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Introdução
As lições para este meio ano têm como foco o importante tema bíblico das pessoas a 

quem Deus ama como a menina de seus olhos. Há profecias, promessas, as benção e expe-
riências, assim como provas, sacudiduras, fidelidade e vitória. Começando com a origem 
da vida na terra, as lições abrangem séculos de história, analisando experiências como o 
livramento da escravidão, o cativeiro em uma terra estranha e o regresso do cativeiro de 
alguns que enfrentaram os desafios de começar de novo. Séculos depois, Jesus veio a terra 
para realizar sua missão como o Cordeiro de Deus e estabelecer a igreja cristã como um 
organismo internacional com uma missão mundial, prometendo que, apesar das provas, 
perseguições e intensas lutas, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela.

Voltando ao Egito com uma mensagem de liberdade para o povo de Deus, Moisés 
devia dizer ao Faraó que Israel era seu “filho” e “primogênito”. “Depois diga ao faraó que 
assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho.” Foi reiterado “e eu já disse a você que 
deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir; por isso matarei o 
seu primeiro filho!”

“Quando o povo hebreu estava sofrendo uma cruel opressão sob a mão de seus 
capatazes, o Senhor lhes olhou e chamou a Israel de seu filho. Ordenou a Moisés que fosse 
a faraó com a mensagem: 'Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te digo: Deixa ir a 
meu filho, para que me sirva’. O Senhor não esperou até que seu povo saísse e se parasse 
triunfante as margens do Mar Vermelho antes de chamar a Israel seu filho, porém enquanto 
estavam de baixo da opressão, degradados, oprimidos, sofrendo tudo o que o poder e a 
invenção dos egípcios podiam impor-lhes para amargar suas vidas e destruí-los, então Deus 
empreende sua causa e declara ao faraó: ‘Israel é meu filho meu primogênito.’ (The Sou-
thern Work, pág. 14). Traduzido do Espanhol.

Moisés cumpriu sua missão de trazer a liberdade de Deus a Israel. O Egito estava 
muito para trás, o mar e o deserto foram cruzados vitoriosamente, e expressando quão 
maravilhosamente o Senhor havia protegido e guiado a seu povo em seu último hino, excla-
mou: “Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o 
protegeu, instruiu-o e “guardou-o como a menina dos seus olhos,”. Por tanto, Deus reco- 
nheceu a Israel não somente como seu filho, se não, como a nação que era muito pessoal 
para Ele – “a menina de seus olhos”

Séculos se passaram e o registro da história de Israel se viu frequentemente marcada 
pelo pecado e a rebelião. Muitas pessoas perderam a fé e a esperança e se extraviaram. 
Ainda que só restou um remanescente, o valor que o Senhor viu neles não mudou; para Ele 
os fiéis seguiam sendo “a menina de seus olhos”: “Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: 
'Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque tudo 
o que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele'.” Sim, “Deus ama a seus filhos com 
amor infinito. Para Ele o objeto mais caro que há na terra é sua igreja”. (Parábolas de Jesus, 
pág. 164).

“Era ainda o propósito do Senhor como tinha sido desde o início, que Seu povo fosse 
um louvor na Terra, para glória do Seu nome. Durante os longos anos do seu exílio, Ele 
lhes havia dado muitas oportunidades de retornar a sua obediência a Ele. Alguns tinham 
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escolhido ouvir e aprender; outros tinham encontrado salvação em meio de aflições. Muitos 
desses deviam ser contados entre o remanescente que retornaria. Eles foram assemelha-
dos pela Inspiração ao “topo do cedro”, que devia ser plantado “sobre um monte alto e 
sublime, no monte alto de Israel”. Ezequiel 17:22, 23. (Profetas e Reis, pág. 306).

Agora estamos no final da história quando as profecias encontram seus cumprimen-
tos. Ainda temos por diante uma grande obra e uma grande batalha. Estamos avançando 
na fé e preparando-nos para estes eventos? Somos o povo santo e missionário que o Senhor 
necessita? “A igreja de Cristo deve ser uma bênção, e seus membros devem ser abençoados 
da mesma maneira como abençoam a outros. O propósito de Deus ao escolher um povo, 
não foi unicamente o de poder adotá-lo como Seus filhos e filhas, mas o de poder, através 
deles, conceder ao mundo os benefícios da iluminação divina. Quando Deus escolheu a 
Abraão, não foi apenas para ele ser o amigo especial de Deus, mas para ser um instrumento 
por meio do qual o Senhor pudesse conceder às nações privilégios preciosos e especiais. 
Ele devia ser uma luz em meio as trevas morais que o cercavam. 

“Sempre que Deus abençoa Seus filhos com luz e verdade, não é unicamente para 
que eles possam receber o dom da vida eterna, mas para que os que os cercam também 
possam ser iluminados espiritualmente. ... “Vós sois o sal da terra.” Mateus 5:13. E quando 
Deus faz com que os Seus filhos sejam sal, não é apenas para a sua própria preservação, mas 
para que sejam instrumentos para a preservação de outros. (Refletindo a Cristo, pág197).

Estamos fazendo o que ele espera de nós neste mundo escuro? Recordem, o Senhor 
tem um plano e uma missão para seu povo. Sigamos adiante, mantendo-nos firmes e sóli-
dos sobre o fundamento inabalável sobre o qual se estabeleceu sua igreja: Jesus Cristo. 
Sejamos instrumentos preciosos em suas mãos para a salvação de outros; então todas suas 
promessas se cumprirão. Se mantemos esta alta meta em nossa mente, o estudo destas 
lições será uma grande bênção. “... Porque Deus mesmo disse: "Nunca o deixarei, nunca 
o abandonarei". Podemos, pois, dizer com confiança: "O Senhor é o meu ajudador, não 
temerei. O que me podem fazer os homens?" (Hebreus 13:5, 6).

“Esquecer-Se-á o Senhor de Seu povo nesta hora de provação? Esqueceu-Se Ele de 
Seu fiel Noé quando caíram os juízos sobre o mundo antediluviano? Esqueceu-Se Ele de Ló, 
quando desceu fogo do céu para consumir as cidades da planície? Esqueceu-Se de José, 
rodeado de idólatras, no Egito? Esqueceu-Se de Elias, quando o juramento de Jezabel o 
ameaçou com a sorte dos profetas de Baal? Esqueceu-Se de Jeremias no escuro e horrendo 
fosso de sua prisão? Esqueceu-Se dos três heróis na fornalha ardente? ou de Daniel na cova 
dos leões?”. (O Grande Conflito. Pág. 626). “Ele tem terno cuidado pelos seres que amou a 
ponto de dar, para salvá-los, Aquele que Lhe era diletíssimo. Ele tratará com todo malfeitor. 
(Educação, pág. 257).

“Existe uma coisa neste mundo que é o mais importante objeto da solicitude de 
Cristo. É a Sua igreja na Terra, pois seus membros devem ser representantes dEle, em 
espírito e em caráter. O mundo deve reconhecer neles as características do cristianismo, o 
depositário das sagradas verdades no qual são armazenadas as mais preciosas joias para o 
enriquecimento de outros. Através do período de trevas morais e erro, por séculos de luta 
e perseguição, a igreja de Cristo foi como uma cidade edificada sobre um monte. De era 
em era, por gerações sucessivas até o presente tempo, as puras doutrinas da Bíblia têm sido 
reveladas dentro de seus limites.” (Jesus, meu Modelo, pág. 210).

Sejamos essa luz até o final é nossa oração.

–Os irmãos e irmãs da Conferência Geral
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L I Ç Ã O  1
Sábado, 3 de julho de 2021

 Gênesis 12:1. Então o Senhor disse 
a Abrão: "Saia da sua terra, do 
meio dos seus parentes e da casa 
de seu pai, e vá para a terra que eu 
lhe mostrarei.

 Atos 7:2-3. A isso ele respondeu: 
"Irmãos e pais, ouçam-me! O Deus 
glorioso apareceu a Abraão, nosso 
pai, estando ele ainda na Mesopo-
tâmia, antes de morar em Harã, e 
lhe disse: 'Saia da sua terra e do 
meio dos seus parentes e vá para 
a terra que eu lhe mostrarei'.

DOMINGO

1Que chamada recebeu Abrão 
enquanto vivia em Ur, uma 
cidade localizada no atual 
território do Iraque? Que 
missão o Senhor lhe deu?

Promessa divina   
e origem

“Não raro os israelitas pareceram incapazes ou indispostos de 
compreender os propósitos de Deus pelos gentios. Contudo fora 
este mesmo propósito que fizera deles um povo separado, e os 
havia estabelecido como uma nação independente entre as nações 
da Terra. Abraão, seu ascendente, a quem a promessa do concerto 
fora primeiramente feita, havia sido chamado a sair do meio de 
sua parentela e ir às regiões longínquas, a fim de que pudesse ser 
portador de luz aos gentios. Embora a promessa a ele incluísse 
uma posteridade tão numerosa quanto a areia do mar, não foi para 
qualquer propósito egoísta que ele devia tornar-se o fundador de 
uma grande nação na terra de Canaã. O concerto de Deus com ele 
envolvia todas as nações da Terra. “Abençoar-te-ei”, declarou Jeová, 
“e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. E abençoarei os 
que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti 
serão benditas todas as famílias da Terra”. Gênesis 12:2, 3. (Profetas 
e Reis, pág. 189).

A Oferta Especial da Escola Sabatina está dedicada a
Programas de rádio 

Doa generosamente para ajudar a difundir o evangelho em todo lugar!

CHAMADO DE ABRÃO
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“Foi feita a Abraão a promessa de uma posteridade numerosa e de 
grandeza nacional, promessa especialmente acatada pelo povo daquela 
época: “Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei 
o teu nome; e tu serás uma bênção”. E a isto acrescentou-se esta certe-
za, mais preciosa do que todas as outras para o herdeiro da fé, de que o 
Redentor do mundo viria de sua linhagem: “Em ti serão benditas todas 
as famílias da Terra”. Gênesis 12:2, 3. Contudo, como primeira condição 
de cumprimento, deveria haver uma prova para a fé; um sacrifício foi 
exigido.  Veio a Abraão a mensagem de Deus: “Sai-te da tua terra, e da 
tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que Eu te mostrarei”. 
Gênesis 12:1. [...] Abraão devia desligar-se das relações de sua vida an-
terior. A influência de parentes e amigos incompatibilizar-se-ia com o 
ensino que o Senhor Se propunha a dar a Seu servo. Agora que Abraão 
estava, em sentido especial, ligado ao Céu, devia habitar entre estra- 
nhos. Seu caráter devia ser peculiar, diferindo de todo o mundo. Ele não 
podia nem mesmo explicar sua maneira de proceder, de modo que fos-
se compreendido por seus amigos. As coisas espirituais são discernidas 
espiritualmente, e seus intuitos e ações não eram entendidos por seus 
parentes idólatras”. (Filhas de Deus, pág. 15).
.

 Gênesis 12:2-3; 15:5-6. Farei 
de você um grande povo, e o 
abençoarei [...] você será uma 
bênção. Abençoarei os que o 
abençoarem e amaldiçoarei os que 
o amaldiçoarem; e por meio de 
você todos os povos da terra serão 
abençoados". “Levando - o para 
fora da tenda, disse-lhe: "Olhe para 
o céu e conte as estrelas, se é que 
pode contá-las". "Assim será a sua 
descendência".  

SEGUNDA

2Que grande promessa o 
chamado transmitiu? O que 
caracterizaria a semente de 
Abrão que iria compor o povo 
escolhido de Deus?

“Foi com o propósito de transmitir os melhores dons do Céu a todos 
os povos da Terra, que Deus chamou Abraão do meio de sua parentela 
idólatra, e mandou-o habitar na terra de Canaã. “Far-te-ei uma grande 
nação”, disse Deus, “e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome; e 
tu serás uma bênção.” Gên. 12:2. Foi uma alta honra aquela para a qual 
Abraão fora chamado – a de ser o pai do povo que por séculos devia ser 
o guardião e preservador da verdade de Deus para o mundo, povo esse 
por cujo intermédio todas as nações da Terra deveriam ser abençoadas 
no advento do prometido Messias.” (Profetas e Reis, pág. 5). 
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acrescentou: "Tu não me deste fi- 
lho algum! Um servo da minha casa 
será o meu herdeiro!" Então o Se- 
nhor deu-lhe a seguinte res posta: 
"Seu herdei ro não será esse. Um 
filho gerado por você mesmo será 
o seu herdeiro".; Quando Abrão 
estava com noventa e nove anos 
de idade o Senhor lhe apareceu e 
disse: "Eu sou o Deus todo-pode-
roso; ande segundo a minha von-
tade  e seja íntegro. Mas a minha 
ali ança, eu a estabelecerei com 
Isaque, filho que Sara dará a você 
no ano que vem, por esta época". 
Sara engravidou e deu um filho a 
Abraão em sua velhice, na época 
fixada por Deus em sua promessa. 
E Abraão pôs no filho que lhe nas-
cera, que Sara lhe dera, o nome de 
Isaque. 

“Na obediência da fé, Abraão havia abandonado o país natal: afasta-
ra-se dos túmulos de seus pais, e do lar de sua parentela. Vagueara 
como um estrangeiro na terra de sua herança. Tinha esperado por mui-
to tempo pelo nascimento do herdeiro prometido.” (Patriarcas e Profe-
tas, pág. 99)
“Como Abraão não tivesse filhos, a princípio pensava que seu fiel ser-
vo, Eliézer, devesse tornar-se seu filho por adoção, e seu herdeiro. Mas, 
Deus informou Abraão que seu servo não devia ser seu filho e herdeiro, 
mas que ele realmente teria um filho. “Então conduziu-o até fora, e dis-
se: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: 
será assim a tua posteridade.”” (História da Redenção, pág. 77) 

 Gênesis 32:24-28. Então veio um 
homem que se pôs a lutar com ele 
até o amanhecer [...] o homem viu 
que não poderia dominar Jacó, to-
cou-lhe na articulação da coxa, [...] 
a deslocou enquanto lutavam. En-
tão o homem disse: "Deixe-me ir, 
[...] Mas Jacó lhe respondeu: "Não 
te deixarei ir [...] O homem lhe 
perguntou: "Qual é o seu nome?" 

QUARTA

4Que experiência especial 
conhecemos de Jacó, um 
dos filhos de Isaque? Que 
Significado tem para nós 
hoje sua luta e a assombrosa 
vitória?

O FILHO PROMETIDO
TERÇA

3Surgiu a semente imedia- 
tamente depois da promessa? 
Que idade alcançou o patriarca 
antes que houvesse algum 
indício do cumprimento da 
promessa? Quando recebeu 
a mensagem que sinalava o 
tempo exato?

 Gênesis 15:2-4; 17:1, 21; 21:2-3.  

 Mas Abrão perguntou: "Ó Sobera-
no Se nhor, que me darás, se con-
tinuo sem filhos e o herdeiro do que 
possuo é Eliézer de Damasco?" E 
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“Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com ele iden-
tificados. Então a glória de Deus, que destrói o pecado, tem que des-
truí-los. Depois de sua noite de luta com o anjo, Jacó exclamou: "Tenho 
visto a Deus face a face e a minha alma foi salva". Gên. 32:30. Jacó fora 
culpado de um grande pecado em sua conduta para com Esaú; mas 
arrependera-se. Sua transgressão fora perdoada, e seu pecado purifi-
cado; podia, portanto, suportar a revelação da presença de Deus. Mas 
sempre que os homens chegaram à presença dEle, enquanto volunta-
riamente nutrindo o mal, foram destruídos.” (O Desejado de Todas as 
Nações, pág. 108, 109).
“Jacó pleiteou com um espírito determinado: “Não Te deixarei ir, se me 
não abençoares.” Gênesis 32:26. Esse espírito de persistência foi inspi-
rado por Aquele que lutou com o patriarca. Foi Ele que lhe deu a vitória, 
e mudou-lhe o nome de Jacó, para Israel, dizendo: “Como príncipe, 
lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste.” Gênesis 32:28. 
Aquilo pelo que Jacó, em vão, lutara em sua própria força, foi ganho 
pela entrega de si mesmo e uma firme fé. “Esta é a vitória que vence o 
mundo, a nossa fé.” 1 João 5:4.” (O Maior Discurso de Cristo, pág. 144).

crifícios ao Deus de Isaque, seu pai. 
E Deus falou a Israel por meio de 
uma visão noturna: "Jacó! Jacó!" 
Eis-me aqui", respondeu ele. "Eu 
sou Deus, o Deus de seu pai", disse 
ele. Não tenha medo de descer ao 
Egito, por que lá farei de você uma 
grande nação.  Eu mes mo descerei 
ao Egito com você e certamente 
o trarei de volta. E a mão de José 
fecha rá os seus olhos. 

 Atos 7:11-12. Sobreveio então a 
todo o país do Egito e de Canaã 
fome e grande tribulação; e nossos 
pais não achavam alimentos. Mas 
tendo ouvido Jacó que no Egito 
havia trigo, enviou ali nossos pais, 
a primeira vez.

QUINTA

5O que levou Jacó e sua família 
a deixar a terra prometida e 
mudar–se para o Egito? Que 
reconfortante mensagem 
recebeu no caminho?

CHEGANDO A SER UMA GRANDE NAÇÃO

 Gênesis 43:1; 46:1-4. A fome conti-
nuava rigorosa na terra. “Israel par-
tiu com tudo o que lhe per tencia. 
Ao chegar a Ber seba, ofereceu sa-

"Jacó", respondeu ele. [...] "Seu 
nome não será mais Jacó, mas sim 
Israel, porque você lutou com Deus 
e com homens e venceu. 



11" C O M O  A  M E N I N A  D E  S E U S  O L H O S "

um com a sua respectiva família: 
Rúben, Simeão, Levi e Judá; Issa-
car, Zebulom e Benja mim; Dã, Naf-
tali, Gade e Aser. Ao todo, os des-
cendentes de Jacó eram setenta; 
José, po rém, já estava no Egito.”; 
“Os israelitas, porém, eram férteis, 
proliferaram, tornaram-se numero-
sos e fortaleceram-se muito, tanto 
que encheram o país.”; “Todavia, 
quanto mais eram oprimidos, mais 
numerosos se tornavam e mais se 
espalhavam. Por isso os egípcios 
passaram a temer os israelitas.

SEXTA

6Quantas almas foram ao Egito 
com Jacó? O que aconteceu 
com eles?

“Eram apenas umas poucas as famílias que desceram ao Egito. Elas aumen-
taram para uma grande multidão.” (História da Redenção, pág. 147). 
“Os israelitas já se haviam tornado muito numerosos; “frutificaram, e au-
mentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente; de 
maneira que a terra se encheu deles”. Sob o cuidado amparador de José, e 
o favor do rei que então governava, tinham-se eles espalhado rapidamente 
pelo país. Mas haviam-se conservado como uma raça distinta, nada tendo 
em comum com os egípcios, nos costumes, ou na religião; e seu número 
crescente despertava agora os temores do rei e de seu povo, não aconteces-
se em caso de guerra se unissem eles com os inimigos do Egito. Contudo, 
a prudência vedava o seu banimento do país.” (Patriarcas e Profetas, pág. 
168).

“A afirmação — “Não temas descer ao Egito, porque Eu te farei ali uma 
grande nação” — era significativa. A Abraão fora feita a promessa de 
uma posteridade inumerável como as estrelas; mas por enquanto o povo 
escolhido não havia aumentado senão vagarosamente. E agora a terra 
de Canaã não oferecia campo para o desenvolvimento de uma nação tal 
como fora predita. [...] Se os descendentes de Israel deviam ali tornar-se 
um povo numeroso, teriam de, ou expulsar os habitantes da terra, ou dis-
persar-se entre eles. Não podiam fazer de acordo com a primeira alterna-
tiva, em conformidade com a disposição divina; e, se eles se misturassem 
com os cananeus estariam em perigo de serem seduzidos à idolatria. O 
Egito, contudo, oferecia as necessárias condições para o cumprimento do 
propósito divino. Uma região do país, bem regada e fértil, foi-lhes aber-
ta ali, proporcionando toda a vantagem para o seu rápido aumento. E a 
antipatia que deveriam encontrar no Egito, por causa de sua ocupação — 
pois que todo pastor era “abominação para os egípcios” (Gênesis 43:32) 
— habilitá-los-ia a permanecer como um povo distinto e separado, e ser-
viria assim para os excluir da participação na idolatria do Egito.” (Patriar-
cas e Profetas, pág. 161).

 Êxodo 1:1-5, 7, 12. São estes, pois, 
os nomes dos filhos de Israel que 
entraram com Jacó no Egito, cada 
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ESTUDO ADICIONAL 
•“Alguns foram cuidadosos no instruir seus filhos na lei de Deus, mas 
muitos israelitas haviam testemunhado tanta idolatria que tinham 
ideias confusas da lei de Deus. Aqueles que temiam a Deus clamavam 
em angústia de espírito para que quebrasse o seu jugo de amarga ser-
vidão, tirando-os da terra de seu cativeiro, para que pudessem estar 
livres para servi-Lo. Deus ouviu suas súplicas e suscitou Moisés como 
Seu instrumento para efetuar o livramento de Seu povo.” (História da 
Redenção, pág. 147).

“Muitos deles eram hábeis e inteligentes operários, e contribuíam gran-
demente para a riqueza da nação; o rei necessitava de tais trabalhado-
res para a construção de seus magnificentes palácios e templos. Por 
isso, ele os equiparou aos egípcios que, com suas posses, se haviam 
vendido ao reino. Logo foram postos sobre eles maiorais de tarefas, e 
tornou-se completa a sua escravidão. ‘os egípcios faziam servir os filhos 
de Israel com dureza; assim lhes fizeram amargar a vida, com dura servi-
dão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo; com todo 
o serviço, em que os serviam com dureza.’ ’as quanto mais o afligiam, 
tanto mais se multiplicava, e tanto mais crescia ...
“Era vindo o tempo para o livramento de Israel. Mas o propósito de 
Deus devia cumprir-se de maneira a lançar o desdém sobre o orgulho 
humano. O libertador devia ir como um humilde pastor, apenas com 
uma vara na mão; Deus, porém, faria daquela vara o símbolo de Seu 
poder.” (Patriarcas e Profetas, pág. 168 ,174).

 Êxodo 1:9-10; 2:23-25. Disse ele ao 
seu povo: "Vejam! O povo israelita 
é agora numero so e mais forte que 
nós. Temos que agir com astúcia, 
para que não se tornem ainda mais 
numerosos e, no caso de guer ra, 
aliem-se aos nossos inimigos, lu-
tem contra nós e fujam do país".”; 
“Muito tempo depois, morreu o rei 
do Egito. Os israelitas gemiam e 
clamavam debaixo da escravidão; e 
o seu clamor subiu até Deus. Ouviu 
Deus o lamento deles e lembrou-se 
da aliança que fizera com Abraão, 
Isaque e Jacó. Deus olhou para os 
israelitas e viu a situação deles. 

SÁBADO

7Que temor surgiu no novo 
Faraó e seu povo ao ver os 
filhos de Israel se multiplicar 
rapidamente? Ainda que os 
israelitas tenham sido uma 
vez bem vindos, o que fizeram 
agora os egípcios para tratar 
de reduzir seu número? O que 
foi cada vez mais urgente?

SÚPLICA POR LIBERTAÇÃO
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Sábado, 10 de julho de 2021

Livramento 
milagroso

L I Ç Ã O  2

“O Senhor não é indiferente a Seu povo é punirá e reprovará todo aquele 
que o oprima. Ele ouve cada gemido; ouve toda oração; observa os 
movimentos de todos; aprova ou condena toda ação. O Senhor do Céu é 
apresentado erguendo os caídos. Ele é o Amigo de todos que O amam e 
temem, e punirá todos quantos ousarem desviá-los dos caminhos seguros, 
colocando-os em situações de angústia ao se esforçarem conscientemente 
por guardar o caminho do Senhor e alcançar as habitações dos justos.” 
Olhando para o Alto, 406.

feitores, e sei quanto eles estão 
sofrendo. Por isso desci para livrá-
los das mãos dos egíp cios e tirá-los 
daqui para uma terra boa e vasta, 
onde há leite e mel com fartura: 
a terra dos cananeus, dos hititas, 
dos amorreus, dos ferezeus, dos 
heveus e dos jebuseus. E agora, eis 
que o clamor dos filhos de Israel é 
vindo a mim, e também tenho visto 
a opressão com que os egípcios os 
oprimem. 

DOMINGO

1O que comunicou o Senhor a 
Moisés quando lhe apareceu 
na sarça ardente? Que 
momento havia chegado em 
seu grande plano?

