imposta. Deus deu aos pais sua obra, de
formar o caráter dos ﬁlhos segundo o Padrão divino. Pela graça dEle, podem
cumprir a tarefa; mas guiar a vontade e restringir as paixões requererá
esforço paciente e diligente, nada menos que ﬁrmeza e decisão. – The Signs
of the Times, 24 de novembro de 1881.
Nunca é permitido ralhar; reprovação e crítica dos pais devem ter
hora e lugar, mas nunca penetrar na vida social da família a ponto de tornar o
lar desconfortável. Uma palavra séria em particular geralmente remediará
uma falha mais facilmente do que muitas críticas públicas. – The Health
Reformer, 1º fevereiro de 1874.
Só podemos dominar nossos ﬁlhos na proporção em que
dominamos a nós. Há, porém, tantos pais que trouxeram consigo para a vida
no lar suas herdadas e cultivadas tendências errôneas de caráter! Não
deixaram para trás as suas infantilidades. Ralham com os ﬁlhos por coisas
que nunca deveriam ser notadas. Pais, nunca ralheis com vossos ﬁlhos. Lidai
ﬁrme, porém bondosamente, com eles. Mantende-os ocupados. Fazei-os
sentir que fazem parte da ﬁrma familiar, que podem ajudar a mãe e o pai.
Agradecei-lhes o que fazem por vós. – Para conhecê-lO, p. 149.
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Esperança através da ajuda de Cristo
“Eu contenderei com os que contenderem contigo e salvarei os teus
filhos.” Isaías 49:25.

P

rocuremos seguir o conselho de Deus em todas as coisas, pois Ele é
inﬁnito em sabedoria. Embora no passado tenhamos deixado de fazer
por nossas crianças e jovens o que poderíamos ter feito,
arrependamos-nos agora e redimamos o tempo. [...] A mensagem “Avante!”
deve ainda ser ouvida e repetida. – Testemunhos para a igreja, vol 6, pp. 149
e 150.
Jesus conhece o peso do coração de toda mãe. Ele é o melhor Amigo
dela em toda emergência. Seus braços eternos sustentam a mãe temente a
Deus e ﬁel. Aquele Salvador que, quando na Terra, teve uma mãe que lutou
com a pobreza e a privação, tendo muitos cuidados e diﬁculdades aﬂitivos
ao educar os ﬁlhos, simpatiza com toda mãe cristã em seus trabalhos, e ouvelhes as fervorosas orações. Aquele Salvador que iniciou uma longa jornada
com o propósito de aliviar o coração aﬂito da mulher cananeia, cuja ﬁlha
estava possuída por um demônio, fará o mesmo tanto pela mãe aﬂita de hoje,
em abençoar-lhe os ﬁlhos, como fez pela suplicante naquele caso.
Ele, que devolveu à viúva seu único ﬁlho quando ele era levado para
a sepultura, é tocado hoje pela dor da mãe enlutada. Ele, que devolveu a
Maria e Marta seu irmão sepultado, que derramou lágrimas de simpatia na
tumba de Lázaro, que perdoou Maria Madalena, que lembrou de Sua mãe
quando estava pendendo em agonia sobre a cruz, que apareceu às mulheres
que pranteavam após Sua ressurreição e fez delas Suas mensageiras para
pregar um Salvador ressureto, dizendo: “[...] vai ter com os Meus irmãos e
dize-lhes : Subo para Meu Pai e vosso Pai, para Meu Deus e vosso Deus.”
(João 20:17), é o melhor Amigo de uma mulher hoje, e está pronto a ajudá-la
em sua necessidade, se ela conﬁar nEle. [...]
As mães podem ir a Jesus com suas preocupações e angústias.
Podem encontrar graça suﬁciente para apoiá-las, e para ajudá-las no
direcionamento de seus ﬁlhos.
Os portões estão abertos a toda mãe que desejar depositar seu fardo
aos pés do Salvador. – The Bible Echo, 1º de setembro de 1893.
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Treinamento em uma atmosfera alegre
“Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos; porque Eu vos
afirmo que os seus anjos nos Céus veem incessantemente a face de
Meu Pai celeste.” Mateus 18:10.

M

uitos pais se esquecem de sua responsabilidade para com Deus de
educar os ﬁlhos para a utilidade e o dever de tal forma que sejam
uma bênção para si mesmos e a outros. – Testemunhos para a
igreja, vol 4, p. 368.
Falem bondosamente com seus ﬁlhos. Pais e mães, lembrem-se de
quão sensíveis vocês são, e quão pouco podem suportar serem acusados.
Reﬂitam, e saibam que seus ﬁlhos são como vocês. Aquilo que vocês não
podem carregar, não depositem sobre seus ﬁlhos. Se vocês não podem
carregar censura e culpa, não o podem também seus ﬁlhos, que são mais
fracos que vocês, e não podem aguentar tanto. Que suas palavras agradáveis
e animadoras, sejam sempre como raios de sol em sua família. Os frutos do
autocontrole, da atenção e do esmero de sua parte serão centuplicados.
Nenhum pai ou mãe tem o direito de entristecer e trazer uma nuvem
escura sobre a felicidade de seus ﬁlhos, pela crítica ou por severa censura a
seus pequenos erros e coisas insigniﬁcantes. Deve-se fazer ver os
verdadeiros erros e pecados tão pecaminosos quanto são, e um rumo
decidido e ﬁrme deve ser tomado para prevenir a recorrência de pecados e
erros similares. Impressionem os ﬁlhos com um senso de seus erros. Não os
deixem em um estado de mente desesperançado. Deixem sobre a mente
deles uma porção de encorajamento, de que eles podem melhorar e ganhar
sua conﬁança e aprovação. – Spiritual Gifts, vol 4b, pp. 143 e 144.
Como o lar celestial não seria um lar de alegria sem a presença de
Cristo, também o terrestre não pode ser alegre sem Seu permanente amor. –
The Signs of the Times, 3 de julho de 1893.
Que o Senhor impressione pais e mães com o teor sagrado de suas
responsabilidades. À medida que vocês se unem ao Senhor em trazer seus
ﬁlhos em Seu temor, estão preparando-se para – estava prestes a dizer mais
altas responsabilidades, mas não posso. Não há mais alta responsabilidade
do que o treinamento dos ﬁlhos. Estudem como treinar seus ﬁlhos a ﬁm de
que se desenvolvam, tornando-se homens e mulheres equilibrados e
simétricos, úteis a seus semelhantes e preparados para brilhar nas cortes do
Senhor. – Ibidem, 3 de março de 1909.
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