CHAMADO A UMA GRANDE MISSÃO

 Êxodo3:7-9. De fato tenho visto 
a opressão sobre o meu povo 
no Egito, tenho escutado o 
seu clamor, por causa dos seus 

“A nação hebreia esteve em cativeiro durante muitos anos. Eram escra-
vos no Egito, e os egípcios os tratavam como se tivessem o direito de 
controlar a alma, corpo e espírito. Porém o Senhor não foi indiferente 
a sua condição, não havia se esquecido do sofrimento de seu povo. O 
registro diz: ‘Ouvindo Deus o seu gemido, e Deus lembrou-se da sua 
aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de 
Israel e atentou para sa condição.’ Disse ainda o Senhor: Certamente, vi 
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 Êxodo 3:10-12. Vá, pois, agora; eu 
o envio ao faraó para tirar do Egito 
o meu povo, os israelitas". Moisés, 
porém, respondeu a Deus: "Quem 
sou eu para apresentar-me ao faraó 
e tirar os israelitas do Egito?" Deus 
afirmou: "Eu estarei com você. Esta 
é a prova de que sou eu quem o 
envia: quando você tirar o povo do 
Egito, vocês prestarão culto a Deus 
neste monte.

SEGUNDA

2Depois que Deus lhe deu a boa 
notícia a Moisés, da libertação 
de seu povo da escravidão, 
que missão e incentivo lhe foi 
dado? 

a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa 
dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento; por isso, desci a fim de 
livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma 
terra boa e ampla, terra que mana leite e mel.” (The Southern Work, 
pág. 41; traduzido). 

“O Senhor ordenou que Moisés fosse falar com Faraó, dizendo-lhe que 
deixasse Israel sair do Egito. Haviam estado no Egito durante quatro-
centos anos, e tinham estado em servidão aos egípcios.” (Fundamentos 
da Educação Cristão, pág. 287). 
“Era vindo o tempo para o livramento de Israel. Mas o propósito de 
Deus devia cumprir-se de maneira a lançar o desdém sobre o orgulho 
humano. O libertador devia ir como um humilde pastor, apenas com 
uma vara na mão; Deus, porém, faria daquela vara o símbolo de Seu 
poder. ... 
“A ordem divina dada a Moisés encontrou-o sem confiança em si, tardo 
no falar, e tímido. Sentia-se vencido pela intuição de sua incapacidade 
de ser o porta-voz de Deus para Israel. Havendo, porém, aceito o tra-
balho, deu-lhe início com todo o coração, depositando toda a confiança 
no Senhor. ... Deus lhe abençoou a pronta obediência, e ele se tornou 
eloquente, esperançoso e senhor de si, e bem adaptado para a maior 
obra que já foi entregue ao homem. Isto é um exemplo do que Deus faz 
para fortalecer o caráter daqueles que nEle confiam amplamente, e dar-
lhes, sem reserva, as Suas ordens.” (Vidas que falam, pág. 84).

 Êxodo 3:15-17.  Disse também 
Deus a Moisés: "Diga aos israe-
litas: O Senhor, o Deus dos seus 
ante passados, o Deus de Abraão, 
o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, 

BOAS NOTÍCIAS PARA O POVO DE DEUS

TERÇA

3Quando fosse ao Egito, com 
quem Moisés deveria se reunir 
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primeiro? Que maravilhosa 
mensagem de Deus iria dar a 
eles?

enviou-me a vocês. Esse é o meu 
nome para sempre, nome pelo 
qual serei lembrado de geração em 
geração. "Vá, reúna as autoridades 
de Israel e diga-lhes: O Senhor, o 
Deus dos seus antepas sados, o 
Deus de Abraão, de Isaque e de 
Jacó, apareceu a mim e disse: Eu 
virei em auxílio de vocês; pois vi o 
que tem sido feito a vocês no Egi-
to. Prometi tirá-los da opressão do 
Egito para a terra dos cananeus, 
dos hititas, dos amorreus, dos fe-
rezeus, dos heveus e dos jebuseus, 
terra onde há leite e mel com fartu-
ra.

“Desde o princípio tem Deus operado por Seu Espírito Santo, mediante 
agentes humanos, para a realização de Seu propósito em benefício da 
raça caída. Isto se manifestou na vida dos patriarcas. À igreja no deser-
to, no tempo de Moisés, também deu Deus Seu "bom Espírito, para 
os ensinar". Neemias. 9:20. E nos dias dos apóstolos Ele atuou pode-
rosamente por Sua igreja através do Espírito Santo. O mesmo poder 
que susteve os patriarcas, que a Calebe e Josué deu fé e coragem, e 
eficiência à obra da igreja apostólica, tem sustido os fiéis filhos de Deus 
nos séculos sucessivos. Foi mediante o poder do Espírito Santo que na 
idade escura os cristãos valdenses ajudaram a preparar o caminho para 
a Reforma. Foi o mesmo poder que deu êxito aos esforços de nobres 
homens e mulheres que abriram o caminho para o estabelecimento das 
modernas missões, e para a tradução da Bíblia para as línguas e dialetos 
de todas as nações e povos.” (Atos dos Apóstolos, pág. 53).

 Êxodo 3:18-20. Depois você irá 
com elas ao rei do Egito e lhe dirá: 
O Senhor, o Deus dos hebreus, veio 
ao nosso encontro. Agora, deixe-
nos fazer uma caminhada de três 
dias, [...] para oferecermos sacrifí-
cios ao Senhor, o nosso Deus. Eu 
sei que o rei do Egito não os deixa-
rá sair, a não ser que uma poderosa 
mão o force. Por isso estenderei 
a minha mão e ferirei os egípcios 
com todas as maravilhas [...] Depois 
disso ele os deixará sair.

QUARTA

4A quem deveria apresentar, 
Moisés e os anciãos de Israel, 
a solicitação da libertação do 
povo? Poderiam esperar que 
a autoridade egípcia aceitasse 
facilmente tal petição?
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“Cada vez que ele se recusava submeter-se à vontade de Deus, seu co-
ração se tornava mais endurecido e menos impressionável pelo Espírito 
Santo. Faraó semeou a semente da obstinação e Deus permitiu que ela 
se desenvolvesse. O Senhor poderia impedi-la de crescer mediante in-
tervenção direta, mas esse não era Seu plano. Ele permitiu que ela cres-
cesse e produzisse a própria colheita, atestando assim a veracidade da 
Escritura: “Tudo o que o homem semear, isso também ceifará.” Gálatas 
6:7. Quando o homem semeia dúvidas, também colherá dúvidas. Por 
rejeitar a primeira luz e cada raio subsequente, Faraó foi de um grau de 
dureza de coração a outro, até que a forma fria e inerte do primogênito 
deteve sua descrença e obstinação por um pouco. Então, determinado 
a não se submeter aos caminhos de Deus, continuou sua desvairada 
conduta até ser tragado pelas águas do Mar Vermelho. (Testemunho 
para a Igreja, Volume 5, pág. 113,114). 

“Moisés não esperava que esta fosse a maneira em que o Senhor o 
usaria para libertar a Israel do Egito. Pensou que seria por uma guerra. 
E quando o Senhor lhe deu a conhecer que devia apresentar -se diante 
do Faraó, e em seu nome exigir que deixasse ir a Israel, ele teve medo 
diante de tal tarefa” “O Faraó o qual deveria se apresentar, não era 
aquele que tinha decretado sua morte. Esse rei estava morto e outro 
havia tomado as rédias do governo. Quase todos os reis egípcios foram 
chamados pelo nome de Faraó. Moisés teria preferido estar à frente 
dos filhos de Israel como seu general e travar guerra contra os egípcios. 
Mas este não era o plano de Deus. Ele seria engrandecido diante de 
seu povo e não apenas ensinaria a eles, mas também aos egípcios, que 
existe um Deus vivo, que tem poder para salvar e destruir.” (The Spirit 
of Prophecy, volume 1, págs. 170,171) (traduzido).
 

 Êxodo 9:14. “Caso contrário, man-
darei desta vez todas as minhas 
pragas contra você, contra os seus 
conselheiros e contra o seu povo, 
para que você saiba que em toda a 
terra não há ninguém como eu.”

QUINTA

5Que mensagem de Deus 
entregou Moisés ao Faraó 
depois que cinco pragas 
flagelaram a terra e o rei 
ainda não liberara al povo 
escravizado?

A RECUSA DO FARAÓ E AS PRAGAS
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 Êxodo 12:31-33. Naquela mesma 
noite o faraó mandou chamar Moi-
sés e Arão e lhes disse: Saiam ime-
diatamente do meio do meu povo, 
vocês e os israelitas! Vão prestar 
culto ao Senhor, como vocês pe-
diram. Levem os seus rebanhos, 
como tinham dito, e abençoem a 
mim também. Os egípcios pressio-
navam o povo para que se apres-
sasse em sair do país, dizendo: To-
dos nós morreremos! 

SEXTA

6Depois da décima praga, 
dedicada a quebrar a férrea 
vontade dos egípcios, 
que ordem imediata deu 
finalmente Faraó?

“As maravilhosas providências relacionadas com o libertamento de Israel 
do cativeiro egípcio e com sua posse da terra prometida, tinham levado 
muitos dos pagãos a reconhecerem o Deus de Israel como o Supremo Do-
minador. “Os egípcios saberão”, tinha sido a promessa, “que Eu sou o 
Senhor, quando estender a Minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de 
Israel do meio deles”. Êxodo 7:5. Até mesmo o orgulhoso Faraó foi cons-
trangido a reconhecer o poder de Jeová. “Ide, servi ao Senhor”, suplicou 
ele a Moisés e Arão, “e abençoai-me também a mim”. Êx. 12:31, 32.” (Pro-
fetas e Reis, pág. 190).

 Êxodo 12:40-41. Ora, o período 
que os israelitas vive ram no Egito 
foi de quatrocentos e trinta anos. 
No dia em que se completaram os 
quatrocen tos e trinta anos, todos 
os exércitos do Senhor saíram do 
Egito.

 Atos 7:6-7. Deus lhe falou desta 
forma: Seus descendentes serão 
peregrinos numa terra estrangeira, 
e serão escravizados e maltratados 
por quatrocentos anos. Mas eu 
castigarei a nação a quem servirão 
como escravos, e depois sairão dali 
e me adorarão neste lugar.

 Êxodo 29:46.  Saberão que eu sou o 
Senhor, o seu Deus, que os tirou do 
Egito para habitar no meio deles. Eu 
sou o Senhor, o seu Deus.

SÁBADO

7Que grande evento 
finalmente aconteceu? Qual 
foi o propósito do Senhor ao 
libertar a Israel da escravidão 
egípcia?

O ÊXODO
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“Naquele dia, completou-se a história revelada a Abraão em visão profé-
tica, séculos antes: ‘Peregrina será a tua semente em terra que não é sua, 
e servi-los-ão; e afligi-los-ão quatrocentos anos; mas também Eu julgarei a 
gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda’. Gên. 15:13, 
14. Os quatrocentos anos haviam-se cumprido. ‘E aconteceu naquele mes-
mo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os 
seus exércitos’. Êx. 12:40, 41, 51; 13:19.” (Patriarcas e Profetas, pág. 196).
“Mas, como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os de-
sígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Mediante 
os símbolos da grande escuridão e do forno fumegante, Deus revelara a 
Abraão a servidão de Israel no Egito, e declarara que o tempo de pere-
grinação deles seria de quatrocentos anos. ‘Sairão depois com grandes 
riquezas’. Gênesis 15:14. Contra essa palavra, todo o poder do orgulho-
so império de Faraó batalhou em vão. ‘Naquele mesmo dia’, indicado na 
promessa divina, ‘todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito’. 
Êxodo 12:41.” (O Desejado de Todas as Nações, pág. 18).
 

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Esse caso foi registrado para nosso benefício. Aquilo que ocorreu no 
coração de Faraó, também ocorrerá com cada pessoa que negligencie 
receber a luz e andar prontamente sob seus raios. Deus não destrói a 
ninguém. O pecador destrói a si mesmo por sua própria impenitência. 
Quando alguém se recusa a dar ouvidos aos convites, reprovações 
e advertências do Espírito de Deus, sua consciência se torna caute-
rizada, e na próxima vez que for aconselhado será muito mais difícil 
atender do que antes. E assim sucessivamente a cada repetição. A 
consciência é a voz de Deus, ouvida em meio ao conflito das paixões 
humanas; quando resistida, o Espírito de Deus é entristecido.” (Teste-
munho para a Igreja, Volume 5, pág. 114). 
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Sábado, 17 de julho de 2021

Viajando sob   
a proteção divina

L I Ç Ã O  3

“Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de 
águias, e vos trouxe a mim;” Êxodo 19:4.
“Em toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os 
salvou; pelo seu amor, e pela sua compaixão ele os remiu; e os tomou, e 
os conduziu todos os dias da antiguidade” Isaías 63:9. 

DOMINGO

1O que os egípcios fizeram 
quando os israelitas 
acamparam perto do Mar 
Vermelho? Que solução 
apresentou o Senhor perante 
esta terrível situação?

UM CAMINHO PELO MAR

 Êxodo14:9,13-16. E os egípcios per-
seguiram-nos, todos os cavalos e car- 
ros de Faraó, e os seus cavaleiros e o 
seu exército, e alcançaram-nos acam-
pados junto ao mar, perto de Pi-Hai-
rote, diante de Baal-Zefom. Moisés, 
porém, disse ao povo: Não temais; 
estai quietos, e vede o livramento do 
Senhor, que hoje vos fará; porque aos 
egípcios, que hoje vistes, nunca mais 
os tornareis a ver. O Senhor pelejará 
por vós, e vós vos calareis. Então dis-
se o Senhor a Moisés: Por que clamas 
a mim? Dize aos filhos de Israel que 
marchem. E tu, levanta a tua vara, e 
estende a tua mão sobre o mar, e fen-
de-o, para que os filhos de Israel pas-
sem pelo meio do mar em seco.
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“...Então Faraó ordenou que Israel fosse. Mas após os egípcios terem 
sepultado seus mortos, ele se arrependeu de ter permitido a saída de 
Israel. Seus conselheiros e homens poderosos tentaram achar justificati-
va para seu luto. Não admitiam que a visitação ou julgamento provinha 
de Deus e, portanto, perseguiram os filhos de Israel. 
“Quando os israelitas viram o exército egípcio em perseguição, com 
cavalos e carros e equipados para a guerra, o coração deles desfaleceu. 
O Mar Vermelho adiante e o exército egípcio atrás. Não podiam divisar 
um meio de escape. Um grito de triunfo irrompeu dentre os egípcios ao 
encontrarem Israel completamente em seu poder. Os israelitas estavam 
muito aterrorizados.” (Testemunhos para a Igreja 1, pág. 264, 265).

em seco; e as águas foram-lhes 
como muro à sua direita e à sua 
esquerda. Mas os filhos de Israel 
foram pelo meio do mar seco; e as 
águas foram-lhes como muro à sua 
mão direita e à sua esquerda. As-
sim o Senhor salvou Israel naquele 
dia da mão dos egípcios; e Israel 
viu os egípcios mortos na praia do 
mar. E viu Israel a grande mão que 
o Senhor mostrara aos egípcios; e 
temeu o povo ao Senhor, e creu no 
Senhor e em Moisés, seu servo.

SEGUNDA

2Em meio a esta circunstância 
que caminho especial o Senhor 
abriu para o seu povo? O que 
viu Israel naquele grande e 
memorável dia?

“Os egípcios ousaram aventurar-se no caminho que Deus tinha prepa-
rado para o seu povo, e anjos de Deus atravessaram seu exército e ti-
raram as rodas de suas carroças. Estavam infestados. Seu progresso foi 
muito lento e começaram a preocupar-se. Lembraram-se dos juízos que 
o Deus dos hebreus lhes havia imposto em Egito, para forçá-los a deixar 
Israel ir, e pensaram que Deus poderia entregá-los a todos nas mãos 
dos israelitas. Eles decidiram que Deus estava lutando pelos israelitas, e 
eles tiveram muito medo e eles deram volta para fugir deles" (The Spirit 
of Prophecy, tomo 1, págs. 209, 210) (traduzido).
“...o Senhor mandou que Moisés ordenasse o avanço de Israel, ergues-
se seu cajado e estendesse a mão sobre o mar, dividindo-o. Ele assim 
o fez e eis que o mar se dividiu e os filhos de Israel passaram em seco. 
Faraó havia por tanto tempo resistido a Deus e endurecido o coração 
contra Suas poderosas e maravilhosas obras, que em sua cegueira 
avançou pelo caminho miraculosamente preparado por Deus para Seu 
povo. Novamente foi ordenado que Moisés estendesse a mão sobre o 

 Êxodo 14:22, 29-31. E os filhos de 
Israel entraram pelo meio do mar 
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mar ‘e o mar retomou a sua força’ (Êxodo 14:27), e as águas cobriram o 
exército egípcio, afogando-o.” (Testemunhos para a Igreja 1, pág. 265).

 Êxodo 13:21-22.  E o Senhor ia 
adiante deles, de dia numa coluna 
de nuvem para os guiar pelo ca-
minho, e de noite numa coluna de 
fogo para os iluminar, para que ca-
minhassem de dia e de noite. Nun-
ca tirou de diante do povo a coluna 
de nuvem, de dia, nem a coluna de 
fogo, de noite.

GUIA DE DIA E DE NOITE
TERÇA

3Quem guiou o povo em sua 
árdua viagem? Eles podiam 
vê-lo pessoalmente enquanto 
os acompanhava como sua 
vanguarda e na retaguarda?

“Desde o início do pecado esteve Cristo com Seu povo para disputar a 
autoridade de Satanás, pois viu que o conflito devia prosseguir aqui na 
Terra. Satanás opôs-se ao Filho de Deus em todo esforço para redimir 
Seu povo. Encoberto pela coluna de nuvem, dia após dia, e na coluna 
de fogo à noite, Cristo dirigiu, guiou e aconselhou os filhos de Israel em 
suas jornadas do Egito a Canaã. Mas quão relutantes eram os filhos de 
Israel para serem guiados, quão relutantes para serem controlados pela 
voz do Anjo do Senhor! Quão ansiosos estavam por reivindicar seus 
próprios métodos, por justificar-se em seus rebeldes sentimentos e por 
seguir seus próprios planos e ideias!” (Cristo Triunfante, pág. 144).
“A maravilhosa coluna de nuvem os havia acompanhado em suas pe-
regrinações, e servia para protegê-los dos ardentes raios do sol. Ora, 
todo o dia avançara majestosamente diante deles a nuvem, sem que o 
sol nem a tempestade os afetassem, e a noite se tornava numa coluna 
de fogo que os alumiava no seu caminho. Tinham-na seguido como um 
sinal divino de que deviam avançar. Mas agora se perguntavam se não 
seria a sombra de uma terrível calamidade que estivesse para aconte-
cer, não os teria conduzido para o lado errado da montanha, para uma 
estrada intransitável? “(Signs of the Times, 1 de abril 1880) (traduzido).

 Êxodo 14:19-20. E o anjo de Deus, 
que ia diante do exército de Israel, 
se retirou, e ia atrás deles; também 
a coluna de nuvem se retirou de 
diante deles, e se pôs atrás deles. 
E ia entre o campo dos egípcios e 

QUARTA

4Além de ser sua luz da noite 
e sua sombra durante o dia, 
o que mais proporcionou 
a "nuvem"? Então, o que 
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“Os egípcios não podiam ver os hebreus, pois estava diante deles uma 
nuvem de espessas trevas, a qual era toda luz para os israelitas. Assim 
Deus manifestou Seu poder para provar Seu povo, se confiariam nEle 
depois de dar-lhes tais provas de Seu cuidado e amor, e para repreen-
der sua falta de fé e murmurações.” (História da Redenção, pág. 123).   

podemos dizer com toda 
certeza com o salmista?

o campo de Israel; e a nuvem era 
trevas para aqueles, e para estes 
clareava a noite; de maneira que 
em toda a noite não se aproximou 
um do outro.

 Salmos 121:5. O Senhor é quem te 
guarda; o Senhor é a tua sombra à 
tua direita.

“Esta nação de escravos devia ser ensinada por Deus. Jesus Cristo, co-
berto na coluna de nuvem e fogo, seria o seu líder invisível, o governan-
te de todas as suas tribos. Moisés seria o porta-voz de Deus. Durante 
quarenta anos, Deus os governou enquanto viajavam pelo deserto ... 
Deviam manter-se separados de todas as nações, para serem dirigidos e 
aconselhados até que, através de uma representação correta do caráter 
divino, chegaram a conhecer a Deus, a reverenciar e obedecer a seus 
mandamentos.” (The Southern Work, págs. 41, 42). “Como era o povo 
de Deus no passado, assim deveríamos estar preparados para avançar 
quando as nuvens se erguem e avançam, e parar quando a nuvem paira 
sobre um determinado local. Ninguém pode permanecer parado sem 
realizar qualquer avanço.” (Olhando Para O Alto, pág. 150).

se levantava, não caminhavam, até 
ao dia em que ela se levantasse; 
Porquanto a nuvem do Senhor es-
tava de dia sobre o tabernáculo, e 
o fogo estava de noite sobre ele, 
perante os olhos de toda a casa de 
Israel, em todas as suas jornadas.

 Neemias 9:19. Todavia tu, pela mul-
tidão das tuas misericórdias, não 
os deixaste no deserto. A coluna 
de nuvem nunca se apartou deles 
de dia, para os guiar pelo caminho, 
nem a coluna de fogo de noite, para 
lhes iluminar; e isto pelo caminho 
por onde haviam de ir.

QUINTA

5Que outra grande função teve 
a "nuvem" ao longo da sua 
viagem pelo deserto? Pode-se 
dizer que os israelitas estavam 
sozinhos ou abandonados em 
sua viagem?

 Êxodo 40:36-38. Y Quando, pois, 
a nuvem se levantava de sobre o 
tabernáculo, então os filhos de Is-
rael caminhavam em todas as suas 
jornadas. Se a nuvem, porém, não 
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rá, e colherá diariamente a porção 
para cada dia, para que eu o pro-
ve se anda em minha lei ou não. E 
os filhos de Israel fizeram assim; e 
colheram, uns mais e outros menos. 
Porém, medindo-o com o ômer, 
não sobejava ao que colhera muito, 
nem faltava ao que colhera pouco; 
cada um colheu tanto quanto podia 
comer. E disse Moisés: Esta é a pa-
lavra que o Senhor tem mandado: 
Encherás um ômer dele e guardá-
lo-ás para as vossas gerações, para 
que vejam o pão que vos tenho 
dado a comer neste deserto, quan-
do eu vos tirei da terra do Egito.

SEXTA

6O que o Senhor providenciou 
para essa imensa multidão 
depois de um mês e meio de 
viagem, quando as reservas já 
começavam a esgotar-se? 

“E o hino dos levitas, registrado por Neemias, descreve vividamente o 
cuidado de Deus por Israel, mesmo durante aqueles anos de rejeição e 
banimento: “Tu, pela multidão das Tuas misericórdias, os não deixaste no 
deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia, para os guiar 
pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para os alumiar e mostrar o 
caminho por onde haviam de ir. E deste o Teu bom Espírito, para os ensi-
nar; e o Teu maná não retiraste da sua boca; e água lhes deste na sua sede. 
Desse modo os sustentaste quarenta anos no deserto; [...] seus vestidos 
se não envelheceram, e os seus pés se não incharam”. Neemias 9:19-21.” 
(Patriarcas e Profetas, pág. 295).
“A luz que Deus tem provido e continuará a prover sobre a questão da 
alimentação, deve ser para Seu povo hoje o que foi o maná para os filhos 
de Israel. O maná caiu do céu, e ao povo se ordenou colhê-lo e prepará-lo 
para ser comido. Assim nos diferentes países do mundo, luz será dada ao 
povo do Senhor, e alimentos saudáveis próprios para esses países serão 
preparados.” (Medicina e Salvação, pág. 267).

 Êxodo 16:35. E comeram os filhos 
de Israel maná quarenta anos, até 
que entraram em terra habitada; 
comeram maná até que chegaram 
aos termos da terra de Canaã.

 Josué 5:11-12. E, ao outro dia de-
pois da Páscoa, nesse mesmo dia, 
comeram, do fruto da terra, pães 
ázimos e espigas tostadas. E ces-

SÁBADO

7Durante quanto tempo o 
Pai forneceu alimento diário 
aos seus filhos? Como o 
escritor da Bíblia chamou esta 
providência especial?

PÃO DO CÉU

 Êxodo 16:4,17-18, 32. Então disse 
o Senhor a Moisés: Eis que vos farei 
chover pão dos céus, e o povo sai-
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“Quando o Deus de Israel tirou o Seu povo do Egito, privou-os de alimento 
cárneo em grande medida, mas deu-lhes pão do Céu e água da dura rocha.” 
(Conselho sobre Saúde, pág. 111).
“O maná continuava a cair, e eram alimentados pela mão divina de manhã 
e à tarde. A coluna de nuvem de dia e de fogo à noite indicava a presença 
de Deus, que era um memorial vivo diante deles. A presença divina não era 
dependente da presença de Moisés. Mas, no próprio momento em que ele 
estava pleiteando com o Senhor a seu favor na montanha, eles estavam se 
precipitando em erros vergonhosos, em transgressão da lei que tão recen-
temente lhes fora dada em majestade.” (Testemunhos para a Igreja 3, pág 
340). “Durante quarenta anos, por meio desta maravilhosa provisão, trazia-se 
lhes diariamente à lembrança o cuidado infalível e o terno amor de Deus. 
Segundo as palavras do salmista, Deus lhes deu “do trigo do Céu. Cada um 
comeu o pão dos anjos”, isto é, alimento que lhes foi provido pelos anjos. 
Salmos 78:24, 25. Sustentados pelo “trigo do Céu”, diariamente se lhes ensi-
nava que, tendo as promessas de Deus, estavam tão seguros contra a neces-
sidade como se estivessem rodeados pelos campos ondulantes de trigo nas 
férteis planícies de Canaã. (Patriarcas e Profetas, pág. 208).

sou o maná no dia seguinte, depois 
que comeram do fruto da terra, e 
os filhos de Israel não tiveram mais 
maná; porém, no mesmo ano co-
meram dos frutos da terra de Ca-
naã.

 Salmos 78:23-25.  Ainda que tenha 
mandado às altas nuvens, e abriu as 
portas dos céus, E chovera sobre 
eles o maná para comerem, e lhes 
dera do trigo do céu. O homem co-
meu o pão dos anjos; ele lhes man-
dou comida a fartar.

ESTUDO ADICIONAL 
•“A peregrinação pelo deserto não foi simplesmente ordenada como 
um juízo sobre os rebeldes e murmuradores, mas servia à geração que 
crescia, como disciplina preparatória à sua entrada na Terra Prometida. 
Moisés declarou-lhes: ‘Como um homem castiga a seu filho, assim te 
castiga o Senhor teu Deus’, ‘para te humilhar, e te tentar, para saber 
o que estava no teu coração, se guardarias os Seus mandamentos, ou 
não. E [...] te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não 
conheceste, nem teus pais o conheceram; para te dar a entender que 
o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do 
Senhor viverá o homem’. Deuteronômio 8:5, 2, 3.” (Patriarcas e Profe-
tas, pág. 295).
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Sábado, 24 de julho de 2021

O dom da
lei

L I Ç Ã O  4

“Se os mandamentos de Deus vão ser obrigatórios por mil gerações, os 
levará ao reino de Deus, à presença de Deus e seus santos anjos.” "Este é 
um argumento que não pode ser controverso. Os mandamentos de Deus 
perdurarão por todo o tempo e eternidade. Então, eles nos são dados como 
um fardo? – Não. ‘E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes 
estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo 
bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje.’ (Deuteronômio 
6:24) O Senhor lhe deu mandamentos a seu povo, para que ao obedecê-
los pudessem preservar sua saúde física, mental e moral. Deviam viver da 
obediência; mas a morte é o resultado certo da desobediência à lei de 
Deus. (Fundamentals of Christian Education, págs. 413, 414) (traduzido).

DOMINGO

1Quando os israelitas chegaram 
ao monte Sinai, o que deu 
o Senhor para o benefício 
de seu povo, falando-lhes 
diretamente com sua própria 
voz? Então, onde os escreveu?

MANDAMENTOS VINCULADOS A ETERNIDADE

 Êxodo 20:1. Então falou Deus todas 
estas palavras, dizendo:

 Deuteronômio 9:10. E o Senhor me 
deu as duas tábuas de pedra, escritas 
com o dedo de Deus; e nelas estava 
escrito conforme a todas aquelas pa-
lavras que o Senhor tinha falado con-
vosco no monte, do meio do fogo, no 
dia da assembleia.

 Êxodo 34:28; 31:18. E escreveu nas 
tábuas as palavras da aliança, os dez 
mandamentos. E deu a Moisés (quan-
do acabou de falar com ele no monte 
Sinai) as duas tábuas do testemunho, 
tábuas de pedra, escritas pelo dedo 
de Deus.
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“Os mandamentos de Deus abrangem muito e são de vasto alcance; em 
poucas palavras desdobram todo o dever do homem. “Amarás, pois, ao 
Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo 
o teu entendimento, e de todas as tuas forças. ... Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo.” Marcos 12:30-31. Nessas palavras se compreendem o 
comprimento e a largura, a profundidade e a altura da lei de Deus; pois 
declara Paulo: “O cumprimento da lei é o amor.” Romanos 13:10. A única 
definição de pecado, encontrada na Bíblia, é: “O pecado é a transgressão 
da lei.” 1 João 3:4. A Palavra de Deus declara: “Todos pecaram e des-
tituídos estão da glória de Deus.” Romanos 3:23. “Não há quem faça o 
bem, não há nem um só.” Romanos 3:12. Muitos se enganam acerca do 
estado de seu coração. Não entendem que o coração natural é enganoso 
mais que todas as coisas, e perverso. Envolvem-se em sua própria justiça, 
e satisfazem-se com alcançar sua própria norma humana de caráter; mas 
quão fatalmente fracassam quando não alcançam a norma divina, e por si 
mesmos não podem satisfazer as reivindicações de Deus!” (Mensagens 
Escolhidas 1, pág. 320).

 Salmos 111:7-8. As obras das suas 
mãos são verdade e juízo, segu-
ros todos os seus mandamentos. 
Permanecem firmes para todo o 
sempre; e são feitos em verdade e 
retidão.

 Mateus 5:17. Não cuideis que vim 
destruir a lei ou os profetas: não 
vim abolir, mas cumprir.

 Lucas 16:17. E é mais fácil passar o 
céu e a terra do que cair um til da 
lei.

SEGUNDA

2O que as Escrituras registram 
sobre a validade e o alcance 
desses princípios divinos? 
O que disse Jesus sobre a 
validade da santa lei?

“‘Até que o céu e a Terra passem’, disse Jesus, ‘nem um jota ou um til se 
omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido’. Mateus 5:18. O Sol que brilha 
no céu, a sólida Terra sobre que habitamos, são testemunhas de Deus, de 
que Sua lei é imutável e eterna. Ainda que passem, perdurarão os divinos 
preceitos. ‘É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til da lei’. Lucas 
16:17. O sistema de tipos que apontavam para Cristo como o Cordeiro de 
Deus, devia ser abolido por ocasião de Sua morte; mas os preceitos do 
decálogo são tão imutáveis como o trono de Deus.” (O Desejado de Todas 
as Nações, pág. 211).
"Nosso trabalho é sustentar a lei de Deus; porque Cristo tem dito que ‘é 
mais fácil passar o céu e a terra, que cair um til da lei'. Ele disse: Bem-aven-
turados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à 
árvore da vida e entrem pelas portas da cidade'" (Signs of the Times, 22 de 
abril 1889) (traduzido).
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das consagrações, e do sacrifício 
pacífico, que o Senhor ordenou a 
Moisés no monte Sinai, no dia em 
que ordenou aos filhos de Israel 
que oferecessem as suas ofertas 
ao Senhor, no deserto de Sinai. 
Esta é a lei dos animais, e das aves, 
e de toda criatura vivente que se 
move nas águas, e de toda criatura 
que se arrasta sobre a terra; para 
fazer diferença entre o imundo e o 
limpo; e entre animais que se po-
dem comer e os animais que não 
se podem comer.

 Êxodo 22:31.  E ser-me-eis homens 
santos; portanto não comereis car-
ne despedaçada no campo; aos 
cães a lançareis. 

O ESTANDARTE DA SALVAÇÃO
TERÇA

3Além do santo e divino 
decálogo, o que deu Moisés 
ao povo do Senhor para 
administrar os serviços de 
santuário e também a vida 
diária? O que foi incluído nas 
disposições adicionais?

“A Terra pranteia e se murcha”, “enfraquecem os mais altos dos povos. 
... Na verdade a Terra está contaminada por causa dos seus morado-
res; porquanto transgredem as leis, mudam os estatutos, e quebram a 
aliança eterna.” Isaías 24:4, 5. Muitos se maravilham de que a raça hu-
mana tenha degenerado tanto física, mental e moralmente. Não com-
preendem que é a violação das leis de Deus e a transgressão das leis 
referentes à saúde, que têm produzido essa triste degenerescência. A 
transgressão dos mandamentos de Deus tem feito com que se afaste 
a Mão que faz prosperar.” (Temperança, pág. 17). “...a Bíblia apresenta 
duas leis, uma imutável e eterna, e outra provisória e temporária, assim 
há dois concertos.” (Patriarcas e Profetas, pág. 265).

“Pela lei vem o conhecimento do pecado” (Romanos 3:20); ‘pois o pecado 
é a transgressão da lei.’ 1 João 3:4. É pela lei que os homens são convenci-

 Levítico 7:37-38; 11:46-47.  Esta é a 
lei do holocausto, da oferta de ali-
mentos, e da expiação do pecado, 
e da expiação da culpa, e da oferta 

 Romanos 3:20; 7:7. Por isso ne- 
nhuma carne será justificada diante 
dele pelas obras da lei, porque pela 
lei vem o conhecimento do peca-
do. Que diremos pois? É a lei peca-
do? De modo nenhum. Mas eu não 
conheci o pecado senão pela lei; 
porque eu não conheceria a concu-
piscência, se a lei não dissesse: Não 
cobiçarás. 

QUARTA

4Qual é a função da lei de Deus, 
já que a mesma não pode 
justificar o pecador?
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REFLEXO DO AMOR E LEALDADE

dos do pecado; e têm eles de sentir-se pecadores, expostos à ira de Deus, 
antes de reconhecerem sua necessidade de um Salvador. Satanás opera 
constantemente para diminuir no homem o conceito do ofensivo caráter 
do pecado. E os que pisam a pés a lei de Deus, fazem a obra do grande 
enganador, pois rejeitam a única norma pela qual podem definir o peca-
do, e com isso impressionar a consciência do transgressor. 
“A lei de Deus alcança os desígnios secretos que, embora sejam pecami-
nosos, são muitas vezes passados por alto, mas que em realidade são a 
base e a prova do caráter. É o espelho para o qual deve olhar o pecador, 
se quiser ter conhecimento correto de seu caráter moral. E quando se vê 
condenado por essa grande norma de justiça, seu próximo gesto deve 
ser arrepender-se de seus pecados e buscar o perdão mediante Cristo. 
Deixando de isso fazer, muitos procuram quebrar o espelho que lhes re-
vela os defeitos, anular a lei que lhes aponta as manchas da vida e do 
caráter.” (Mensagens Escolhidas 1, pág.219).

“O amor a Deus deve incorporar-se à nossa vida diária. Então, e só então, 
poderemos mostrar amor verdadeiro por nossos semelhantes. Quando 
isso é feito, quando Cristo está entronizado em nossos corações, manifes-
tamos por nossa vida diária, por nossa conversação, por nosso interesse 
desinteressado um pelo outro, por nosso profundo amor pelas almas, que 
somos cumpridores da Palavra de Deus. A realidade de nossa conversa 
está marcada por uma profunda piedade sincera, que purifica a alma e tra-
balha incessantemente pelo bem dos outros. “‘Amados, amemo-nos uns 
aos outros; porque o amor é de Deus’. ‘O amor não faz mal ao próximo. De 
sorte que o cumprimento da lei é o amor.’ ‘E já está próximo o fim de todas 
as coisas; portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende 
ardente amor uns para com os outros; porque o amor cobrirá a multidão de 
pecados.’” (Signs of the Times, 11 de marzo 1897; traduzido).

 Romanos 13:8-10. A ninguém de-
vais coisa alguma, a não ser o amor 
com que vos ameis uns aos outros; 
porque quem ama aos outros cum-
priu a lei. Com efeito: Não adulte-
rarás, não matarás, não furtarás, 
não darás falso testemunho, não 
cobiçarás; e se há algum outro 
mandamento, tudo nesta palavra 
se resume: Amarás ao teu próximo 
como a ti mesmo. O amor não faz 
mal ao próximo. De sorte que o 
cumprimento da lei é o amor.

QUINTA

5Dado pelo amoroso Deus, qual 
é o cumprimento da Sua lei?
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 Deuteronômio 4:6. Guardai-os pois, 
e cumpri-os, porque isso será a vos-
sa sabedoria e o vosso entendimento 
perante os olhos dos povos, que ou-
virão todos estes estatutos, e dirão: 
Este grande povo é nação sábia e en-
tendida.

 Romanos 3:1-2; 9:4-5. Qual é logo a 
vantagem do judeu? Ou qual a utili-
dade da circuncisão? Muita, em toda 
a maneira, porque, primeiramente, 
as palavras de Deus lhe foram con-
fiadas. Que são israelitas, dos quais 
é a adoção de filhos, e a glória, e as 
alianças, e a lei, e o culto, e as promes-
sas; Dos quais são os pais, e dos quais 
é Cristo segundo a carne, o qual é so-
bre todos, Deus bendito eternamente. 
Amém.

SEXTA

6Quão importante é que 
Israel recebeu a lei, as 
promessas, as profecias e 
os oráculos de Deus? O que 
escreveram Moisés e o após-
tolo Paulo a respeito disso? 

“Moisés chamou sua atenção para o ‘dia em que estiveste perante o Se- 
nhor em Horebe’. Interpelou as hostes hebréias: ‘Que gente há tão gran-
de, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as 
vezes que O chamamos? E que gente há tão grande, que tenha estatutos 
e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós?’ Hoje 
poderia repetir-se esta interpelação a Israel. As leis que Deus deu a Seu 
antigo povo eram mais sábias, melhores e mais humanas, do que as das 
nações mais civilizadas na Terra. As leis das nações trazem os indícios das 
debilidades e paixões do coração não renovado; mas a lei de Deus traz o 
cunho divino.” (Patriarcas e Profetas, pág. 340). 

 Salmos 112:1; 128:1. Louvai ao 
SENHOR. Bem-aventurado o ho-
mem que teme ao SENHOR, que 
em seus mandamentos tem gran-
de prazer. Bem-aventurado aquele 
que teme ao SENHOR e anda nos 
seus caminhos.

 Apocalipse 22:14. Bem-aventura-
dos aqueles que guardam os seus 
mandamentos, para que tenham 
direito à árvore da vida, e possam 
entrar na cidade pelas portas.

SÁBADO

7O que as Escrituras declaram 
sobre aqueles que obedecem 
aos santos mandamentos do 
Senhor? Como será a relação 
de cada cristão com estes 
preciosos princípios?
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"Deus dera ao homem os Seus mandamentos, como regra da vida; mas 
Sua lei era transgredida, e todos os pecados imagináveis foram o resulta-
do." (Patriarcar e Profetas, pág. 168).
“Ninguém havia de temer que sua generosidade fosse para ele causa de 
pobreza. A obediência aos mandamentos de Deus traria certamente a 
prosperidade. ‘pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em 
toda a tua obra, e em tudo o que puseres a tua mão.’ ‘emprestarás a muitas 
nações, mas não tomarás empréstimos; e dominarás sobre muitas nações, 
mas elas não dominarão sobre ti.’ Deuteronômio 15:10,6” (Ciência do Bom 
Viver, pág. 140).
“Aquele que se torna participante da natureza divina estará em harmonia 
com o grande padrão de justiça de Deus, Sua santa lei. Esta é a norma 
pela qual Deus mede as ações do homem. E esta será também a pedra de 
toque do caráter no juízo.” (Parábolas de Jesus, pág. 168).

ESTUDO ADICIONAL 
•“Deus requer de Seus filhos perfeição. Sua lei é um transcrito de Seu 
caráter, e é o padrão de todo caráter. Essa norma infinita é apresenta-
da a todos, para que não haja má compreensão no tocante à espécie 
de homens que Deus quer ter para compor o Seu reino. A vida de 
Cristo na Terra foi uma expressão perfeita da lei de Deus, e quando 
os que professam ser Seus filhos receberem caráter semelhante ao de 
Cristo, obedecerão aos mandamentos de Deus. Então o Senhor pode 
contá-los com toda a confiança entre os que formarão a família do 
Céu. Trajados com as vestes gloriosas da justiça de Cristo, participarão 
da ceia do Rei. Têm o direito de associar-se com a multidão lavada no 
sangue.” (Parábolas de Jesus, pág. 168).
“É para o melhor bem dos homens, mesmo neste mundo, obedecer 
aos mandamentos de Deus. E é certamente para seu interesse eterno 
submeter-se a Deus e estar em paz com Ele... Deus o fez um agente 
moral livre, para obedecer ou desobedecer. O galardão da vida eter-
na — um eterno peso de glória — é prometido àqueles que fazem a 
vontade de Deus, ao passo que as ameaças de Sua ira pendem sobre 
todos os que desprezam Sua lei.” (Santificação, pág. 84).
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Sábado, 31 de julho de 2021

O pacto de Deus 
com seu povo

L I Ç Ã O  5

“Lemos em Êxodo 19:4-8: ‘Tendes visto o que fiz aos egípcios, como 
vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a Mim; agora, pois, se 
diligentemente ouvirdes a Minha voz e guardardes o Meu concerto, então, 
sereis a Minha propriedade peculiar dentre todos os povos; porque toda a 
Terra é Minha. E vós Me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as 
palavras que falarás aos filhos de Israel.’”
“Maravilhosa condescendência! Deus propõe fazer dos israelitas a Sua 
propriedade peculiar, se obedecerem a Sua lei e glorificarem o Seu nome.” 
(Exaltai-o, pág. 153).

DOMINGO

1Embora ainda não estivesse 
vivo, quem incluiu o pacto 
entre Deus e Abraão? Quando 
chegou o momento propício, 
o que ofereceu o Senhor ao 
seu povo?

 Gênesis 17:7. E estabelecerei a minha 
aliança entre mim e ti e a tua descen-
dência depois de ti em suas gerações, 
por aliança perpétua, para te ser a ti 
por Deus, e à tua descendência de-
pois de ti.

 Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligen-
temente ouvirdes a minha voz e guar-
dardes a minha aliança, então sereis 
a minha propriedade peculiar dentre 
todos os povos [...].

“Deus, em Sua infinita sabedoria, escolheu Israel como depositário dos 
tesouros da verdade inestimáveis para todas as nações. Deu-lhes sua lei 
como o padrão do caráter que deviam demostrar ante o mundo, ante os 
anjos e diante dos mundos não caídos. Deviam revelar ao mundo as leis do 
governo do céu. Por preceito e exemplo deviam dar um testemunho deci-
dido da verdade. A glória de Deus, Sua majestade e poder, revelar-se-iam 
em toda sua prosperidade. Deviam ser um reino de sacerdotes e príncipes. 
Deus lhes proporcionou todas as facilidades para se tornar a maior nação 
da terra" (Southern Watchman, 10 de enero 1905) (traduzido). 
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 Gênesis 17:2, 6, 8. E porei a minha 
aliança entre mim e ti, e te multipli-
carei grandissimamente. E te farei 
frutificar grandissimamente, e de ti 
farei nações, e reis sairão de ti; E te 
darei a ti e à tua descendência de-
pois de ti, a terra de tuas peregri-
nações, toda a terra de Canaã em 
perpétua possessão e ser-lhes-ei o 
seu Deus.

 Êxodo 19:5, p. m. 6 ... então sereis 
a minha propriedade peculiar den-
tre todos os povos... E vós me se-
reis um reino sacerdotal e o povo 
santo. Estas são as palavras que 
falarás aos filhos de Israel.

SEGUNDA

2O que incluía o pacto de 
Deus com Abraão? Além das 
promessas que se fizeram, 
que provisões acrescentou 
o Senhor ao pacto feito com 
Israel?

“Logo depois de se acamparem no Sinai, Moisés foi chamado à montanha 
a encontrar-se com Deus. ... Israel ia ser agora tomado em uma relação 
íntima e peculiar para com o Altíssimo — sendo incorporado como uma 
igreja e nação sob o governo de Deus. A mensagem dada a Moisés, para o 
povo, foi: ... ‘Se diligentemente ouvirdes a Minha voz, e guardardes o Meu 
concerto, então sereis a Minha propriedade peculiar dentre todos os povos, 
porque toda a Terra é Minha. E vós Me sereis um reino sacerdotal e o povo 
santo.’ Êxodo 19:5, 6.” (Maravilhosa Graça de Deus, pág. 132).  

UM PACTO DE PROMESSAS

 Êxodo 19:7-8; 24:3.  E veio Moi-
sés, e chamou os anciãos do povo, 
e expôs diante deles todas estas 
palavras, que o Senhor lhe tinha 
ordenado. Então todo o povo res-
pondeu a uma voz, e disse: Tudo o 
que o Senhor tem falado, faremos. 
E relatou Moisés ao Senhor as pa-
lavras do povo. Veio, pois, Moisés, 
e contou ao povo todas as palavras 
do Senhor, e todos os estatutos; 
então o povo respondeu a uma 
voz, e disse: Todas as palavras, que 
o Senhor tem falado, faremos.

TERÇA

3O que o povo respondeu às 
bênçãos feitas pelo Senhor 
através de Moisés? O que 
eles prometeram depois de 
ouvir as santas leis, condições 
e promessas?

“Moisés voltou ao acampamento, e, tendo convocado os anciãos de Is-
rael, repetiu-lhes a mensagem divina. Sua resposta foi: “Tudo o que o Se- 
nhor tem falado, faremos.” Assim entraram em um concerto solene com 
Deus, comprometendo-se a aceitá-Lo como seu Governador, pelo que se 
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tornavam, em sentido especial, súditos sob Sua autoridade.
“Em seu cativeiro, o povo em grande parte perdera o conhecimento de 
Deus e os princípios do concerto abraâmico. ... Vivendo em meio de ido-
latria e corrupção, não tinham uma concepção verdadeira da santidade de 
Deus, da excessiva pecaminosidade de seu próprio coração, de sua com-
pleta incapacidade para, por si mesmos, prestar obediência à lei de Deus, 
e de sua necessidade de um Salvador... O povo não compreendia ... que 
sem Cristo lhes era impossível guardar a lei de Deus. ... Entendendo que 
eram capazes de estabelecer sua própria justiça, declararam: ‘Tudo o que 
o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos.’ Êxodo 24:7. (Maravilhosa 
Graça de Deus, pág. 132).

“Descendo do monte, ‘Veio, pois, Moisés, e contou ao povo todas as pa-
lavras do Senhor, e todos os estatutos; então o povo respondeu a uma 
voz, e disse: Todas as palavras, que o Senhor tem falado, faremos. Moi-
sés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de 
madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e doze monumentos, 
segundo as doze tribos de Israel; e enviou alguns jovens dos filhos de Is-
rael, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios 
pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue, e a pôs em 
bacias; e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro 
da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o 
Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aque-
le sangue, e espargiu-o sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança 
que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. "Assim, me-
diante um serviço muito solene, os filhos de Israel foram separados mais 
uma vez como um povo peculiar. A aspersão do sangue representou o 
derramamento do sangue de Jesus, pela qual todos os seres humanos 
são limpos do pecado" (Fundamentals of Christian Education, págs. 506, 
507) (traduzido).

 Êxodo 24:4-6. Moisés escreveu to-
das as palavras do Senhor, e levan-
tou-se pela manhã de madrugada, 
e edificou um altar ao pé do mon-
te, e doze monumentos, segundo 
as doze tribos de Israel; E enviou 
alguns jovens dos filhos de Israel, 
os quais ofereceram holocaustos 
e sacrificaram ao Senhor sacrifícios 
pacíficos de bezerros. E Moisés to-
mou a metade do sangue, e a pôs 
em bacias; e a outra metade do 
sangue espargiu sobre o altar

QUARTA

4Depois de dar pela segunda 
vez seu consentimento e 
expressar sua vontade de 
obedecer, o que construiu 
Moisés? Por que também 
construiu doze colunas e 
escolheu líderes das doze 
tribos para oferecer sacrifícios 
ao Senhor?
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ABRAGENDO A TODOS

“O favor de Deus para com Israel fora sempre condicionado a sua obe-
diência. Aos pés do Sinai, haviam eles entrado em relação de concerto com 
Ele como Sua ‘propriedade peculiar dentre todos os povos’. Solenemente 
haviam prometido seguir na trilha da obediência. ‘Tudo que o Senhor tem 
dito faremos’ (Êxodo 19:5, 8), disseram. E quando, poucos dias mais tarde, 
a lei de Deus foi proclamada do Sinai, e instruções adicionais na forma de 
estatutos e juízos lhes foram comunicadas por intermédio de Moisés, os 
israelitas a uma só voz haviam prometido: ‘Todas as palavras que o Senhor 
tem falado, faremos’. Na ratificação do concerto, o povo uma vez mais em 
uníssono declarou: ‘Tudo o que o Senhor tem falado faremos, e obedece-
remos’. Êxodo 24:3, 7. Deus havia escolhido Israel como Seu povo, e eles 
O haviam escolhido como seu Rei.” (Profetas e Reis, p. 151)
“Este é o compromisso do povo de Deus nestes últimos dias. O serem 
aceitos por Deus depende do fiel cumprimento dos termos do seu acordo 
com Ele. Em Seu concerto Deus inclui a todos que Lhe obedeçam. A todos 
que praticam a justiça e o juízo, desviando a sua mão de praticar algum 
mal...” (Maravilhosa Graça de Deus, pág. 139).

 Êxodo 24:7. E tomou o livro da 
aliança e o leu aos ouvidos do povo, 
e eles disseram: Tudo o que o Se- 
nhor tem falado faremos, e obede-
ceremos.

QUINTA

5Por que você acha que era 
necessário fortalecer o pacto 
entre Deus e o homem, em 
vez de simplesmente fazer 
promessas mútuas? Por 
que tudo foi escrito em um 
documento chamado "o livro 
da aliança" e apresentado ao 
povo pela segunda vez?

 Êxodo 24:8. Então tomou Moisés 
aquele sangue, e espargiu-o sobre o 
povo, e disse: Eis aqui o sangue da 
aliança que o Senhor tem feito con-
vosco sobre todas estas palavras.

 Hebreus 9:18-20. Por isso também o 
primeiro não foi consagrado sem san-
gue; Porque, havendo Moisés anun-
ciado a todo o povo todos os manda-
mentos segundo a lei, tomou o sangue 
dos bezerros e dos bodes, com água, 

SEXTA

6.¿A ratificação do pacto foi 
feita através de rubrica ou 
assinatura como fazemos hoje, 
ou ocorreu de uma manera 
muito solene e sagrada? O 
que implica o fato de que 
Moisés aspergiu tanto o livro 
da aliança como ao povo com 
o mesmo sangue? 
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lã purpúrea e hissopo, e aspergiu tanto 
o mesmo livro como todo o povo, Di-
zendo: Este é o sangue do testamento 
que Deus vos tem mandado.

“Moisés escrevera, não os Dez Mandamentos, mas as ordenanças que 
Deus queria que observassem, e as promessas sob condição de sua obe-
diência a Ele. Leu isto ao povo, e eles se comprometeram a obedecer a to-
das as palavras que o Senhor tinha dito. Moisés então escreveu seu solene 
compromisso num livro e ofereceu sacrifício a Deus pelo povo. “E tomou 
o livro da aliança, e o leu ao povo; e eles disseram: Tudo o que falou o 
Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o 
aspergiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor 
fez convosco a respeito de todas estas palavras.” Êxodo 24:7, 8. O povo 
repetiu seu solene compromisso ao Senhor, de fazer tudo o que Ele havia 
falado, e ser obediente.” (História da Redenção, pág. 144).

“Moisés obedeceu ao mandato de Deus e levou consigo Arão, Nadabe e 
Abiú, com setenta dos anciãos mais influentes de Israel, que o haviam aju-
dado em sua obra, e os colocou a tal distância que puderam contemplar 
a majestade da presença divina, enquanto o povo devia adorar ao pé do 
monte...

 Êxodo 24:9-11. E subiram Moisés e 
Arão, Nadabe e Abiú, e setenta dos 
anciãos de Israel. E viram o Deus de 
Israel, e debaixo de seus pés havia 
como que uma pavimentação de 
pedra de safira, que se parecia com 
o céu na sua claridade. Porém não 
estendeu a sua mão sobre os esco- 
lhidos dos filhos de Israel, mas vi-
ram a Deus, e comeram e beberam.

 Mateus 26:26-28. E, quando co-
miam, Jesus tomou o pão, e 
abençoando-o, o partiu, e o deu aos 
discípulos, e disse: Tomai, comei, 
isto é o meu corpo. E, tomando o 
cálice, e dando graças, deu-lhe, di-
zendo: Bebei dele todos; Porque 
isto é o meu sangue, o sangue do 
novo testamento, que é derramado 
por muitos, para remissão dos pe-
cados.

SÁBADO

7O que experimentaram os 
líderes de Israel depois que se 
completou o pacto entre Deus 
e seu povo? Da mesma forma, 
o que aconteceu depois 
que Jesus se referiu ao seu 
derramamento de sangue do 
novo testamento??

UMA ALIANÇA REAL SELADA COM SANGUE
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"Não viram a pessoa de Deus, mas apenas a glória inexprimível que o ro-
deava. Antes disto, se tivessem contemplado uma glória tão sagrada, não 
poderiam ter vivido, porque não estavam preparados para isso. Mas as exi-
bições do poder de Deus encheram-nos de temor, o que os levou ao arre-
pendimento de suas transgressões passadas. Amavam e reverenciavam a 
Deus, e tinham estado se purificando e contemplando sua grande glória, 
pureza e misericórdia, até poder aproximar-se mais Àquele que fora o tema 
de todas as suas meditações. Deus havia envolvido sua glória com uma 
densa nuvem, para que as pessoas não pudessem contemplá-la. A respon-
sabilidade dos anciãos, que Moisés levou consigo, foi ajudá-lo a conduzir 
o exército de Israel à terra prometida. Esta obra foi de tal magnitude que 
Deus condescendeu em colocar seu Espírito sobre eles. Honrou-os com 
uma visão mais próxima da glória que rodeava sua exaltada majestade, 
para que pudessem desempenhar com sabedoria a parte que lhes corres-
pondia na obra que lhes foi confiada de guiar seu povo com seu temor e 
glória continuamente diante deles" (Spiritual Gifts, tomo 3, págs. 271, 272) 
(traduzido).

ESTUDO ADICIONAL 
•“De modo definido, mediante Moisés, apresentou-lhes Cristo o pro-
pósito de Deus, e esclareceu-lhes as condições de sua prosperidade. 
1Povo santo és ao Senhor, teu Deus’, disse Ele: ‘O Senhor, teu Deus, te 
escolheu, para que Lhe fosses o Seu povo próprio, de todos os povos 
que sobre a Terra há. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, 
o Deus fiel, que guarda o concerto e a misericórdia até mil gerações... 
Guarda, pois, os mandamentos, e os estatutos, e os juízos que hoje te 
mando fazer. Será, pois, que, se, ouvindo estes juízos, os guardardes e 
fizerdes, o Senhor, teu Deus, te guardará o concerto e a beneficência 
que jurou a teus pais; e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, 
e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu cereal, 
e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho 
do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás 
mais do que todos os povos. ... E o Senhor de ti desviará toda enfer-
midade; sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, 
que bem sabes.’ Deuteronômio 7:6, 9, 11-15.” (Parábolas de Jesus, 
pág. 152).
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Sábado, 7 de agosto de 2021

Colocados ao redor  
do santuário

L I Ç Ã O  6

“Por meio de Cristo deveria cumprir-se o propósito de que era um 
símbolo o tabernáculo — aquela construção gloriosa, com suas paredes 
de ouro luzente refletindo em matizes do arco-íris as cortinas bordadas 
de querubins; o aroma do incenso, sempre a queimar, a invadir tudo; 
os sacerdotes vestidos de branco imaculado, e no profundo mistério do 
compartimento interior, acima do propiciatório, entre as figuras de anjos 
prostrados em adoração, a glória do Santíssimo. Em tudo Deus desejava 
que Seu povo lesse o Seu propósito para com o ser humano.” (A Fé Pela 
Qual Eu Vivo, pág. 189). 

DOMINGO

1Entre outras coisas, o que o 
Senhor pediu que o seu povo 
fizesse? Qual foi o seu grande 
propósito para o santuário?

 Êxodo 25:8; 29:45. E me farão um 
santuário, e habitarei no meio deles; E 
habitarei no meio dos filhos de Israel, 
e lhes serei o seu Deus.

 Apocalipse 21:3. E ouvi uma grande 
voz do céu, que dizia: Eis aqui o ta-
bernáculo de Deus com os homens, 
pois com eles habitará, e eles serão 
o seu povo, e o mesmo Deus estará 
com eles, e será o seu Deus.

““Deus ordenou que fosse construído um tabernáculo onde os israelitas, 
durante seu jornadear pelo deserto, pudessem adorá-Lo. Ordens do Céu 
foram dadas para que esse tabernáculo fosse construído sem demora.” 
(Cristo Triunfante, pág. 117).
“Na construção do santuário como a morada de Deus, Moisés foi instruí-
do a fazer tudo segundo o modelo das coisas no Céu. Deus o chamou ao 
monte e revelou-lhe as coisas celestiais; e o tabernáculo foi, em todos os 

A MORADA DE DEUS
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 1 Samuel 1:24; 3:15. E, havendo-o 
desmamado, tomou-o consigo, 
com três bezerros, e um efa de 
farinha, e um odre de vinho, e le-
vou-o à casa do Senhor, em Siló, e 
era o menino ainda muito criança. 
E Samuel ficou deitado até pela 
manhã, e então abriu as portas 
da casa do Senhor; porém temia 
Samuel relatar esta visão a Eli

 João 2:16. E disse aos que ven-
diam pombos: Tirai daqui estes, e 
não façais da casa de meu Pai casa 
de venda.

SEGUNDA

2Portanto, qual é uma das 
designações mais distintivas 
para o santuário e mais tarde 
também para o templo?

“Dali em diante o povo seria honrado com a presença permanente de seu 
Rei. ‘Habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus’, ‘para 
que por Minha glória sejam santificados’ (Êxodo 29:45, 43), foi a segurança 
dada a Moisés. Como símbolo da autoridade de Deus, e incorporação de 
Sua vontade, foi entregue a Moisés uma cópia do Decálogo gravada pelo 
dedo do próprio Deus em duas tábuas de pedra (Deuteronômio 9:10; Êxo-
do 32:15, 16), para que, de maneira sagrada, fosse encerrada no santuário, 
o qual, depois de feito, deveria ser o centro visível do culto da nação.” (Pa-
triarcas e Profetas, pág. 222). “Falaremos sobre a terna fidelidade de Deus 
como o Pastor legítimo, benigno e compassivo de Seu rebanho, acerca do 
qual Ele mesmo disse que ninguém poderia arrebatar de Suas mãos. Nossa 
linguagem não se manifestará, então, em murmurações egoístas e descon-
tentamentos, mas em expressões de louvor que brotarão dos lábios dos 
verdadeiros crentes em Deus como correntes de águas cristalinas. ‘A bon-
dade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei 
na casa do Senhor por longos dias.’ Salmos 23:6. ‘Guiar-me-ás com o Teu 
conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no Céu senão 
a Ti? e na Terra não há quem eu deseje além de ti.’ Salmos 73:24, 25.” (Tes-
temunhos para a Igreja 6, pág. 367).

seus pertences, modelado à semelhança delas. 
Assim também revelou Ele o Seu glorioso ideal de caráter a Israel, de que 
Ele desejava fazer Sua morada. A norma deste caráter foi-lhes mostrada no 
monte, ao ser do Sinai dada a lei, e quando passou Deus diante de Moisés 
e este proclamou: ‘Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio 
em iras e grande em beneficência e verdade.’ Êxodo 34:6.” (Educação, 
pág. 35).
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“Mas por si mesmos eram eles incapazes de atingir este ideal. Aquela re-
velação no Sinai apenas poderia impressioná-los com sua necessidade e 
incapacidade. O tabernáculo, com os seus serviços de sacrifícios, deveria 
ensinar outra lição — a lição do perdão do pecado e do poder de obe-
diência para a vida, mediante o Salvador.” (Educação, pág. 36).
"O tabernáculo aqui mencionado era uma tenda temporária arranjada 
para a adoração de Deus. O tabernáculo, cujo modelo Deus deu a Moi-
sés, ainda não tinha sido construído" (Spiritual Gifts, tomo 3, pág. 287) 
(traduzido). “‘Fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos 
filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados: 
e assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das 
suas imundícias.’ Devia também ser feita expiação pelo altar, para o puri-
ficar e santificar ‘das imundícias dos filhos de Israel.’ Levítico 16:16, 19.” O 
(Grande Conflito, pág. 418).

 Levítico 4:27-29, 31. E, se qualquer 
pessoa do povo da terra pecar 
por ignorância, fazendo contra al-
gum dos mandamentos do Senhor, 
aquilo que não se deve fazer, e as-
sim for culpada; Ou se o pecado 
que cometeu lhe for notificado, en-
tão trará pela sua oferta uma cabra 
sem defeito, pelo seu pecado que 
cometeu, E porá a sua mão sobre 
a cabeça da oferta da expiação 
do pecado, e a degolará no lugar 
do holocausto...e o sacerdote fará 
expiação por ela, e ser-lhe-á per-
doado o pecado.

TERÇA

3Em todos os casos em que 
um indivíduo ou as pessoas 
pecaram ou cometeram erros, 
onde poderiam encontrar 
perdão e abrigo? Sendo assim, 
como poderíamos chamar este 
lugar sem igual?

O LUGAR DE EXPIAÇÃO E REFÚGIO

 Êxodo 33:7; 29:42, 43. E tomou 
Moisés a tenda, e a estendeu para 
si fora do arraial, desviada longe 
do arraial, e chamou-lhe a tenda 
da congregação. E aconteceu que 
todo aquele que buscava o Senhor 
saía à tenda da congregação, que 
estava fora do arraial. Este será o 
holocausto contínuo por vossas ge-
rações, à porta da tenda da congre-
gação, perante o Senhor, onde vos 
encontrarei, para falar contigo ali. 
E ali virei aos filhos de Israel, para 
que por minha glória sejam santifi-

QUARTA

4Embora as pessoas pudessem 
ser encontradas em vários 
lugares, com quem poderiam 
encontrar-se no santuário? O 
que sentiu todo verdadeiro 
crente quando entrou na casa 
do Senhor?
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“A tenda foi armada fora do arraial, mas Moisés chamou-a ‘a tenda da 
congregação’. Êxodo 33:7. Todos os que estavam verdadeiramente arre-
pendidos, e desejavam voltar ao Senhor, eram instruídos a dirigirem-se 
para ali a fim de confessarem seus pecados e buscarem Sua misericórdia”.
“O Senhor atendeu-lhe à oração, e ordenou-lhe convocar dos anciãos de 
Israel setenta homens, não somente avançados em idade, mas que pos-
suíssem dignidade, juízo são e experiência. ‘E os trarás perante a tenda da 
congregação, e ali se porão contigo’, disse Ele. ‘Então Eu descerei e ali 
falarei contigo e tirarei do Espírito que está sobre ti, e O porei sobre eles; 
e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves’. Números 
11:16, 17.” (Patriarcas e Profetas, pág.231, 274).

cados.

 Salmos 122:1. Alegrei-me quando 
me disseram: Vamos à casa do Se- 
nhor.

O CENTRO

“Outra notável manifestação para as nações ao redor era a ordem perfeita 
observada no acampamento dos israelitas. Elas podiam ver a nuvem pai-
rando sobre o lugar em que seria armado o tabernáculo; observavam os sa-
cerdotes e outros agentes designados tratando de sua obra especial, cada 
qual desempenhando a parte que lhe foi atribuída na obra de preparar o 

náculo e todos os seus utensílios; e 
eles o administrarão, e acampar-se-
ão ao redor do tabernáculo. E os 
que armarão as suas tendas diante 
do tabernáculo, ao oriente, dian-
te da tenda da congregação, para 
o nascente, serão Moisés e Arão, 
com seus filhos, tendo o cuidado 
da guarda do santuário, pela guar-
da dos filhos de Israel; e o estranho 
que se chegar morrerá. As famílias 
dos gersonitas armarão as suas ten-
das atrás do tabernáculo, ao oci-
dente. E o príncipe da casa paterna 
das famílias de Merari será Zuriel, 
filho de Abiail; armarão as suas ten-
das ao lado do tabernáculo, do lado 
do norte. As famílias dos filhos de 
Coate armarão as suas tendas ao 
lado do tabernáculo, do lado do sul.

QUINTA

5Sempre que o povo se mudava, 
o que se colocava sempre 
no centro do acampamento? 
Em tais casos, os levitas 
acampavam onde preferiam, 
ou havia um lugar e uma ordem 
a que respeitar? O que isso 
nos ensina, até mesmo hoje??

 Números 1:50; 3:38, 23, 35, 29. Mas 
tu põe os levitas sobre o tabernácu-
lo do testemunho, e sobre todos os 
seus utensílios, e sobre tudo o que 
pertence a ele; eles levarão o taber-
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acampamento para a noite. Ninguém fazia o que alguma outra pessoa de-
via fazer. Quem quer que tentasse realizar a obra de outro homem sofreria 
a pena de morte. Cada um cuidava de seu dever especial. No levantamen-
to do tabernáculo, uma parte ajustou-se a outra parte, e a casa do Senhor 
foi estabelecida com admirável precisão. Não era proferida nenhuma pala-
vra nem dada ordem alguma, exceto pela pessoa encarregada. Ninguém 
ficava confuso; tudo era montado de acordo com o modelo mostrado a 
Moisés no monte.” (Exaltai-o, pág. 161). 

“Tudo que se relacionava com a instalação do acampamento era uma lição 
prática para as crianças, instruindo-as em hábitos de precisão, esmero e 
ordem. Requeria-se que as crianças com idade suficiente aprendessem a 
armar as tendas em que viviam e a observar perfeita ordem em tudo o que 
faziam. Elas obtinham constantemente instruções no tocante às coisas ce-
lestiais. Constantemente os pais explicavam aos filhos por que os israelitas 
estavam viajando no deserto; por que foi dada a lei no Sinai; e o que espe-
ravam fazer e ser quando chegassem à Terra Prometida.” (Exaltai-o, pág. 
161). “Especificou-se também a posição de cada tribo. Cada uma deveria 
marchar e acampar-se ao lado de sua própria bandeira, conforme o Senhor 
havia ordenado: ‘Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um de-
baixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais; ao redor, 
defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas.’ ‘Como as-
sentaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo 

das. Os que armarem as suas tendas 
do lado do oriente, para o nascente, 
serão os da bandeira do exército de 
Judá, segundo os seus esquadrões, 
e Naassom, filho de Aminadabe, será 
príncipe dos filhos de Judá. E junto a 
ele armará as suas tendas a tribo de 
Issacar; e Natanael, filho de Zuar, será 
príncipe dos filhos de Issacar. Depois 
a tribo de Zebulom; e Eliabe, filho de 
Helam, será príncipe dos filhos de 
Zebulom. A bandeira do exército de 
Efraim segundo os seus esquadrões, 
estará para o lado do ocidente; e Eli-
sama, filho de Amiúde, será príncipe 
dos filhos de Efraim. E junto a ele es-
tará a tribo de Manassés; e Gamaliel, 
filho de Pedazur, será príncipe dos fi- 
lhos de Manassés. Depois a tribo de 
Benjamim; e Abidã, filho de Gideoni, 
será príncipe dos filhos de Benjamim.

SEXTA

6Além dos levitas, o que a 
congregação respeitou em 
relação ao tabernáculo? Podia 
cada tribo escolher seu próprio 
lugar no acampamento como 
gostaria, ou cada um tinha um 
lugar específico de acampar? 
O que aprendemos com tais 
indicações? 

 Números 2:2, 3, 5, 7, 18, 20, 22. Os fi- 
lhos de Israel armarão as suas tendas, 
cada um debaixo da sua bandeira, 
segundo as insígnias da casa de seus 
pais; ao redor, defronte da tenda da 
congregação, armarão as suas ten-
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as suas bandeiras’. Números 2:2, 17. Àquela multidão mista que do Egito 
acompanhara Israel não foi permitido ocupar as mesmas seções das tribos; 
deveriam, porém, morar nos arredores do acampamento; e deveria a sua 
descendência ser excluída da comunidade até a terceira geração. Deute-
ronômio 23:7, 8.” (Patriarcas e Profetas, pág.270).

“Deus ordenou a Moisés acerca de Israel: “E Me farão um santuário, e 
habitarei no meio deles” (Êxodo 25:8), e habitou no santuário, no meio 
de Seu povo. Durante toda a fatigante peregrinação deles no deserto, o 
símbolo de Sua presença os acompanhou. Assim Cristo estabeleceu Seu 
tabernáculo no meio de nosso acampamento humano. Estendeu Sua ten-
da ao lado da dos homens, para que pudesse viver entre nós, e tornar-nos 
familiares com Seu caráter e vida divinos. ‘O Verbo Se fez carne, e habitou 
entre nós, e vimos a Sua glória, como a glória do Unigênito do Pai, cheio 
de graça e de verdade’. João 1:14.” (O Desejado de Todas as Nações, pág. 
12). 

 Êxodo 40:34-38. Então a nuvem 
cobriu a tenda da congregação, 
e a glória do Senhor encheu o ta-
bernáculo; de maneira que Moi-
sés não podia entrar na tenda da 
congregação, porquanto a nuvem 
permanecia sobre ela, e a glória do 
Senhor enchia o tabernáculo [...] Se 
a nuvem, porém, não se levantava, 
não caminhavam, até ao dia em 
que ela se levantasse; porquanto 
a nuvem do Senhor estava de dia 
sobre o tabernáculo, e o fogo es-
tava de noite sobre ele, perante os 
olhos de toda a casa de Israel, em 
todas as suas jornadas

SÁBADO

7Que evento especial aconteceu 
no momento da dedicação do 
santuário? Dia e noite, qual 
era o sinal visível da presença 
de Deus no tabernáculo?

A CONSTANTE PRESENÇA DE DEUS

ESTUDO ADICIONAL 
•“Por meio de Cristo deveria cumprir-se o propósito de que era um 
símbolo o tabernáculo — aquela construção gloriosa, com suas paredes 
de ouro luzente refletindo em matizes do arco-íris as cortinas bordadas 
de querubins; a fragrância do incenso, sempre a queimar, a invadir tudo; 
os sacerdotes vestidos de branco imaculado, e no profundo mistério 
do compartimento interior, acima do propiciatório, entre as figuras de 
anjos prostrados em adoração, a glória do Santíssimo. Em tudo Deus 
desejava que Seu povo lesse o Seu propósito para com a alma humana. 
Era o mesmo propósito muito mais tarde apresentado pelo apóstolo 
Paulo, falando pelo Espírito Santo:” (Educação, pág. 36).   
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Sábado, 14 de agosto de 2021

O ministério   
sacerdotal

L I Ç Ã O  7

“No que se referia ao templo de Jerusalém, as palavras do Salvador: 
'Derribai este templo, e em três dias o levantarei', tinham mais profundo 
sentido do que o apreendido pelos ouvintes. Cristo era o fundamento e 
a vida do templo. Os cultos deste eram típicos do sacrifício do Filho de 
Deus. O sacerdócio fora estabelecido para representar o caráter mediador 
e a obra de Cristo. Todo o plano do culto sacrifical era uma representação 
da morte do Salvador para redimir o mundo. Não haveria eficácia nessas 
ofertas, quando o grande acontecimento a que por séculos haviam 
apontado, se viesse a consumar. (Desejado de todas as Nações Pag. 107.2).

DOMINGO

1A Quem o Senhor designou 
para o cargo do ministério 
sacerdotal? O que era 
necessário antes que 
pudessem começar a servir no 
santuário?

 Êxodo 28:1; 40:12, 15. Depois tu fa-
rás chegar a ti teu irmão Arão, e seus 
filhos com ele, do meio dos filhos de 
Israel, para me administrarem o ofício 
sacerdotal; a saber: Arão, Nadabe, 
e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de 
Arão. Farás também chegar a Arão e 
a seus filhos à porta da tenda da con-
gregação; e os lavarás com água. E os 
ungirás como ungiste a seu pai, para 
que me administrem o sacerdócio, e 
a sua unção lhes será por sacerdócio 
perpétuo nas suas gerações.

“Depois da dedicação do tabernáculo, os sacerdotes foram consagrados 
ao seu ofício sagrado. Estas cerimônias ocuparam sete dias, cada um as-
sinalado por cerimônias especiais. No oitavo dia, deram início ao seu mi-
nistério. Auxiliado por seus filhos, Arão ofereceu os sacrifícios que Deus 
ordenara, e levantou as mãos e abençoou o povo. Tudo havia sido feito 
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holocausto; e faze expiação por ti 
e pelo povo; depois faze a oferta 
do povo, e faze expiação por eles, 
como ordenou o Senhor.

 Hebreus 5:1; 8:1-2.  Porque todo 
o sumo sacerdote, tomado dentre 
os homens, é constituído a favor 
dos homens nas coisas concernen-
tes a Deus, para que ofereça dons 
e sacrifícios pelos pecados. Ora, 
a suma do que temos dito é que 
temos um sumo sacerdote tal, que 
está assentado nos céus à destra 
do trono da majestade, Ministro 
do santuário, e do verdadeiro ta-
bernáculo, o qual o Senhor fundou, 
e não o homem.

SEGUNDA

2Embora Arão e seus filhos 
ministrassem perante o 
Senhor, em favor de quem 
realizaram seu ministério 
Contínuo? A quem ou o que 
simbolizavam os sacerdotes 
levitas e seu serviço?

“Por determinação divina a tribo de Levi foi separada para o serviço do san-
tuário. Nos tempos primitivos cada homem era o sacerdote de sua própria 
casa. Nos dias de Abraão, o sacerdócio era considerado direito de primo-
genitura do filho mais velho. Agora, em lugar dos primogênitos de todo o 
Israel, o Senhor aceitou a tribo de Levi para a obra do santuário. Por meio 
desta honra distinta manifestou Ele Sua aprovação à fidelidade da mesma, 
tanto por aderir ao Seu serviço como por executar Seus juízos quando Israel 
apostatou com o culto ao bezerro de ouro. O sacerdócio, todavia, ficou 
restrito à família de Arão. A este e seus filhos, somente, permitia-se minis-
trar perante o Senhor; o resto da tribo estava encarregada do cuidado do 
tabernáculo e de seu aparelhamento, e deveria auxiliar os sacerdotes em 
seu ministério, mas não deveria sacrificar, queimar incenso, ou ver as coisas 
sagradas antes que estivessem cobertas”. (Patriarcas e profetas pag. 249).

SERVIÇOS SAGRADOS E LEIS

conforme Deus indicara, e Ele aceitou o sacrifício, e revelou Sua glória de 
maneira notável; fogo veio do Senhor e consumiu a oferta sobre o altar. 
O povo olhou para esta maravilhosa manifestação de poder divino. Com 
espanto e intenso interesse, nela viram o sinal da glória e favor de Deus, e 
alçaram uma aclamação geral de louvor e adoração, caindo sobre seu rosto 
como se estivessem na presença imediata de Jeová. (Patriarcas e profetas 
pag. 256).

 Levítico 9:7. E disse Moisés a 
Arão: Chega-te ao altar, e faze a 
tua expiação de pecado e o teu 
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“Mesmo mestres religiosos têm deixado de apresentar a santa norma pela 
qual é medido o caráter, porque deixaram de respeitar a cada um dos 
preceitos dados por Deus, os quais são santos, justos e bons. Homens 
têm tomado sobre si mesmos a responsabilidade de erigir uma norma em 
harmonia com suas próprias idéias, e a lei de Jeová foi desonrada. Por isso 
é que há tão grande e generalizada iniquidade. Por isso é que nossos dias 
se estão tornando semelhantes aos de Noé e Ló”. (Mente, Caráter e Per-
sonalidade 2 Pag. 567.1) “Os lábios do sacerdote devem guardar o conhe-
cimento e devem buscar a lei de sua boca, porque ele é o mensageiro do 
Senhor dos Exércitos. As pessoas devem consultá-lo, porque ele é o men-
sageiro designado por Deus. Eles devem não apenas ouvir, mas devem 
fazer perguntas para obter uma compreensão clara da verdade. Você não 
deve negar a eles seu conhecimento, mas considerá-lo uma designação 
sagrada a ser transmitida a outros. Sua mente deve ser um tesouro de coi-
sas boas, das quais, quando a ocasião exigir, você pode obter um 'Assim 
diz o Senhor' " (Review and Herald, 13 de outubro 1904). (traduzido).

 Levítico 10:11. E para ensinar aos 
filhos de Israel todos os estatutos 
que o Senhor lhes tem falado por 
meio de Moisés.

 Deuteronômio 33:10. Ensinaram os 
teus juízos a Jacó, e a tua lei a Is-
rael; puseram incenso no teu nariz, 
e o holocausto sobre o teu altar.

 Malaquias 2:7. Os lábios do sa-
cerdote devem guardar o conhe-
cimento, e da sua boca devem os 
homens buscar a lei porque ele é o 
mensageiro do Senhor dos Exérci-
tos. 

TERÇA

3Além de seu serviço sagrado 
no tabernáculo, em que outra 
área importante os sacerdotes 
serviram?

 Êxodo 28:30. Também porás no 
peitoral do juízo Urim e Tumim, 
para que estejam sobre o coração 
de Arão, [...] assim Arão levará o juí-
zo dos filhos de Israel sobre o seu 
coração diante do Senhor continua-
mente.

 1 Samuel 28:5-6. E, vendo Saul o 
arraial dos filisteus, temeu, [...] E 
perguntou Saul ao Senhor, porém 

QUARTA

4O que os sacerdotes faziam 
em emergências específicas, 
quando havia uma necessidade 
urgente de consultar ao 
Senhor para o benefício do 
povo?

COMUNICAÇÃO COM DEUS PELO POVO
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“À direita e à esquerda do peitoral havia duas grandes pedras, que res-
plandeciam com grande brilho. Quando eram trazidos aos juízes assuntos 
difíceis, que não podiam decidir, eles os encaminhavam aos sacerdotes, 
e estes inquiriam a Deus, que lhes respondia. Se Ele aprovava e desejava 
garantir seu êxito, uma auréola de luz e glória repousava especialmente 
sobre a pedra preciosa à direita. Se desaprovava, um vapor ou nuvem pa-
recia cobrir a pedra preciosa à esquerda. Quando inquiriam a Deus quan-
to a irem à batalha, a pedra à direita, quando circulada de luz, significa-
va: Ide e prosperai. A pedra à esquerda, quando sombreada pela nuvem, 
dizia: Não ireis, porque não haveis de prosperar”. (História da Redenção 
pag. 183).

o Senhor não lhe respondeu, nem 
por sonhos, nem por Urim, nem por 
profetas.

 Esdras 2:63. O governador lhes dis-
se que não comessem das coisas 
consagradas, até que houvesse sa-
cerdote com Urim e com Tumim

“Ao pesquisar as Escrituras, ao se alimentar das palavras de vida, considere 
que é a voz de Deus para a alma. Às vezes, podemos nos confundir com a 
voz de nossos amigos; mas na Bíblia temos o conselho de Deus em todas 
as questões importantes que dizem respeito aos nossos interesses eternos, 
e nas questões temporais, podemos aprender muito. Seu ensino sempre 
será adaptado às nossas circunstâncias particulares e será calculado para 
preparar-nos para suportar a prova e nos preparar para a obra que Deus 
nos deu”. (A Call  to Stand Apart, pág. 69).(traduzido). “Como pode aquele 
que maneja o arado e dirige os bois adquirir sabedoria? — Buscando-a 
como a prata e procurando-a como a tesouros escondidos. “Assim seu 

 Deuteronômio 17:8-10. Quando al-
guma coisa te for difícil demais em 
juízo, entre sangue e sangue, entre 
demanda e demanda, entre ferida e 
ferida, em questões de litígios nas 
tuas portas, então te levantarás, e 
subirás ao lugar que escolher o Se 
nhor teu Deus; E virás aos sacerdo-
tes levitas, e ao juiz que houver na-
queles dias, e inquirirás, e te anun-
ciarão a sentença do juízo. E farás 
conforme ao mandado da palavra 
que te anunciarem no lugar que es-
colher o Senhor [...].

QUINTA

5Quando havia problemas 
difíceis, aonde os filhos 
de Israel iam para obter o 
julgamento correto?
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Deus lhe ensina o que é conveniente, e o instrui.” “Também isso procede 
do Senhor dos Exércitos; Ele é maravilhoso em conselho e grande em sa-
bedoria.” (Fundamentos da Educação Cristã Pag. 325).

“Deus ordenou que os filhos de Israel em caso algum tolerassem a impure-
za em sua pessoa ou sua roupa. Os que tinham qualquer impureza pessoal 
eram excluídos do acampamento até à tarde, e então tinham que lavar-se 
e a sua roupa, antes de poderem entrar no acampamento. Também lhes 
ordenou Deus que não tivessem sujidades em seus arredores até grande dis-
tância do acampamento, para que o Senhor, passando, não visse sua imun-
dície”. (Conselhos sobre Saúde pag. Pag. 62)
“Pela lei ritual, o leproso era considerado impuro. Tudo quanto ele tocasse 
estava imundo. O ar era corrompido por seu hálito. Como uma criatura já 
morta, excluíam-no das habitações dos homens. Uma pessoa suspeita de 
estar com essa doença devia apresentar-se aos sacerdotes, os quais a exa-
minavam e decidiam o caso. Se declarado leproso, era isolado da família, 
separado da congregação de Israel e condenado a se associar unicamente 
com outros leprosos. Não havia exceção nem mesmo para reis e príncipes. 
Um governante atacado dessa terrível doença devia renunciar ao trono e 
fugir da sociedade”. (A Ciência Do Bom Viver, Pag. 67).

lustrosa, na pele de sua carne como 
praga da lepra, então será levado a 
Arão, o sacerdote, ou a um de seus 
filhos, os sacerdotes. E o sacerdote 
examinará a praga na pele da carne; 
se o pêlo na praga se tornou bran-
co, e a praga parecer mais profunda 
do que a pele da sua carne, é praga 
de lepra; o sacerdote o examinará, 
e o declarará por imundo. E o sa-
cerdote ao sétimo dia o examinará 
outra vez; e eis que, se a praga se 
recolheu, e na pele não se esten-
deu, então o sacerdote o declarará 
por limpo; é uma pústula; e lavará as 
suas vestes, e será limpo.

SEXTA

6Em caso de peste ou doença, 
qual foi o trabalho do sacerdote 
na cura dos enfermos?

 Levítico 13:2-3, 6. Quando um ho-
mem tiver na pele da sua carne, 
inchação, ou pústula, ou mancha 

MINISTÉRIO PARA OS ENFERMOS E O POVO

 Números 6:23-26. Fala a Arão, 
e a seus filhos dizendo: Assim 
abençoareis os filhos de Israel, di-
zendo-lhes: o Senhor te abençoe e 
te guarde; o Senhor faça resplan-

SÁBADO

7Que outra tarefa tinham os 
sacerdotes?
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“No serviço ritual típico, o sumo sacerdote, tendo feito a propiciação por 
Israel, saía e abençoava a congregação. (O grande Conflito, pág. 476).
Era intuito de Deus que estes grandes dirigentes de Seu povo fossem re-
presentantes de Cristo. Arão trazia sobre o peito os nomes de Israel. Comu-
nicava ao povo a vontade de Deus. Entrava no lugar santíssimo no dia da 
expiação, “não sem sangue”, (Hebreus 9:7) como mediador de todo o Israel. 
Saía daquela obra para abençoar a congregação, assim como Cristo sairá 
para abençoar Seu povo expectante quando Sua obra de expiação em favor 
do mesmo se finalizar.” (Patriarcas e Profetas pag. 310).

decer o seu rosto sobre ti, e tenha 
misericórdia de ti; o Senhor sobre ti 
levante o seu rosto e te dê a paz.

ESTUDO ADICIONAL 
•“Cristo foi o fundamento de toda a economia judaica. No serviço ao 
sacerdócio judaico, somos lembrados continuamente o sacrifício e inter-
cessão de Cristo.  Todos os que vêm a Cristo hoje devem se lembrar que 
seu mérito é o incenso que se mistura com as orações daqueles que se 
arrependem de seus pecados e recebem perdão, misericórdia e graça. 
Nossa necessidade da intercessão de Cristo é constante. Dia após dia, 
de manhã e à noite, o coração humilde precisa oferecer orações às quais 
as respostas serão retornadas de graça, paz e alegria”. (Manuscrito 14, 
1901)
“Veja a figura apresentada no versículo cinco [1 Pedro 2:5]: Vòs também, 
como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, 
para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.  
Portanto, essas pedras vivas estão exercendo uma influência prática e 
tangível na casa espiritual do Senhor. Eles são um santo sacerdócio san-
to que realizam um serviço puro e sagrado. Eles oferecem sacrifícios 
espirituais e aceitáveis a Deus " (Fundamentos da Educação Cristã pag. 
461).
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Sábado, 21 de agosto de 2021

Sob o governo    
de Deus 

L I Ç Ã O  8

“O governo de Israel era administrado em nome e pela autoridade de 
Deus. O trabalho de Moisés, o dos setenta anciãos, dos príncipes e juízes, 
era simplesmente pôr em execução as leis que Deus dera; não tinham 
eles autoridade para legislar para a nação. Esta foi, e continuou a ser a 
condição da existência de Israel como nação. De tempos em tempos 
homens inspirados por Deus eram enviados para instruírem o povo, e 
guiá-lo na execução das leis. (Patriarcas e Profetas, pág. 444).  

DOMINGO

1O que o salmista expressa ao 
Senhor? O reconheceu e o 
exaltou apenas como Deus?

 Salmos 44:4; 47:6-7. Tu és o meu 
Rei, ó Deus; ordena salvações para 
Jacó. Cantai louvores a Deus, cantai 
louvores; cantai louvores ao nosso 
Rei, cantai louvores. Pois Deus é o 
Rei de toda a terra, cantai louvores 
com inteligência

DEUS E REI

“Deus é nosso Rei e nós somos seus súditos. (Signs of the Times, 18 de 
novembro de 1903). (Traduzido).
“Quem, então, deve ser considerado o governante das nações? O Se-  
nhor Deus Todo-Poderoso. Todos os reis, todos os governantes, todas as 
nações, são seus, sob sua liderança e governo." (Manuscrito 119, 1903).
(Traduzido).
“Deus é Rei, ele é alto e sublime, e a áurea de sua glória enche o templo. 
Deus deve ser temido, só ele deve ser adorado. Suas leis são sagradas, o 
fundamento de seu governo no céu e na terra. Quão fraco e tolo é a po-
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 Êxodo 19:4-6. Vós tendes visto 
o que fiz aos egípcios, como vos 
levei sobre asas de águias, e vos 
trouxe a mim; agora, pois, se di-
ligentemente ouvirdes a minha 
voz e guardardes a minha aliança, 
então sereis a minha propriedade 
peculiar dentre todos os povos, 
porque toda a terra é minha. E vós 
me sereis um reino sacerdotal e o 
povo santo. Estas são as palavras 
que falarás aos filhos de Israel.

SEGUNDA

2Depois de fazer uma aliança 
com Deus, a que governo 
Israel se aderiu como nação? 
Como se chama comumente 
este tipo especial de governo?

“Logo depois de se acamparem no Sinai, Moisés foi chamado à montanha 
a encontrar-se com Deus. Sozinho subiu a íngreme e áspera vereda, e apro-
ximou-se da nuvem que assinalava o lugar da presença de Jeová. Israel ia 
ser agora tomado em uma relação íntima e peculiar para com o Altíssimo 
— sendo incorporado como uma igreja e nação sob o governo de Deus...
“Moisés voltou ao acampamento, e, tendo convocado os anciãos de Israel, 
repetiu-lhes a mensagem divina. Sua resposta foi: ‘Tudo o que o Senhor tem 
falado, faremos.’ Assim entraram em um concerto solene com Deus, com-
prometendo-se a aceitá-Lo como seu Governador, pelo que se tornavam, 
em sentido especial, súditos sob Sua autoridade.
“Uma teocracia é um governo que deriva seu poder diretamente de Deus. 
O governo de Israel foi uma verdadeira teocracia. Foi realmente um gover-
no exercido por Deus. Na sarça ardente, Deus encomendou Moisés para 
tirar seu povo do Egito. Por meio de sinais e maravilhas, Deus libertou Israel 
do Egito, e dirigiu pelo deserto e finalmente o levou para a terra prometida 
" (Patriarcas e Profetas, pág. 213; 648)

sição dos oponentes finitos de seu governo, declarando que a lei do gover-
nador de todas as inteligências é abolida. Quem colocou essas palavras na 
boca dos homens? " (Review and Herald, 9 Outubro de 1894). (Traduzido).

 Êxodo 25:22.  E ali virei a ti, e fa-
larei contigo de cima do propicia-
tório, do meio dos dois querubins 
(que estão sobre a arca do teste-
munho), tudo o que eu te ordenar 
para os filhos de Israel.

TERÇA

3De que lugar o Senhor, como 
seu líder, comunicou e deu 
instruções ao povo?
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“A verdade de Deus é a mesma em todos os tempos, se bem que di-
versamente exposta a fim de ir ao encontro das necessidades do povo 
nos vários períodos. Sob a dispensação do Antigo Testamento, toda obra 
importante era intimamente ligada com o santuário. No santo dos santos 
o grande EU SOU fazia habitação. ... Ali, por sobre o propiciatório, prote-
gido pelas asas dos querubins, habitava o shekinah de Sua glória, o per-
pétuo sinal de Sua presença; ao passo que o peitoral do sumo sacerdote, 
cravejado de pedras preciosas, dava a conhecer, dos sagrados recintos do 
santuário, a solene mensagem de Jeová ao povo... (Para Conhecê-lo Pag. 
97.2). 
Dispensação maravilhosa, quando o Santo, o Criador do céu e da terra, 
assim manifestou sua glória e revelou sua vontade aos filhos dos homens! 
(Para conhecê-lo, p. 97).

“Nos dias da teocracia, quando Moisés estava procurando levar sozinho 
fardos tão pesados que logo sucumbiria sob eles, foi ele aconselhado por 
Jetro a fazer planos para uma sábia distribuição de responsabilidades. ‘Sê 
tu pelo povo diante de Deus,’ aconselhou Jetro, ‘e leva tu as coisas a 
Deus; e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em 
que devem andar, e a obra que devem fazer.’ Jetro sugeriu mais que fos-
sem escolhidos homens como “maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais 
de cinquenta, e maiorais de dez’. Os escolhidos deviam ser “homens ca-
pazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza”. 
Deviam ser estabelecidos “para que julguem este povo em todo o tem-
po”, aliviando assim Moisés da exaustiva responsabilidade de atender a 

maiorais de cem, maiorais de cin-
quenta, e maiorais de dez; Para que 
julguem este povo em todo o tem-
po; e seja que todo o negócio gra-
ve tragam a ti, mas todo o negócio 
pequeno eles o julguem; assim a ti 
mesmo te aliviarás da carga, e eles 
a levarão contigo. Se isto fizeres, 
e Deus to mandar, poderás então 
subsistir; assim também todo este 
povo em paz irá ao seu lugar.

 Deuteronômio 1:13-14. Tomai-vos 
homens sábios e entendidos, expe-
rimentados entre as vossas tribos, 
para que os ponha por chefes sobre 
vós. Então vós me respondestes, e 
dissestes: Bom é fazer o que tens 
falado.

QUARTA

4Considerando o grande 
número de pessoas, que bom 
conselho deu Jetro a Moisés 
com a condição que Deus lhe 
ordenara? O povo concordou 
com esta proposta?

AJUDA ADMINISTRATIVA

 Êxodo 18:21-23. E tu dentre todo 
o povo procura homens capazes, 
tementes a Deus, homens de ver-
dade, que odeiem a avareza; e põe-
nos sobre eles por maiorais de mil, 
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muitos assuntos de menor importância, que podiam ser solucionados com 
habilidade por auxiliares consagrados”. [...] “escolheu Moisés homens ca-
pazes, de todo o Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo: maiorais de 
mil e maiorais de cem, maiorais de cinquenta, e maiorais de dez. E eles jul-
garam o povo em todo o tempo; o negócio árduo trouxeram a Moisés, e 
todo o negócio pequeno julgaram eles” (Atos Dos Apóstolos Pág. 51,52).
 

“Mais tarde, ao escolher setenta anciãos para com eles repartir as respon-
sabilidades da liderança, Moisés foi cuidadoso em selecionar para seus 
auxiliares homens que possuíssem dignidade, são juízo e experiência. Em 
suas instruções a esses anciãos ao tempo em que foram ordenados, ele es-
boçou algumas das qualificações que habilitam um homem a ser dirigente 
sábio na igreja. “Ouvi a causa entre vossos irmãos,” disse Moisés, “e julgai 
justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com 
ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o peque-
no como o grande: Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de 
Deus” (Atos Dos Apóstolos Pág. 52.3).
“A construção do tabernáculo não se iniciou senão algum tempo depois 
que Israel chegou ao Sinai; e tal edificação sagrada foi pela primeira vez 
erguida no início do segundo ano a partir do êxodo. A isto se seguiram a 
consagração dos sacerdotes, a celebração da Páscoa, o recenseamento do 
povo e a conclusão de vários arranjos essenciais à sua organização civil ou 
religiosa, de modo que passaram quase um ano no acampamento junto ao 
Sinai. Ali o seu culto tomara forma mais definida, foram dadas as leis para o 
governo da nação, e levara-se a efeito uma organização mais eficaz como 
preparo para a sua entrada na terra de Canaã”. (Patriarcas e Profetas, pág. 
269.1).

 Números 11:16-18, primeira parte. 
E disse o Senhor a Moisés: Ajun-
ta-me setenta homens dos anciãos 
de Israel, que sabes serem anciãos 
do povo e seus oficiais; e os trarás 
perante a tenda da congregação, e 
ali estejam contigo. Então eu des-
cerei e ali falarei contigo, e tirarei 
do espírito que está sobre ti, e o 
porei sobre eles; e contigo levarão 
a carga do povo, para que tu não a 
leves sozinho. E dirás ao povo: San-
tificai-vos para amanhã.

QUINTA

5Que preparação para o serviço 
os setenta anciãos receberam? 
Que dom especial o Senhor 
deu àqueles que deveriam 
compartilhar o fardo de tomar 
decisões e a liderança de 
muitas pessoas?
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“O governo de Israel era administrado em nome e pela autoridade de Deus. 
O trabalho de Moisés, o dos setenta anciãos, dos príncipes e juízes, era sim-
plesmente pôr em execução as leis que Deus dera; não tinham eles autori-
dade para legislar para a nação. Esta foi, e continuou a ser a condição da 
existência de Israel como nação. De tempos em tempos homens inspirados 
por Deus eram enviados para instruírem o povo, e guiá-lo na execução das 
leis”. (Patriarcas e Profetas, pág. 444). 
“Houve sempre uns remanescentes que eram fiéis a Jeová; e de tempos em 
tempos o Senhor suscitava homens fiéis e valentes para derribar a idolatria e 
livrar os israelitas de seus inimigos. Mas quando morria o libertador, e o povo 
ficava livre de sua autoridade, voltavam gradualmente aos seus ídolos. E as-
sim a história de apostasias e castigos, de confissão e livramento, repetia-se 
reiteradas vezes. (Patriarcas e Profetas, pág. 400).

ram-se após outros deuses, e ado-
raram a eles; depressa se desviaram 
do caminho, por onde andaram seus 
pais, obedecendo os mandamentos 
do Senhor; mas eles assim não fize-
ram. E, quando o Senhor lhes levan-
tava juízes, o Senhor era com o juiz, e 
os livrava da mão dos seus inimigos, 
todos os dias daquele juiz; porquanto 
o Senhor se compadecia deles pelo 
seu gemido, por causa dos que os 
oprimiam e afligiam. Porém sucedia 
que, falecendo o juiz, reincidiam e se 
corrompiam mais do que seus pais, 
andando após outros deuses, servin-
do-os e adorando-os; nada deixavam 
das suas obras, nem do seu obstina-
do caminho.

SEXTA

6No período seguinte, após o 
assentamento em Canaã, a 
quem o Senhor chamou para 
liderar o povo? O que estes 
últimos tendem a fazer e como 
Deus lidou com a situação?

 Juízes 2:16-19. E levantou o Senhor 
juízes, que os livraram da mão dos 
que os despojaram. Porém tampouco 
ouviram aos juízes, antes prostituí-

JUÍZES E LÍDERES ELEITOS

DEUS, O CENTRO DE AUTORIDADE

 Salmos 48:14. Porque este Deus é 
o nosso Deus para sempre; ele será 
nosso guia até à morte.

 Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, 
o teu Redentor, o Santo de Israel: 
Eu sou o Senhor teu Deus, que te 
ensina o que é útil, e te guia pelo 
caminho em que deves andar.

SÁBADO

7Embora dezenas de homens 
ocupassem cargos executivos, 
quem permaneceu com a 
autoridade e governo da 
nação? Quão próximo e 
constante foi o Senhor ao 
guiar e governar seu povo?
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“O governo de Israel caracterizou-se pela organização mais completa, ma-
ravilhosa tanto pelo seu acabamento como pela sua simplicidade. A ordem, 
tão admiravelmente ostentada na perfeição e arranjo de todas as obras cria-
das por Deus, era manifesta na economia hebréia. Deus era o centro da au-
toridade e do governo, o Soberano de Israel. Moisés desempenhava o papel 
de seu chefe visível, em virtude de indicação divina, a fim de administrar as 
leis em Seu nome. Dos anciãos das tribos foi mais tarde escolhido um concí-
lio de setenta, para auxiliar a Moisés nos negócios gerais da nação. Vinham 
em seguida os sacerdotes, que consultavam o Senhor no santuário. Chefes 
ou príncipes governavam as tribos. Abaixo destes estavam os capitães de 
milhares, capitães de cem, capitães de cinqüenta, e capitães de dez; e, por 
último, oficiais que poderiam ser empregados no desempenho de deveres 
especiais”. (Patriarcas e Profetas, pág. 269).

ESTUDO ADICIONAL 
•“Mesmo antes de deixarem o Egito, tinha-se levado a efeito uma or-
ganização temporária, e o povo foi distribuído em grupos, sob chefes 
designados. No Sinai completaram-se os arranjos para a organização. A 
ordem tão saliente-mente ostentada em todas as obras de Deus, mani-
festava-se na economia hebréia. Deus era o centro da autoridade e do 
governo. Moisés, como Seu representante, devia em Seu nome adminis-
trar as leis. Então vinha o conselho dos setenta, os sacerdotes, e os prín-
cipes, e sob estes “capitães de milhares, e capitães de cem, e capitães 
de cinqüenta, e capitães de dez”; e, finalmente, oficiais designados para 
fins especiais. O acampamento foi arranjado em perfeita ordem, ficando 
no centro o tabernáculo — a morada de Deus — e em redor dele as 
tendas dos sacerdotes e levitas. Além destas, cada tribo acampava ao 
lado de seu próprio estandarte. (Educação Pag. 37).
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Sábado, 28 de agosto de 2021

A origem da     
monarquia 

L I Ç Ã O  9

“Tinha o Senhor, mediante os Seus profetas, predito que Israel seria 
governado por um rei; mas não se segue que esta forma de governo fosse 
a melhor para eles, ou de acordo com Sua vontade. Ele permitiu que o 
povo segui -se sua própria escolha, porque se recusaram a ser guiados por 
Seu conselho. Oséias declara que Deus lhes deu um rei em Sua ira. Oséias 
13:11. Quando os homens preferenciam seguir o seu próprio caminho, 
sem buscar conselho de Deus, ou em oposição à Sua vontade revelada, 
muitas vezes Ele satisfaz seus desejos, a fim de que, por meio da amarga 
experiência que se segue, possam ser levados a compenetrar -se de sua 
loucura é a arrepender-se de seu pecado. Oh orgulhosa, é a sabedoria 
humana demostrar-se-ão um guia perigoso. Aquilo que o coração deseja 
contrário à vontade de Deus, verificar-se-á, no fim, que é uma maldição em 
vez de bênção. (Patriarcas e Profetas, pág. 446).

DOMINGO

1O que os israelitas propuseram 
a Gideão? Consentiu com a 
sua proposta? O que revela 
sua solicitação e a resposta de 
Gideão?

 Juízes 8:22-23. Então os homens 
de Israel disseram a Gideão: Domi-
na sobre nós, tanto tu, como teu 
filho e o filho de teu filho; porquan-
to nos livraste da mão dos midia-
nitas. Porém Gideão lhes disse: 
Sobre vós eu não dominarei, nem 
tampouco meu filho sobre vós do-
minará; o Senhor sobre vós domi-
nará.

A ESCOLHA DO POVO

“O povo de Israel, em gratidão pelo seu livramento dos midianitas, propôs 
a Gideão que ele se tornasse seu rei, e que o trono se confirmasse aos seus 
descendentes. Essa proposta estava em direta violação dos princípios da 
teocracia. Deus era o rei de Israel, e para este a colocação de um homem 

Por favor, ler o Relatório Missionário
do Departamento do Bom Samaritano na página 61.



56 L I Ç Õ E S  D A  E S C O L A  S A B A T I N A  -  2 º S E M E S T R E  -  2 0 2 1

Falai, peço-vos, aos ouvidos de to-
dos os cidadãos de Siquém: Qual 
é melhor para vós, que setenta 
homens, todos os filhos de Jeru-
baal, dominem sobre vós, ou que 
um homem sobre vós domine? 
Lembrai-vos também de que sou 
osso vosso e carne vossa. Haven-
do, pois, Abimeleque dominado 
três anos sobre Israel.   Porém uma 
mulher lançou um pedaço de uma 
mó sobre a cabeça de Abimele-
que; e quebrou-lhe o crânio. Então 
chamou logo ao moço, que levava 
as suas armas, e disse-lhe: desem-
bainha a tua espada, e mata-me; 
para que não se diga de mim: Uma 
mulher o matou. E o moço o atra-
vessou e ele morreu!

SEGUNDA

2Ao contrário de Gideão, 
o que fez Abimeleque 
arbitrariamente e pela força? 
Como acabou a vida deste 
usurpador depois de reinar em 
Israel por três anos? Naquele 
momento, que ideia tinha o 
povo sobre a monarquia?

“Abimeleque teve sucesso em seus planos e foi aceito, primeiro pelos Si-
quemitas, e mais tarde pelo povo em geral, como governante de Israel. 
Mas, embora assim exaltado à posição mais elevada da nação, ele foi com-
pletamente indigno de confiança. Seu nascimento foi ignóbil, seu caráter vi-
cioso. As qualidades mais Elevado e nobre, virtude, integridade e verdade, 
ele nunca tinha apreciado. Ele possuía uma forte vontade e uma perseve-
rança indomável, e assim, com as medidas mais inescrupulosas, ele atingiu 
seus propósitos.  “Se os israelitas tivessem mantido uma percepção clara 
do bem e do mal, eles teriam visto a falácia do raciocínio de Abimeleque 
e a injustiça de suas reivindicações. Eles teriam visto que ele estava cheio 
de inveja e movido por uma vil ambição de exaltar-se para a ruína de seus 
irmãos. Não é confiável aqueles que são controlados por políticas e não por 
princípios. Eles vão perverter a verdade, esconder fatos e eles interpretarão 
as palavras dos outros no sentido em que nunca foram intencionadas. Eles 
usarão palavras lisonjeiras, enquanto o veneno da víbora estiver sob sua lín-
gua. Aquele que não busca seriamente a orientação divina será enganado 
por suas palavras suaves e planos inteligentes" (Signs of the Times, 4 de 
agosto 1881). Traduzido

no trono seria a rejeição de seu Soberano divino. Gideão reconheceu este 
fato; sua resposta mostra quão verdadeiros e nobres eram os seus intuitos. 
‘Sobre vós eu não dominarei’, declara, ‘nem tão pouco meu filho sobre vós 
dominará; o Senhor sobre vós dominará’.” (Patriarcas e Profetas, pág. 407).

 Juízes 9:1-2, 6, 22, 53-54. E Abi-
meleque, filho de Jerubaal, foi a 
Siquém, aos irmãos de sua mãe, 
e falou-lhes e a toda a geração da 
casa do pai de sua mãe, dizendo: 
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 1 Samuel 8:1, 4-5. E sucedeu que, 
tendo Samuel envelhecido, consti-
tuiu a seus filhos por juízes sobre 
Israel. Então todos os anciãos de 
Israel se congregaram, e vieram a 
Samuel, a Ramá, E disseram-lhe: 
Eis que já estás velho, e teus filhos 
não andam pelos teus caminhos; 
constitui-nos, pois, agora um rei 
sobre nós, para que ele nos julgue, 
como o têm todas as nações.

TERÇA

3Que pedido os anciãos de 
Israel fizeram a Samuel um dia? 
O que eles mostraram sobre 
sua compreensão e apreciação 
do governo desejado por 
Deus para seu povo?

RAZÕES POR TRÁS DO DESEJO DE UM REI

“O desejo não satisfeito de poder mundano e de ostentação é tão difícil 
de sanar hoje como o era nos dias de Samuel. Os cristãos procuram edificar 
como os mundanos edificam, vestir como vestem os mundanos — na imi-
tação dos costumes daqueles que adoram apenas o deus deste século. As 
instruções da Palavra de Deus, os conselhos e reprovações de Seus servos, 
e até mesmo as advertências enviadas diretamente do trono, parecem des-
tituídas de poder para subjugar esta ambição indigna. Quando o coração 
está alienado de Deus, qualquer pretexto praticamente basta para justificar 
a desconsideração de Sua autoridade.” (Vidas que falam, 21 de maio pág. 
145.2).

“Os não consagrados e amantes do mundo estão sempre prontos para 
criticar e condenar aqueles que têm defendido sem medo a Deus e a 
justiça. Se um defeito é visto em alguém a quem o Senhor confiou gran-
de responsabilidades, então toda sua devoção anterior é esquecida e um 
esforço é feito para silenciar sua voz e destruir sua influência. Mas que 
esses juízes constituídos por si mesmos se lembrem de que o Senhor lê o 

 1Samuel 8:6-8. Porém esta palavra 
pareceu mal aos olhos de Samuel, 
quando disseram: Dá-nos um rei, 
para que nos julgue. E Samuel 
orou ao Senhor. E disse o Senhor 
a Samuel: Ouve a voz do povo em 
tudo quanto te dizem, pois não te 
têm rejeitado a ti, antes a mim me 
têm rejeitado, para eu não reinar 
sobre eles. Conforme a todas as 
obras que fizeram desde o dia em 
que os tirei do Egito até ao dia de 
hoje, a mim me deixaram, e a ou-
tros deuses serviram.

QUARTA

4Como Samuel se sentiu ao 
ouvir esse pedido? O que 
o Senhor lhe comunicou? A 
Quem estavam rejeitando, 
realmente, fazendo tal 
pedido?
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ADVERTÊNCIAS CONTRA A MONARQUIA

coração. Não podem eles esconder seus segredos de seu olhar perscruta-
dor. ” (Signs of the Times, 13 de julho de 1882).(Traduzido).
“Os homens mais prestativos são raramente apreciados. Os que traba 
lham mais ativa e altruisticamente pelos semelhantes, e que se têm mos-
trado instrumentos na obtenção de maiores resultados, são muitas vezes 
recompensados com ingratidão e negligência. Quando tais pessoas se 
vêem postas de lado, quando seus conselhos são repelidos, despreza-
dos, elas podem sentir que estão sendo vítimas de grande injustiça. Mas 
aprendam pelo exemplo de Samuel a não se justificarem a si mesmas nem 
a se vingarem.” (Vidas que falam, 21 de maio pág. 145.3)
“Aqueles que desprezam e rejeitam o fiel servo de Deus mostram não 
apenas desprezo pelo homem, mas pelo Mestre que o envio. São as pala-
vras de Deus, suas repreensões e conselhos, que foram cancelados; Está 
autoridade que é rejeitada” (Signs of the Times, 13 de julho de 1882). 

pregará nos seus carros, e como 
seus cavaleiros, para que corram 
adiante dos seus carros. E os porá 
por chefes de mil, e de cinquenta; 
e para que lavrem a sua lavoura, 
e façam a sua sega, e fabriquem 
as suas armas de guerra e os pe-
trechos de seus carros. E tomará 
as vossas filhas para perfumistas, 
cozinheiras e padeiras. E tomará 
o melhor das vossas terras, e das 
vossas vinhas, e dos vossos olivais, 
e os dará aos seus servos. E as vos-
sas sementes, e as vossas vinhas 
dizimará, para dar aos seus oficiais, 
e aos seus servos. Também os vos-
sos servos, e as vossas servas, e 
os vossos melhores moços, e os 
vossos jumentos tomará, e os em-
pregará no seu trabalho. Dizimará 
o vosso rebanho, e vós lhe servireis 
de servos.

QUINTA

5O que Samuel explicou 
claramente a eles para fazê-los 
entender a que essa mudança 
de governo levaria; incluindo 
muitas desvantagens que eles 
experimentariam ao rejeitar o 
governo de Deus em favor de 
uma monarquia terrestre?

 1 Samuel 8:10-17. E falou Samuel 
todas as palavras do Senhor ao 
povo, que lhe pedia um rei. E dis-
se: Este será o costume do rei que 
houver de reinar sobre vós; ele 
tomará os vossos filhos, e os em-

“Expôs-lhes fielmente os encargos que seriam postos sobre eles, e mos-
trou o contraste entre tal estado de opressão e sua condição presente, 
relativamente livre e próspera. Seu rei imitaria de outros a pompa e o luxo, 
para sustentar os quais seriam necessários pesados impostos sobre suas 
pessoas e propriedades. Deveriam preencher as fileiras de seu exército, e 
exigir-se-lhes-ia cultivar seus campos, ceifar suas plantações, e fabricar im-
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plementos de guerra para o seu serviço. As filhas de Israel seriam tomadas 
como confeiteiras e padeiras para a casa real. Para manter sua condição 
régia, apoderar-se-ia do melhor de suas terras, concedidas ao povo pelo 
próprio Jeová. Os mais valiosos de seus servos, igualmente, e de seu gado, 
ele tomaria e os empregaria “no seu trabalho”. Além de tudo isto o rei 
exigiria um dízimo de toda a sua receita, dos lucros de seu trabalho, ou dos 
produtos do solo. “Vós lhe servireis de criados”, concluiu o profeta. “Então 
naquele dia clamareis por causa de vosso rei, que vós houverdes escolhido; 
mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia”. Por mais pesadas que se achas-
sem suas exigências, uma vez estabelecida a monarquia, não a poderiam 
eles depor à vontade”. (Patriarcas e Profetas, pág. 446.3)

“Os israelitas não compreendiam que serem neste sentido diferentes de ou-
tras nações era um privilégio e bênção especiais. Deus havia separado os 
israelitas de todos os outros povos, para deles fazer Seu tesouro peculiar. 
Eles, porém, não tomando em consideração esta alta honra, desejaram avi-
damente imitar o exemplo dos gentios! E ainda o anelo de conformar-se 
às práticas e costumes mundanos existe entre o povo professo de Deus. 
Afastando-se eles do Senhor, tornam-se ambiciosos dos proveitos e honras 
do mundo. Cristãos acham-se constantemente procurando imitar as práticas 
dos que adoram o deus deste mundo. Muitos insistem em que, unindo-se 
aos mundanos e conformando-se aos seus costumes, poderiam exercer uma 
influência mais forte sobre os ímpios. Mas todos os que adotam tal método 
de proceder, separam-se desta maneira da Fonte de sua força. Tornando-se 
amigos do mundo, são inimigos de Deus. Por amor à distinção terrestre, 
sacrificam a indizível honra a que Deus os chamou, honra esta de mostrarem 
os louvores dAquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. 
1 Pedro 2:9. (Patriarcas e Profetas, pág. 447.2)

 1 Samuel 8:19-22. Porém o povo 
não quis ouvir a voz de Samuel; e 
disseram: Não, mas haverá sobre 
nós um rei. E nós também seremos 
como todas as outras nações; e o 
nosso rei nos julgará, e sairá adian-
te de nós, e fará as nossas guerras. 
Ouvindo, pois, Samuel todas as 
palavras do povo, as repetiu aos 
ouvidos do Senhor. Então o Se- 
nhor disse a Samuel: Dá ouvidos à 
sua voz, e constitui lhes rei. Então 
Samuel disse aos homens de Israel: 
Volte cada um à sua cidade.”

SEXTA

6Os anciãos levaram a sério os 
perigos e desvantagens de uma 
monarquia e reconsideraram 
sua solicitação? Por que eles 
não estavam interessados em 
ouvir a voz do Senhor e aceitar 
sua administração?
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“Samuel conduziu o estranho ao local da assembleia, onde estavam reunidos 
os homens principais da cidade. Entre eles, por determinação do profeta, o 
lugar de honra foi dado a Saul, e no festim o quinhão mais escolhido foi posto 
diante dele. Terminadas as cerimônias, Samuel levou o hóspede à sua casa, e 
ali, no eirado, conversou com ele, apresentando os grandes princípios sobre os 
quais o governo de Israel fora estabelecido, e procurando assim prepará-lo até 
certo ponto para o seu elevado cargo...
“Quando Saul partiu, cedo na manhã seguinte, o profeta saiu com ele. Tendo 
atravessado a cidade, mandou que o servo passasse adiante. Então ordenou 
a Saul que parasse a fim de receber uma mensagem a ele enviada por Deus. 
“Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lho derramou sobre a cabeça, e o 
beijou, e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a Sua 
herdade?” Como prova de que isto era feito por autorização divina, predisse os 
incidentes que ocorreriam em sua viagem para casa, e afirmou a Saul que ele 
seria habilitado pelo Espírito de Deus para o cargo que o esperava”. (Patriarcas 
e Profetas, pág. 448,449)

PRIMEIRO REI DE ISRAEL

Samuel disse a Saul: Dize ao moço 
que passe adiante de nós (e pas-
sou); porém tu espera agora, e te 
farei ouvir a palavra de Deus. Então 
tomou Samuel um vaso de azeite, 
e lho derramou sobre a cabeça, e 
beijou-o, e disse: Porventura não te 
ungiu o SENHOR por capitão so-
bre a sua herança? E o Espírito do 
Senhor se apoderará de ti, e profe-
tizarás com eles, e tornar-te-ás um 
outro homem.

SÁBADO

7A qual mandamento do Senhor 
Samuel obedeceu? A Quem 
ungiu como o primeiro Rei?

 1 Samuel 9:27; 10:1, 6. E, descendo 
eles para a extremidade da cidade, 

ESTUDO ADICIONAL 
•“Disse o Senhor: ‘Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, 
pois não te têm rejeitado a ti, antes a Mim Me têm rejeitado para Eu não 
reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia 
em que os tirei do Egito até ao dia de hoje, pois a Mim Me deixaram, 
e a outros deuses serviram, assim também te fizeram a ti’. O profeta 
foi reprovado por ofender-se com a conduta do povo em relação a si, 
individualmente. Não haviam manifestado desrespeito para com ele, 
mas para com a autoridade de Deus, que havia designado os príncipes 
de Seu povo. Aqueles que desprezam e rejeitam o fiel servo de Deus, 
mostram desdém, não meramente ao homem, mas ao Senhor que o 
enviou. São as palavras de Deus, Suas reprovações e conselhos, o que é 
anulado; é Sua autoridade que é rejeitada." Patriarcas e Profetas, p. 445
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RELATÓRIO MISSIONÁRIO
DEPARTAMENTO 

DO BOM SAMARITANO
 Para ler no sábado, 28 de agosto de 2021

A Oferta Especial da Escola Sabatina 
será coletada no sábado, 4 de setembro de 2021

A todos os irmãos, irmãs, amigos e conhecidos de todo o mundo: Uma 
saudação calorosa e agradável. A obra do Bom Samaritano deve o seu cresci-
mento à colaboração, ao sacrifício e ao espírito de renúncia de todos os que 
são sensíveis à obra do Espírito Santo.

A Sagrada Palavra avisa-nos que nos últimos tempos as dificuldades nos 
aguardam em muitos âmbitos: social, religioso e econômico.

O apóstolo Tiago resume em poucas palavras o propósito da obra do Bom 
Samaritano: “A religião pura e imaculada para com Deus e Pai, é esta: Visitar os 
órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do Mundo” 
Tiago 1:27.

Órfãos, viúvas, idosos, doentes, são os grupos mais frágeis. Sem a ajuda 
de pessoas saudáveis, fortes e de famílias ricas, eles arriscariam abandonar 
seu triste destino.

Nos tempos do profeta Elias, como consequência das repetidas trans-
gressões de Israel, houve por muito tempo uma grande seca que dificultou 
muito a sobrevivência não só do povo, mas do próprio profeta de Deus. Mas 
uma mensagem de esperança é dirigida ao profeta: “Então veio a ele a palavra 
do Senhor, dizendo: Levanta-te, e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita 
ali; eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente” 1 Reis 17:8,9.

Quem era a viúva de Sarepta?
“Essa mulher não era israelita. Jamais havia ela tido os privilégios e bênçãos 

que o escolhido povo de Deus desfrutava; mas era uma crente no verdadeiro 
Deus, e tinha andado em toda a luz que brilhava em seu caminho. E agora, 
quando não havia segurança para Elias na terra de Israel, Deus o enviou a esta 
mulher, a fim de asilar-se em seu lar

‘Então, ele se levantou e se foi a Sarepta; e, chegando à porta da cidade, eis 
que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha; e ele a chamou e lhe disse: 
Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E, indo ela a 
buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me, agora, também um bocado de 
pão na tua mão’ 1 Reis 17:10, 11.

Nesse lar afligido pela pobreza, a fome apertava excessivamente; e o ali-
mento lastimosamente escasso parecia estar por acabar-se. A chegada de Elias 
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mesmo no dia em que a viúva temia ter que abandonar a luta pelo sustento, 
provou ao máximo sua fé no poder do Deus vivo para suprir suas necessidades. 
Mas mesmo em sua penúria extrema deu ela testemunho de sua fé, atendendo 
ao pedido do estrangeiro que lhe suplicava repartir com ele o último bocado.

Em resposta ao pedido de Elias por alimento e água, a viúva disse: ‘Vive o 
Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho’.

A viúva tinha até então tratado todos os estrangeiros com bondade e libe-
ralidade. Agora, indiferente aos sofrimentos que poderiam resultar a ela e seu 
filho, e confiando no Deus de Israel para suprir cada uma de suas necessidades, 
ela enfrentou esta suprema prova de hospitalidade, fazendo ‘conforme a pala-
vra de Elias’ (Profetas e Reis, 62).

Este momento foi crucial e decisivo para o futuro da viúva. Se ela tivesse 
negado hospitalidade ao homem de Deus, teria comido o último pão com seu 
filho e esperado a morte. Existem situações que não podemos adiar. Quantas 
vezes já dissemos: "Não, hoje não, talvez outra hora."

A viúva de Sarepta compartilhou seu pedaço de pão com Elias e salvou sua 
vida e a de seu filho. Deus prometeu uma grande bênção a todos os que, em 
tempos difíceis, oferecem simpatia e assistência aos mais desamparados: Ele 
não mudou. Hoje, seu poder não é inferior ao que ele manifestou na época de 
Elias.

Como terminou a história?
“E ela foi e fez conforme a palavra de Elias; e assim comeu ela, e ele, e a sua 

casa muitos dias” 1 Reis 17:15.
Se como para a viúva, hoje foi nosso último dia: conseguiríamos renunciar 

para honrar o servo de Deus? Se tivéssemos um pouco de fé como aquele grão 
de mostarda, certamente poderíamos cumprir a vontade de Deus.

“Deus não pode usar homens que, em tempos de perigo, quando a força, 
a coragem e a influência de todos são necessárias, temem tomar uma firme 
posição pelo direito” Profetas e Reis, 69).

Caro amigo, irmão e irmã, você e eu representamos essa viúva. Embora não 
tenhamos quase nada, o Senhor tem nos elegido para uma tarefa especial. 
Atender às necessidades do profeta. Estamos prontos para ofertar e sacrificar 
uma parte? No próximo sábado será recolhida a oferta especial para o Depar-
tamento do Bom Samaritano. Deus abençoará nosso sacrifício. O que oferece-
mos, mesmo que seja pouco, será suficiente pela bênção de Deus para nutrir o 
servo de Deus e a nós mesmos por muito tempo.

Vosso irmão em Cristo,
Stefano La Corte

Diretor do Departamento O Bom Samaritano da Associação Geral
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L I Ç Ã O  1 0
Sábado, 4 de setembro de 2021

 1 Reis 9:15. E esta é a causa do 
tributo que impôs o rei Salomão, 
para edificar a casa do Senhor e 
a sua casa, e Milo, e o muro de 
Jerusalém, como também a Hasor, 
e a Megido, e a Gezer.

DOMINGO

1Depois que o templo foi 
construído em Jerusalém, 
quais projetos de construção 
caros Salomão empreendeu? 

Cisma em    
Israel

“Com a divisão do reino logo no início do reinado de Roboão, a glória 
de Israel começou a declinar, nunca mais sendo reconquistada em 
sua plenitude. Às vezes, durante os séculos que se seguiram, o trono 
de Davi fora ocupado por homens de caráter digno e previdente 
discernimento, e sob a administração desses soberanos as bênçãos que 
então repousavam sobre os homens de Judá se estendiam às nações 
circunvizinhas. Por vezes fora o nome de Jeová exaltado sobre todo deus 
falso, e Sua lei fora tida em reverência. De tempos em tempos surgiam 
poderosos profetas, a fim de fortalecerem as mãos dos governantes e 
encorajarem o povo para que continuasse fiel. Mas as sementes do mal 
em germinação já quando Roboão ascendeu ao trono, não seriam jamais 
completamente erradicadas; e às vezes o outrora favorecido povo de 
Deus caiu tão baixo a ponto de tornar-se um provérbio entre os pagãos. 
(Profetas e Reis pag. 45.5)

A Oferta Especial da Escola Sabatina para o
Departamento do Bom Samaritano 

Deus abençoe tua oferta dada com um coração fiel e amoroso!

ALTOS CUSTOS DE CONSTRUÇÃO

“O espírito missionário que Deus implantara no coração de Salomão e de 
todos os verdadeiros israelitas fora suplantado pelo espírito de comer-
cialismo. As oportunidades propiciadas pelo contato com muitas nações 
foram usadas para exaltação pessoal. Salomão procurou fortalecer po-
liticamente sua posição construindo cidades fortificadas nas passagens 
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todas as suas mulheres estrangeiras, 
as quais queimavam incenso e sacri-
ficavam a seus deuses. Pelo que o 
Senhor se indignou contra Salomão; 
porquanto desviara o seu coração do 
Senhor Deus de Israel, o qual duas 
vezes lhe aparecera. E acerca deste 
assunto lhe tinha dado ordem que 
não seguisse a outros deuses; po-
rém não guardou o que o Senhor 
lhe ordenara. Assim disse o Senhor 
a Salomão: Pois que houve isto em 
ti, que não guardaste a minha aliança 
e os meus estatutos que te mandei, 
certamente rasgarei de ti este reino, 
e o darei a teu servo. E Aías pegou 
na roupa nova que tinha sobre si, e 
a rasgou em doze pedaços. E dis-
se a Jeroboão: Toma para ti os dez 
pedaços, porque assim diz o Senhor 
Deus de Israel: Eis que rasgarei o rei-
no da mão de Salomão, e a ti darei as 
dez tribos.

SEGUNDA

2Salomão permaneceu 
totalmente fiel ao Senhor? 
Que profecia foi pronunciada 
contra seu reino devido a 
pecados graves e apostasia?

“A conduta de Salomão trouxe sua inevitável penalidade. Sua sepa-
ração de Deus pela comunhão com idólatras foi sua ruína. Renunciando 
sua aliança com Deus, perdeu o domínio de si mesmo. Sua eficiência 
moral desapareceu. Sua fina sensibilidade embotou-se, e cauterizou-se 
sua consciência. Aquele que no início de seu reinado havia demonstra-

comerciais. Reconstruiu Gezer, próximo de Jope, que ficava ao longo da 
estrada entre Egito e Síria; Bete-Horom, a oeste de Jerusalém, dominan-
do as passagens da estrada que ia do interior da Judéia a Gezer e à costa 
do mar; Megido, situada na estrada das caravanas de Damasco para o 
Egito, e de Jerusalém para o Norte; e “Tadmor, no deserto” (2 Crônicas 
8:4), ao longo da rota das caravanas do Oriente. Todas estas cidades fo-
ram poderosamente fortificadas. As vantagens comerciais de uma passa-
gem nas cabeceiras do Mar Vermelho foram ampliadas pela construção 
de naus em Esiom-Geber, “na praia do mar, na terra de Edom”. 1 Reis 
9:26, 28. Marinheiros treinados de Tiro, “com os servos de Salomão” (2 
Crônicas 8:18), conduziam esses navios nas viagens para Ofir, e “traziam 
de Ofir muitíssima madeira de sândalo, e pedras preciosas”. 1 Reis 10:11. 
(Profetas e Reis pag. 31).

 1 Reis 11:5-11, 30-31. Porque Sa-
lomão seguiu a Astarote, deusa dos 
sidônios, e Milcom, a abominação 
dos amonitas. Assim fez Salomão 
o que parecia mal aos olhos do Se- 
nhor; e não perseverou em seguir ao 
Senhor, como Davi, seu pai. Então 
edificou Salomão um alto a Quemós, 
a abominação dos moabitas, sobre o 
monte que está diante de Jerusalém, 
e a Moloque, a abominação dos fi- 
lhos de Amom. E assim fez para com 
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do tanta sabedoria e simpatia em restituir um desamparado bebê a sua 
desafortunada mãe (1 Reis 3:16-28), caiu tão baixo a ponto de consentir 
na construção de um ídolo ao qual se ofereciam em sacrifício crianças 
vivas. Aquele que na sua juventude fora dotado de discrição e entendi-
mento, e que em sua forte varonilidade havia sido inspirado a escrever: 
“Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os 
caminhos da morte” (Provérbios 14:12), em seus últimos anos afastou-se 
tanto da pureza a ponto de favorecer ritos licenciosos e revoltantes rela-
cionados com a adoração de Quemós e Astarote. Aquele que na dedi-
cação do templo tinha dito a seu povo: “Seja o vosso coração perfeito 
para com o Senhor nosso Deus” (1 Reis 8:61), tornara-se um transgres-
sor, negando no coração e na vida suas próprias palavras. Ele tomou 
licença por liberdade. Procurou — mas a que preço — unir a luz com as 
trevas, o bem com o mal, a pureza com a impureza, Cristo com Belial. 
(Profetas e Reis pag. 23).

 1 Reis 12:3-4. Porque mandaram 
chamá-lo; veio, pois, Jeroboão e 
toda a congregação de Israel, e fa-
laram a Roboão, dizendo: Teu pai 
agravou o nosso jugo; agora, pois, 
alivia tu a dura servidão de teu pai, 
e o pesado jugo que nos impôs, e 
nós te serviremos.

TERÇA

3Quando Roboão sucedeu a 
Salomão, que queixas o povo 
apresentou a ele? O que eles 
pediram?

IMPOSTOS ALTOS

“As tribos vinham há muito sofrendo cruéis injustiças sob as medidas opres-
sivas do governante anterior. A extravagância do reinado de Salomão duran-
te sua apostasia levara-o a tributar o povo pesadamente, e a requerer dele 
muito trabalho servil. Antes de levar avante a coroação de um novo monarca, 
os líderes dentre as tribos determinaram assegurar-se se era ou não propó-
sito do filho de Salomão aliviar aquelas cargas. “Veio, pois, Jeroboão com 
todo o Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo; 
alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos 
tinha imposto, e servir-te-emos”. (Profetas e Reis pag. 42).

 1 Reis 12:5-8. E ele lhes disse: Ide-
vos até ao terceiro dia, e então vol-
tai a mim. E o povo se foi. E teve 
o rei Roboão conselho com os an-
ciãos que estiveram na presença 
de Salomão, seu pai, quando este 

QUARTA

4Com quem Roboão se 
consultou antes de responder 
ao pedido do povo? O 
Conselho de quem ele aceitou 
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“Não satisfeito, Roboão voltou-se para os jovens que com ele se tinham as-
sociado durante sua juventude e maturidade, e inquiriu deles: “Que aconse- 
lhais vós, que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia-nos o 
jugo que teu pai nos impôs?” 1 Reis 12:9. Os jovens sugeriram que ele tratas-
se asperamente com os súditos de seu reino, e lhes tornasse claro que desde 

“Roboão ... [foi] o filho que Salomão escolheu para ser seu sucessor ..." (Re-
view and Herald, 3 de julho de 1913).
“Embora Salomão tivesse ansiado por preparar o espírito de Roboão, seu 
sucessor escolhido, para que enfrentasse com sabedoria a crise predita pelo 
profeta de Deus, ele não fora jamais capaz de exercer forte influência mode-
ladora para o bem sobre a mente de seu filho, cuja primeira educação tinha 
sido tão extremamente negligenciada. Roboão tinha recebido de sua mãe, 
uma amonita, a estampa de um caráter vacilante. Algumas vezes procurou 
servir a Deus, e foi agraciado com uma medida de prosperidade; mas não 
ficou firme, e afinal rendeu-se às más influências que o rodearam desde a 
infância. Nos erros da vida de Roboão e em sua apostasia final é revelado o 
trágico resultado da união de Salomão com mulheres idólatras.” (Profetas e 
Reis pag. 41)

e o que ele fez com o sábio 
conselho dado a ele por 
conselheiros experientes?

ainda vivia, dizendo: Como acon-
selhais vós que se responda a este 
povo? E eles lhe falaram, dizendo: 
Se hoje fores servo deste povo, e 
o servires, e respondendo-lhe, lhe 
falares boas palavras, todos os 
dias serão teus servos. Porém ele 
deixou o conselho que os anciãos 
lhe tinham dado, e teve conselho 
com os jovens que haviam crescido 
com ele, que estavam diante dele.

do: Alivia o jugo que teu pai nos 
impôs? E os jovens que haviam 
crescido com ele lhe falaram: Assim 
dirás a este povo que te falou: Teu 
pai fez pesadíssimo o nosso jugo, 
mas tu o alivias de sobre nós; as-
sim lhe falarás: Meu dedo mínimo 
é mais grosso do que os lombos 
de meu pai. Assim que, se meu pai 
vos carregou de um jugo pesado, 
ainda eu aumentarei o vosso jugo; 
meu pai vos castigou com açoites, 
porém eu vos castigarei com es-
corpiões.

QUINTA

5Quão contrária foi a sugestão 
dos jovens conselheiros? Que 
Espírito podemos dizer que 
não foi ouvido?

 1 Reis 12:9-11. E disse-lhes: Que 
aconselhais vós que respondamos 
a este povo, que me falou, dizen-
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o princípio ele não admitiria interferência com os seus desejos pessoais”.
“Inflado pela perspectiva de exercer suprema autoridade, Roboão determi-
nou desconsiderar o conselho dos homens mais idosos do seu reino, e fazer 
dos jovens seus conselheiros. Sucedeu então que no dia aprazado, quan-
do ‘Jeroboão, e todo o povo’, veio a Roboão em busca de uma resposta 
concernente ao programa que ele pretendia pôr em prática, Roboão ‘lhes 
respondeu asperamente [...] dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém 
eu lhe acrescentarei mais; meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos 
castigarei com escorpiões’. 1 Reis 12:12-14.” (Profetas e Reis pag. 42).

“Tivessem Roboão e seus inexperientes conselheiros compreendido a von-
tade divina concernente a Israel, teriam eles dado ouvidos à solicitação do 
povo por reformas decididas na administração do governo. Mas na hora 
oportuna que se lhes apresentou na reunião de Siquém, deixaram de racio-
cinar da causa para o efeito, e assim enfraqueceram para sempre sua influên-
cia sobre grande parte do povo. Sua expressa determinação de perpetuar 
e acrescentar a opressão introduzida durante o reinado de Salomão estava 
em direto conflito com o plano de Deus para Israel, e deu ao povo ampla 
ocasião de duvidar da sinceridade de seus motivos. Nesta tentativa inepta e 
insensível de exercer poder, o rei e seus conselheiros escolhidos revelaram o 
orgulho da posição e autoridade”. (Profetas e Reis pag. 42).

conforme ao conselho dos jovens, di-
zendo: Meu pai agravou o vosso jugo, 
porém eu ainda aumentarei o vosso 
jugo; meu pai vos castigou com açoi-
tes, porém eu vos castigarei com es-
corpiões. O rei, pois, não deu ouvidos 
ao povo; porque esta revolta vinha do 
Senhor, para confirmar a palavra que 
o Senhor tinha falado pelo ministério 
de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho 
de Nebate.

 2 Crônicas 10:15. Assim o rei não 
deu ouvidos ao povo, porque esta 
mudança vinha de Deus, para que o 
Senhor confirmasse a sua palavra, a 
qual falara pelo ministério de Aías, o 
silonita, a Jeroboão, filho de Nebate.

SEXTA

6Contra quem o rei se voltou? 
Que resposta deu três dias 
depois, quando os povo 
voltou?

SEGUINDO MAUS CONSELHOS

 1 Reis 12:12-15. Veio, pois, Jeroboão 
e todo o povo, ao terceiro dia, a Ro-
boão, como o rei havia ordenado, di-
zendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E 
o rei respondeu ao povo duramente; 
porque deixara o conselho que os 
anciãos lhe haviam dado. E lhe falou 
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“O Senhor não permitiu a Roboão pôr em prática a política que ele havia 
esboçado. Havia entre as tribos muitos milhares que haviam ficado alerta 
quanto às opressivas medidas do reinado de Salomão, e esses sentiram 
agora que outra coisa não poderiam fazer senão rebelar-se contra a casa 
de Davi. ‘Vendo, pois, todo o Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então 
o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já 
não temos herança no filho de Jessé; Israel, cada um às suas tendas Olha 
agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo o Israel se foi para as suas ten-
das”. 1 Reis 12:16.  “A brecha aberta com o ríspido discurso de Roboão 
provou-se irreparável. Daí em diante as doze tribos de Israel ficaram divi-
didas, as tribos de Judá e Benjamim formando o reino mais abaixo, ou ao 
sul de Judá, sob o governo de Roboão, enquanto as dez tribos ao norte 
formaram e mantiveram um governo separado, conhecido como o reino 
de Israel, tendo Jeroboão como seu rei. Assim se cumpriu a predição do 
profeta concernente ao rasgamento do reino. ‘Esta revolta vinha do Se- 
nhor’. 1 Reis 12:15.” (Profetas e Reis pag. 43)

PRIMEIRO REI DE ISRAEL

 1 Reis 12:16-17. Vendo, pois, todo 
o Israel que o rei não lhe dava ouvi-
dos, tornou-lhe o povo a responder, 
dizendo: Que parte temos nós com 
Davi? Não há para nós herança no 
filho de Jessé. Às tuas tendas, ó Is-
rael! Provê agora a tua casa, ó Davi. 
Então Israel se foi às suas tendas. 
No tocante, porém, aos filhos de 
Israel que habitavam nas cidades 
de Judá, também sobre eles reinou 
Roboão.

 2 Crônicas 10:19. 

SÁBADO

7.Que cisma grave surgiu 
depois da cruel resposta de 
Roboão aos pedidos razoáveis 
do povo? Qual foi o resultado 
doloroso e quanto tempo 
durou?

ESTUDO ADICIONAL 
•“O povo ao qual Deus havia escolhido para ser como uma luz para as 
nações ao redor estava-se desviando de sua Fonte de força e procuran-
do tornar-se como estas nações. Como foi com Salomão, assim foi com 
Roboão: a influência do mau exemplo levou muitos a se extraviarem. E 
como aconteceu com eles, assim sucede em maior ou menor grau com 
cada um que se entrega à prática do mal: a influência do erro praticado 
não se confina ao que o pratica. Ninguém vive para si. Ninguém perece 
sozinho em sua iniqüidade. Cada vida é uma luz que ilumina e alegra 
o caminho de outros, ou uma negra e desoladora influência que tende 
para o desespero e a ruína. Nós conduzimos outros ou para cima, para 
felicidade e vida imortal, ou para baixo, para a tristeza e morte eterna. 
E se por nossas obras fortalecemos ou pomos em atividade as faculda-
des más dos que estão ao nosso redor, compartilhamos de seu pecado. 
(Profetas e Reis pag. 44).
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Sábado, 11 de setembro de 2021

A parábola da     
vinha 

L I Ç Ã O  1 1

“Os filhos de Israel deviam ocupar todo o território que Deus lhes indicara. 
Aquelas nações que haviam rejeitado a adoração e serviço ao verdadeiro 
Deus, deviam ser despojadas. Mas era propósito de Deus que pela 
revelação de Seu caráter através de Israel, fossem os homens atraídos para 
Si. O convite do evangelho devia ser dado a todo o mundo. Mediante 
o ensino do sistema de sacrifícios, Cristo devia ser erguido perante as 
nações, e todos que olhassem para Ele viveriam. Todo aquele que, como 
Raabe, a canaanita, e Rute, a moabita, tornassem da idolatria para o culto 
ao verdadeiro Deus, deviam unir-se ao Seu povo escolhido. À medida em 
que o número dos israelitas crescesse, deviam eles ampliar suas fronteiras, 
até que o seu reino envolvesse o mundo.” (Profetas e Reis, pag. 15).

DOMINGO

1Que parábola utilizou o Senhor 
na antiguidade  para representar 
a história, a condição e suas 
expectativas para o seu povo? 
Como era o solo em que plantou 
a vinha?

 Isaías 5:1. Agora cantarei ao meu 
amado o cântico do meu querido a 
respeito da sua vinha. O meu ama-
do tem uma vinha num outeiro fér-
til.

 Salmos 80:8. Trouxeste uma vinha 
do Egito; lançaste fora os gentios, 
e a plantaste

OUTEIRO FÉRTIL E VIDE NOBRE

“’Porque a porção do Senhor é o Seu povo; Jacó é a corda da Sua herança. 
Achou-a na terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos; trou-
xe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do Seu olho. Como a 
águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas 
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 Jeremias 2:21. Eu mesmo te plantei 
como vide excelente, uma semen-
te inteiramente fiel; como, pois, te 
tornaste para mim uma planta de-
generada como vide estranha?

 Isaías 5:2. E cercou-a, e limpando-a 
das pedras, plantou-a de excelen-
tes vides; e edificou no meio dela 
uma torre, e também construiu 
nela um lagar.

SEGUNDA

2.Que tipo de videira o senhor 
escolheu para plantar em 
sua vinha? O que fez para 
protegê-la e nutri-la?

"Por intermédio do povo escolhido, tinha Deus o propósito de abençoar 
toda a espécie humana. 'A vinha do Senhor dos exércitos' declarou o profeta 
'é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das Suas delícias.' Isaías 
5:7. A esse povo foram confiados os oráculos de Deus. Estavam protegidos 
pelos preceitos de Sua lei, os eternos princípios da verdade, justiça e pureza. 
A obediência a esses princípios devia ser a sua proteção, pois os livraria de 
se destruírem a si mesmos por práticas pecaminosas. E, como uma torre na 
vinha, Deus colocou no meio da terra Seu santo templo. Cristo era seu instru-
tor. Assim como havia sido com eles no deserto, devia ser ainda seu Mestre 
e Guia. No tabernáculo e no templo, Sua glória habitava no santo Shekinah, 
em cima do propiciatório. No benefício deles Ele manifestava constante-
mente as riquezas do Seu amor e paciência”. (Profetas e Reis, pag. 15).

DECEPÇÃO NA COLHEITA

asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e 
não havia com ele deus estranho.’ Deut. 32:9-12. Assim trouxe o Senhor 
os israelitas para junto de Si, para que habitassem como que à sombra do 
Altíssimo. Miraculosamente preservados dos perigos do errante viajar pelo 
deserto, foram eles finalmente estabelecidos na terra da promessa como 
uma nação favorecida.
“Mediante o uso de uma parábola, Isaías narrou com tocante sentimento a 
história do chamado e preparo de Israel para ser no mundo representante 
de Jeová, frutífero em toda boa obra.” (Profetas e Reis, pag. 15).

 Isaías 5:2 última parte, 4. ...e espe-
rava que desse uvas boas, porém 
deu uvas bravas. Que mais se po-
dia fazer à minha vinha, que eu lhe 
não tenha feito? Por que, esperan-
do eu que desse uvas boas, veio a 
dar uvas bravas?

TERÇA

3O que o Dono disse sobre o 
que tinha feito ao plantar a 
vinha? Porém o que encontrou 
no momento da colheita?
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“O Senhor declarou: ‘Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma se-
mente inteiramente fiel: como, pois, te tornaste para Mim uma planta de-
generada, de vide estranha?’. ‘Israel é uma vide frondosa; dá fruto para si 
mesmo.’ ‘Agora pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, 
vos peço, entre Mim e a Minha vinha. Que mais se podia fazer à Minha vi- 
nha, que Eu lhe não tenha feito? e como, esperando Eu que desse uvas, veio 
a produzir uvas bravas? Agora pois vos farei saber o que Eu hei de fazer à 
Minha vinha: tirarei a sebe, para que sirva de pasto; derribarei a sua parede, 
para que seja pisada; e a tornarei em deserto; não será podada nem cavada; 
mas crescerão nela sarças e espinheiros; e às chuvas darei ordem para que 
não derramem chuva sobre ela. Porque... esperou que exercessem juízo, e 
eis aqui opressão; justiça, e eis aqui clamor.’ Isaías 5:3-7”. (P. Reis, pág. 15.).

QUARTA

4Além de não produzir o fruto 
esperado, o que aconteceu 
com a vinha? Então o que o 
Senhor pediu que seu povo 
fizesse?

 Jeremias 2:21 última parte. “...
como, pois, te tornaste para mim 
uma planta degenerada como vide 
estranha?

 Isaías 5:3. E agora, ó moradores de 
Jerusalém e homens de Judá, peço 
que julguem entre mim e a minha 
vinha.

“Por intermédio de Moisés, exposto perante o Seu povo os resultados da 
infidelidade. Recusando guardar Seu concerto, estariam se excluindo da 
vida de Deus, e Sua bênção não podia vir sobre eles. Às vezes essas ad-
vertências eram ouvidas, e ricas bênçãos eram concedidas à nação judaica 
e por meio deles aos povos em redor. Mas a maior parte das vezes em 
sua história eles se esqueceram de Deus, e perderam de vista seu elevado 
privilégio como povo que O representava. Roubaram-nO do serviço que 
deles requeria, e roubaram o próximo da guia religiosa e santo exemplo. 
Desejaram apropriar-se do fruto da vinha sobre a qual haviam sido postos 
como mordomos. Sua avidez e cobiça tornaram-nos desprezíveis aos olhos 
dos próprios pagãos. Assim deu-se ao mundo gentio a ocasião de inter-
pretar mal o caráter de Deus e as leis de Seu reino.” (P. Reis, pág. 15). 

QUINTA

5O que se esperava que o 
Dono fizesse, já que a vinha 
não havia produzido nada e 
a vide se tornou uma planta 
estranha?  

 Isaías 5:5-6. Agora pois vos farei 
saber o que eu hei de fazer à minha 
vinha: tirarei a sua sebe, para que 
sirva de pasto; derribarei a sua pa-
rede, para que seja pisada; E a tor-
narei em deserto; não será podada 
nem cavada; mas crescerão nela 

RETIRADA DE PRIVILÉGIOS E PROTEÇÃO
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“Com coração paternal Deus tratou com Seu povo. Argumentou [...] sobre 
as bênçãos concedidas e bênçãos retidas. Pacientemente pôs perante eles 
seus pecados, e em espírito de demência esperou por seu reconhecimento. 
Profetas e mensageiros foram-lhes enviados para apresentar Seus reclamos 
aos lavradores; mas em lugar de serem bem recebidos, esses homens de 
poder e discernimento espiritual foram tratados como inimigos. Deus enviou 
ainda outros mensageiros, mas receberam o mesmo tratamento dispensado 
aos primeiros, com a única diferença que os lavradores mostraram ainda mais 
determinado ódio. “A excelente vide plantada pelo divino Lavrador sobre os 
montes da Palestina fora desprezada pelos homens de Israel, e finalmente foi 
lançada fora da vinha; tripudiaram sobre ela, pisaram-na a pés, e esperavam 
que a tivessem destruído para sempre. O Lavrador removera a vinha, e a 
ocultara de suas vistas. Plantou-a de novo, mas do outro lado do muro, e de 
tal maneira que o tronco não mais ficou visível. [...] o tronco mesmo foi posto 
fora do alcance do homem e de poder este causar-lhe dano.” (Profetas e Reis  
pág. 15).

sarças e espinheiros; e às nuvens 
darei ordem que não derramem 
chuva sobre ela.

“Israel não havia apreciado as grandes bençãos que se lhes foram conferi-
das, mas se apostaram dos princípios da verdade. Pelo que, como a língua 
de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a 
sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó; porquanto re-
jeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de 
Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a 
sua mão contra ele, e o feriu. Isa 5:24, 25.
“Este foi o testemunho de repreensão que foi dado a Isaías. A visão que 
tinha dos erros e deserções de Israel quase o venceu, e sua obstinação e 
incredulidade fizeram que seu trabalho parecesse impossível. O que o fez se 
sentir desanimado e considerar sua missão um fracasso?” (Bible Echo, 9 de 
setembro de 1985.)

SEXTA

6Quais reinos e povos que a 
vinha infrutífera e degenerada 
representam?

 Isaías 5:7. Porque a vinha do Senhor 
dos Exércitos é a casa de Israel, e os 
homens de Judá são a planta das suas 
delícias: e esperou que exercessem 
juízo, e eis aqui opressão; justiça, e 
eis aqui clamor.
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“’Os que te guiam’, continuou o profeta, ‘te enganam, e destroem o ca-
minho das tuas veredas’. Isaías 3:12. Durante o reinado de Acaz isto foi lite-
ralmente verdade; pois dele está escrito: ‘Andou nos caminhos dos reis de 
Israel, e, demais disto, fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou 
incenso no vale do filho de Hinom, e queimou a seus filhos no fogo, con-
forme a todas as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado 
de diante dos filhos de Israel’. 2 Crônicas 28:2, 3; 2 Reis 16:3.” (PR 166). 
“Esse foi sem dúvida um tempo de grande perigo para a nação escolhida. 
Poucos anos mais e as dez tribos do reino de Israel seriam espalhadas en-
tre as nações gentílicas. E no reino de Judá também as perspectivas eram 
negras. As forças do bem estavam diminuindo rapidamente, e as do mal 
aumentando. O profeta Miquéias, em vista da situação foi constrangido a 
exclamar: “Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que 
seja reto.” “O melhor deles é como um espinho; o mais reto é pior do que 
um espinhal”. Miquéias 7:2, 4. “Se o Senhor dos Exércitos não nos deixara 
algum remanescente”, exclamou Isaías, “já como Sodoma seríamos, e se-
melhantes a Gomorra”. Isaías 1:9. (Profetas e Reis, pág. 324).

SOMENTE UM REMANESCENTE

 Isaías 1:9; 6:13. Se o Senhor dos 
Exércitos nos não deixara algum 
remanescente, já como Sodoma se-
ríamos, e semelhantes a Gomorra.”

"Mas se ainda a décima parte dela fi-
car, tornará a ser pastada: como o 
carvalho, e como a azinheira, que, 
depois de se desfolharem, ainda fi-
cam firmes, assim a santa semente 
será a firmeza dela.

SÁBADO

7Como se deve entender esta 
parábola? Foram os erros e a 
apostasia generalizados entre 
o povo escolhido de Deus ou 
o problema era só da grande 
maioria? Porém, que palavras 
positivas se ouviram sobre 
os poucos fiéis na época da 
monarquia?

ESTUDO ADICIONAL 
•““De especial valor para a igreja de Deus sobre a Terra hoje - os guardas de Sua 
vinha - são as mensagens de consolo e admoestação dadas através dos profetas 
que tornaram claro Seu eterno propósito em favor da humanidade. Nos ensinos 
dos profetas, Seu amor pela raça caída e Seu plano para a sua salvação claramente 
são revelados. A história do chamado de Israel, de seus sucessos e fracassos, sua 
restauração ao favor divino, a rejeição do Senhor da vinha e a execução do plano 
dos séculos por um bom remanescente a quem seriam cumpridas todas as pro-
messas do concerto - tal foi o tema dos mensageiros de Deus a Sua igreja através 
dos séculos já passados. E hoje a mensagem de Deus a Sua igreja - aos que Lhe 
estão ocupando a vinha como fiéis lavradores - não é outra senão aquela expressa 
pelo profeta do passado: "Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto; cantai-lhe. 
Eu, o Senhor, a guardo. E a cada momento a regarei; Para que ninguém lhe faça 
dano, De dia e de noite a guardarei." Isa. 27:2 e 3.” Profetas e Reis, p. 5.
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 Sábado, 18 de setembro de 2021

Desobediência     
e consequências 

L I Ç Ã O  1 2

“Assim foi Israel transportado de sua terra à Assíria”, “porque não 
obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes traspassaram o Seu 
concerto; e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. 2 Reis 
18:11,12, 14-16, 20, 23. “Nos terríveis juízos acarretados sobre as dez tribos, 
o Senhor tivera um sábio e misericordioso propósito. Aquilo que Ele não 
mais podia fazer por intermédio deles na terra de seus pais, procuraria 
realizar espalhando-os entre os pagãos. Seu plano para a salvação de todo 
aquele que escolhesse apropriar-se do perdão mediante o Salvador da 
raça humana devia de alguma forma ser cumprido; e nas aflições levadas 
a Israel, estava ele preparando o caminho para que Sua glória fosse 
revelada às nações da Terra. Nem todos os que foram levados cativos 
eram impenitentes. Entre eles havia alguns que tinham permanecido leais 
a Deus, e outros que se haviam humilhado perante Ele. Por intermédio 
desses, os ‘filhos do Deus vivo’ (Oséias 1:10), Ele levaria multidões no reino 
assírio ao conhecimento dos atributos de Seu caráter e beneficência da 
Sua lei.” Profetas e Reis, pág. 292

DOMINGO

1A quem o Senhor enviou 
constantemente para exortar 
e corrigir a Israel por sua 
conduta equivocada? Tiveram 
suas mensagens e ministério 
um resultado positivo entre os 
líderes do povo?

 2 Reis 17:13-14. E o Senhor protes-
tou a Israel e a Judá, pelo ministé-
rio de todos os profetas e de todos 
os videntes, dizendo: Conver-
tei-vos de vossos maus caminhos, 
e guardai os meus mandamentos e 
os meus estatutos, conforme toda 
a lei que ordenei a vossos pais 
e que eu vos enviei pelo ministé-
rio de meus servos, os profetas. 
Porém não deram ouvidos; antes 
endureceram a sua cerviz, como a 
cerviz de seus pais, que não creram 
no Senhor seu Deus.

MENSAGENS E ADVERTÊNCIAS
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“Os profetas continuaram a protestar contra esses males, e a reclamar 
a prática do bem. ‘Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a mise-
ricórdia’, apelava Oséias, ‘lavrai o campo da lavoura; porque é tempo 
de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós’. Oséias 
10:12. ‘Tu, pois, converte-te a teu Deus; guarda a beneficência e o juízo, 
e em teu Deus espera sempre’. Oséias 12:6. Converte-te, ó Israel, ao 
Senhor teu Deus; porque pelos teus pecados tens caído. [...] Dizei-Lhe: 
Expulsa toda a iniquidade, e recebe o bem’. Oséias 14:1, 2. Com as mais 
severas reprovações, Deus buscou despertar a nação impenitente para 
a realidade do iminente perigo de sua completa destruição. Por inter-
médio de Oséias e Amós Ele enviou às dez tribos mensagem após men-
sagem, exigindo amplo e completo arrependimento, e ameaçando-os 
com calamidades como resultado da contínua transgressão. ‘Lavrastes 
a impiedade’, declarou Oséias, ‘segastes a perversidade, e comestes o 
fruto da mentira; porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus 
valentes. Portanto entre o teu povo se levantará um grande tumulto e 
todas as tuas fortalezas serão destruídas. [...] Oséias 10:13-15.” Profetas 
e Reis, pág. 280

“Alguns dos líderes em Israel sentiam agudamente sua perda de pres-
tígio, e desejavam poder reconquistá-lo. Mas em vez de abandonar 
aquelas práticas que haviam levado o enfraquecimento ao reino, con-
tinuaram em iniquidade, com o pensamento de que quando surgisse a 
ocasião, poderiam alcançar o poder político desejado, aliando-se com 
os pagãos. ‘Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá a sua chaga, 
subiu Efraim à Assíria”. Oséias 5:13. ‘Efraim é como uma pomba enga-
nada, sem entendimento; invocam o Egito, vão para a Assíria’. Oséias 
7:11. ‘Fazem aliança com a Assíria’. Oséias 12:1.” (P. Reis, pág. 280).

 Oseias 8:9; 12:1. Porque subiram à 
Assíria, como um jumento montês, por 
si só: mercou Efraim amores. Efraim ali-
menta-se de vento; vai atrás do vento 
oriental o dia inteiro e multiplica menti-
ras e violência. Faz tratados com a Assí-
ria e manda azeite para o Egito.

 Isaías 8:4, última parte, 7. ”...se levarão 
as riquezas de Damasco, e os despo-
jos de Samaria, diante do rei da Assíria. 
Eis que o Senhor fará vir sobre eles as 
águas do rio, fortes e impetuosas, isto 
é, o rei da Assíria, com toda a sua gló-
ria; e subirá sobre todos os seus leitos, 
e transbordará por todas as suas riban-
ceiras.

SEGUNDA

2Aonde foi Efraim, as dez 
tribos de Israel que compõem 
o reino do norte, em busca 
de soluções e alívio? O que 
profetizou o servo do Senhor 
acerca de Samaria, a capital de 
Israel, o reino e sua população?
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A MONARQUIA EM ISRAEL E JUDÁ

 2 Reis 17:5-6, 18, 23. Porque o rei 
da Assíria subiu por toda a terra, 
e veio até Samaria, e a cercou três 
anos. No ano nono de Oseias, o 
rei da Assíria tomou a Samaria, e 
transportou a Israel para a Assí-
ria; e fê-los habitar em Hala, e em 
Habor, junto ao rio de Gozã, e nas 
cidades dos medos. Pelo que o   
Senhor muito se indignou sobre 
Israel, e os tirou de diante da sua 
face: nada mais ficou, senão só a 
tribo de Judá. Até que o Senhor 
tirou a Israel de diante da sua pre-
sença, como falara pelo ministério 
de todos os seus servos, os profe-
tas: assim foi Israel transportado 
da sua terra à Assíria até ao dia de 

TERÇA

3O que sucedeu com o último rei 
de Israel quando se recusou a 
considerar todos os remédios 
e advertências anteriores? 
Além do desaparecimento do 
rei Oseias, o que mais chegou 
ao seu fim?

“’Eles fizeram reis’, declara o Senhor a respeito desses ímpios usurpa-
dores, ‘mas não por Mim; constituíram príncipes, mas Eu não o soube’. 
Oséias 8:4. Todo princípio de justiça fora posto de lado; os que deviam 
ter-se posto ante as nações da Terra como depositários da graça divina, 
‘aleivosamente se houveram contra o Senhor’ e uns contra os outros. Por 
intermédio de Oséias e Amós Ele enviou às dez tribos mensagem após 
mensagem, exigindo amplo e completo arrependimento, e ameaçan-
do-os com calamidades como resultado da contínua transgressão. ‘La-
vrastes a impiedade’, declarou Oséias, ‘segastes a perversidade, e co-
mestes o fruto da mentira; porque confiaste no teu caminho, na multidão 
dos teus valentes. Portanto entre o teu povo se levantará um grande 
tumulto e todas as tuas fortalezas serão destruídas. [...] O rei de Israel 
de madrugada será totalmente destruído’. Oséias 10:13-15.” (Profetas e 
Reis, p. 144.2).

QUARTA

4Ainda que Judá, o reino do 
sul, escapou do cativeiro, o 
que lhe sucedeu finalmente?

 2 Reis 17:19. Até Judá não guar-
dou os mandamentos do Senhor 
seu Deus; antes andaram nos esta-
tutos de Israel, que eles fizeram

 2 Crônicas 36:11-14. Zedequias 
tinha vinte e um anos quando co-
meçou a reinar, e reinou onze anos 
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“Na dianteira entre os que estavam rapidamente levando a nação à ruína, 
estava Zedequias, seu rei. Desprezando inteiramente os conselhos do Se- 
nhor dados por intermédio dos profetas, esquecendo a dívida de gratidão 
jurada a Nabucodonosor, violando seu solene juramento de submissão 
feito em nome do Senhor Deus de Israel, o rei de Judá se rebelou contra 
os profetas, contra seu benfeitor e contra seu Deus. Na vaidade de sua 
própria sabedoria ele foi em busca do auxílio do antigo inimigo da prospe-
ridade de Israel, “enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe 
mandassem cavalos e muita gente.
“O dia de ajuste final tinha chegado para o “profano e ímpio príncipe”. 
“Tira o diadema”, o Senhor decretou, “e levanta a coroa.” A Judá não seria 
mais permitido ter um rei até que Cristo mesmo estabelecesse o Seu reino. 
“Ao revés, ao revés, ao revés a porei”, foi o edito divino com respeito ao 
trono da casa de Davi; “ela não será mais, até que venha Aquele a quem 
pertence de direito, e a Ele a darei”. Ezequiel 21:25-27. (Profetas e Reis, 
pág. 450, 451).

em Jerusalém. E fez o que era mau 
aos olhos do Senhor seu Deus; 
nem se humilhou perante o pro-
feta Jeremias, que falava da parte 
do Senhor. De mais disto, também 
se rebelou contra o rei Nabucodo-
nosor, que o tinha ajuramentado 
por Deus; mas endureceu a sua 
cerviz, e tanto se obstinou no seu 
coração, que se não converteu ao 
Senhor, Deus de Israel. Também 

QUINTA

5Quando se negaram a escutar 
e inclusive zombaram das 
mensagens dos profetas, 
que inimigo terrível atacou 
Jerusalém?

 2 Crônicas 36:15-17. E o Senhor, 
Deus de seus pais, lhes enviou 
a sua palavra pelos seus mensa-
geiros, [...] Porém zombaram dos 
mensageiros de Deus e despreza-
ram as suas palavras e mofaram 
dos seus profetas até que o furor 
do Senhor subiu tanto, contra o 
seu povo, que mais nenhum remé-
dio houve. Porque fez subir contra 
eles o rei dos caldeus, o qual ma-

O RESULTADO: A INVASÃO BABILÔNICA

todos os chefes dos sacerdotes e 
o povo aumentavam de mais em 
mais as transgressões, segundo 
todas as abominações dos gentios: 
e contaminaram a casa do Senhor, 
que ele tinha santificado em Jeru-
salém.
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“O inimigo varreu como uma avalanche irresistível, e devastou a cidade. 
Os exércitos hebreus fugiram em confusão. A nação foi conquistada. Zede-
quias foi feito prisioneiro e seus filhos foram mortos diante dos seus olhos. 
O rei foi levado de Jerusalém como um cativo, seus olhos foram vazados, 
e uma vez chegado em Babilônia pereceu miseravelmente. O belo templo 
que por mais de quatro séculos coroara o cimo do Monte de Sião, não foi 
poupado pelos caldeus. ‘Queimaram a casa do Senhor, e derrubaram os 
muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruin-
do também todos os seus preciosos vasos’. 2 Crônicas 36:19.” Profetas e 
Reis, pág. 459.

“Ao tempo da invasão final de Jerusalém por Nabucodonosor, muitos ha-
viam escapado dos horrores do longo assédio, apenas para perecer à es-
pada. Dentre os que ainda restavam, alguns, notadamente o chefe dos sa-
cerdotes e oficiais e dos príncipes do reino, foram levados para Babilônia e 
ali executados como traidores. Outros foram levados cativos, para viverem 
na servidão de Nabucodonosor e de seus filhos, “até ao tempo do reino da 
Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias’. 2 
Crônicas 36:20, 21.” (Profetas e Reis, pág. 459, 460).

SEXTA

6O que aconteceu com a 
cidade e o formoso templo? 
O que suportaram muitos dos 
sobreviventes dos massacres 
daqueles dias dolorosos?

 2 Crônicas 36:18-20. E todos os 
vasos da casa de Deus, grandes e 
pequenos, os tesouros da casa do 
SENHOR, e os tesouros do rei e 
dos seus príncipes, tudo levou para 
babilônia. E queimaram a casa de 
Deus, e derrubaram os muros de 
Jerusalém, e todos os seus palá-
cios queimaram a fogo, destruindo 
também todos os seus preciosos 
vasos. E os que escaparam da es-
pada levou para babilônia; e fize-
ram-se servos dele e de seus filhos, 
até ao tempo do reino da Pérsia.

tou os seus mancebos à espada, na 
casa do seu santuário; e não teve 
piedade nem dos mancebos, nem 
das donzelas, nem dos velhos, nem 
dos decrépitos: a todos os deu na 
sua mão.



79" C O M O  A  M E N I N A  D E  S E U S  O L H O S "

“O jugo é posto sobre os bois a fim de ajudá-los a puxar o peso, alivian-
do-o. O mesmo se dá com o jugo de Cristo. Quando o nosso querer 
for absorvido pela vontade de Deus, e nos servirmos de Seus dons para 
beneficiar os outros, leve nos parecerá o fardo da vida. Aquele que trilha 
o caminho dos mandamentos de Deus, anda em companhia de Cristo, 
e em Seu amor encontra paz o coração. Quando Moisés orou: ‘Rogo-Te 
que agora me faças saber o Teu caminho, e conhecer-Te-ei’, o Senhor 
lhe respondeu: ‘Irá a Minha presença contigo para te fazer descansar’. 
Êxodo 33:13, 14. E por intermédio dos profetas foi dada a mensagem: 
‘Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pe-
las veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele; e achareis 
descanso para as vossas almas’. Jeremias 6:16. E Ele diz: ‘Ah! se tivesses 
dado ouvido aos Meus mandamentos! então seria a tua paz como um 
rio, e a tua justiça como as ondas do mar.’ Isaías 48:18.” (Desejado de 
Todas as Nações, pág. 229.)

ESTUDO ADICIONAL 
•“Deus sabe que se fôssemos deixados a seguir nossas inclinações, ir 
aonde nos levasse a própria vontade, cairíamos nas linhas de Satanás 
e nos tornaríamos possuidores de seus atributos. Portanto a lei de 
Deus limita-nos à vontade de Alguém que é alto e nobre e sublime. 
Ele deseja que, paciente e sabiamente lancemos mão dos deveres do 
serviço. ...
“Deus apresenta ao mundo duas classes. Quanto a uma, os ímpios, 
Ele diz: ‘Não têm paz.’ Isaías 48:22. Da outra: ‘Muita paz tem os que 
amam a Tua lei, e para eles não há tropeço.’ Salmos 119:165.” Para 
Conhecê-lo, pág. 116.

UMA MANEIRA MELHOR ERA POSSÍVEL

 Deuteronômio 5:29. Quem dera 
que eles tivessem tal coração que 
me temessem, e guardassem to-
dos os meus mandamentos todos 
os dias, para que bem lhes fosse a 
eles e a seus filhos para sempre!

 Isaías 48:18. Ah! se tivesses dado 
ouvidos aos meus mandamentos, 
então seria a tua paz como o rio, e 
a tua justiça como as ondas do mar!

 Salmos 119:165. Muita paz têm os 
que amam a tua lei, e para eles não 
há tropeço.

SÁBADO

7 Era possível, para o povo 
de Deus, ter evitado esses 
desastres nacionais? Que 
lições podemos aprender do 
que aconteceu no passado? O 
que disse Deus acerca de como 
prevenir coisas tão horríveis e 
receber suas bençãos?
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“As exortações do profeta de Judá para que contemplassem o Deus 
vivo, e para que aceitassem Seu gracioso oferecimento, não foram em 
vão. Houve alguns que deram fervorosa atenção, e que voltaram de seus 
ídolos para o culto de Jeová. Em seu Criador eles aprenderam a ver amor, 

 Sábado, 25 de setembro de 2021

O remanescente e      
um novo começo 

L I Ç Ã O  1 3

“Com o coração tomado de dor, o visitante que de longe viera, contemplou 
as arruinadas defesas de sua amada Jerusalém. E não é assim que os anjos 
do Céu inspecionam a condição da igreja de Cristo? Como os habitantes 
de Jerusalém, habituamo-nos aos males existentes, e muitas vezes ficamos 
satisfeitos, sem fazer nenhum esforço para remediá-los. Como, porém, 
são esses males considerados pelos seres iluminados divinamente? Não 
olham eles, como Neemias, de coração tomado de tristeza, para os muros 
arruinados e as portas carbonizadas? — (The S.D.A. Bible Commentary 
3:1136.” Vidas que Falam, pág. 265).

DOMINGO

1Apesar dos longos anos de 
exílio em terras estrangeiras, o 
que proclamaram os profetas 
sobre Israel e Judá?

como a areia do mar, só um re-
manescente dele se converterá; 
uma destruição está determinada, 
transbordando em justiça.

 Oseias 6:1-3. VVinde, e tornemos 
ao SENHOR, porque ele despe-
daçou, e nos sarará; feriu, e nos 
atará a ferida. Depois de dois dias 
nos dará a vida; ao terceiro dia nos 
ressuscitará, e viveremos diante 
dele. Então conheçamos, e prossi-
gamos em conhecer ao Senhor; a 
sua saída, como a alva, é certa; e 
ele a nós virá como a chuva, como 
chuva serôdia que rega a terra.

A PROMESSA DE UM REMANESCENTE

 Isaías 10:21-22. 'Os restantes se 
converterão ao Deus forte, sim, 
os restantes de Jacó. Porque ain-
da que o teu povo, ó Israel, seja 
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misericórdia e terna compaixão. E nos dias negros que estavam para so-
brevir na história de Judá, quando apenas um remanescente devia ser 
deixado na terra, as palavras do profeta deviam continuar produzindo 
fruto em decidida reforma. ‘Naquele dia’, declarou Isaías, ‘atentará o ho-
mem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E 
não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que 
fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do Sol’. 
Isaías 17:7, 8.” Profetas e Reis, pág. 320

“A chegada do exército de Ciro ante os muros de Babilônia foi para os 
judeus um sinal de que o seu livramento [...] Mais de um século antes do 
nascimento de Ciro, a Inspiração lhe fizera menção do nome, e providen-
ciara um registro da precisa obra que ele faria tomando Babilônia, estan-
do esta desapercebida, e preparando o caminho para a libertação dos 
filhos do cativeiro. Por intermédio de Isaías havia sido dito: “’Assim diz o 
Senhor ao Seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para 
abater as nações diante de sua face [...] para abrir diante dele as portas, e 
as portas não se fecharão: Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos 
tortos; quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de 
ferro, e te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, 
para que possas saber que Eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te 
chama pelo teu nome.’ Isaías 45:1-3.” (Profetas e Reis, pág. 551).

cumprisse a palavra do SENHOR, 
pela boca de Jeremias), despertou 
o SENHOR o espírito de Ciro, rei 
da Pérsia, o qual fez passar pregão 
por todo o seu reino, como tam-
bém por escrito, dizendo: Assim 
diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor 
Deus dos céus me deu todos os 
reinos da terra, e me encarregou 
de lhe edificar uma casa em Jeru-
salém, que está em Judá. Quem há 
entre vós, de todo o seu povo, seja 
seu Deus com ele, e suba a Jerusa-
lém, que está em Judá, e edifique a 
casa do Senhor Deus de Israel (ele 
é o Deus) que está em Jerusalém.

SEGUNDA

2Para cumprir a palavra 
profética com respeito a 
restauração, o que fez o rei 
persa pouco depois da queda 
do império babilônico?

TERÇA

3Em resposta a esse 
decreto quantos dos 
exilados aproveitaram as 
oportunidades dadas para sair 
de babilônia e voltar para a 
terra de seus pais?

 Esdras 1:1-3. No primeiro ano de 
Ciro, rei da Pérsia (para que se 

 Esdras 2:1-2, 64. Estes são os fi- 
lhos da província, que subiram do 
cativeiro, dentre os exilados, que 
Nabucodonosor, rei de babilônia, 
tinha transportado a babilônia, e 
tornaram a Jerusalém e a Judá, 
cada um para a sua cidade; Os 
quais vieram com Zorobabel, Je-
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“Tão depressa quanto possível, foi construído um altar no sítio do antigo 
altar no recinto do templo. Para as solenidades relacionadas com a dedi-
cação deste altar, o povo alegremente ‘se ajuntou como um só homem’, 
e aí se uniram no restabelecimento das cerimônias que tinham sido in-
terrompidas quando da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. 
antes de se separarem para habitar nos lares que estavam procurando 
reparar, ‘celebraram a festa dos tabernáculos’. Esd. 3:1-6.” (Profetas e 
Reis, pág. 560).

“Sobre Zorobabel (conhecido também como Sesbazar), um dos des-
cendentes do rei Davi, Ciro colocou a responsabilidade de agir como 
governador do grupo que retornava para a Judéia; e com ele estava 
associado Jesus, o sumo sacerdote. A longa viagem através do árido 
deserto foi feita em segurança, e o feliz grupo, grato a Deus por Suas 
muitas bênçãos, imediatamente tomou a si a tarefa de reconstruir o que 
havia sido derribado e destruído. ‘Alguns dos chefes dos pais’ deram o 
exemplo em oferecer donativos para ajudar a enfrentar as despesas de 
reconstrução do templo; e o povo, seguindo seu exemplo, deu livremen-
te de seus pobres recursos. Esd. 2:64-70. (Profetas e Reis, pág. 560).

sua, Neemias, Seraías, Reelaías, 
Mardoqueu, Bilsã, Mizpar, Bigvai, 
Reum e Baaná. O número dos ho-
mens do povo de Israel: Toda esta 
congregação junta foi de quarenta 
e dois mil trezentos e sessenta.

QUARTA

4Uma vez que chegaram ao 
seu destino e encontraram 
suas casas, o que desejavam 
reestabelecer?

 Esdras 3:1-3. Chegando, pois, o 
sétimo mês, e estando os filhos de 
Israel já nas cidades, ajuntou-se o 
povo, como um só homem, em Je-
rusalém. E levantou-se Jesuá, filho 
de Jozadaque, e seus irmãos, os 
sacerdotes, e Zorobabel, filho de 
Sealtiel, e seus irmãos, e edifica-
ram o altar do Deus de Israel, para 
oferecerem sobre ele holocaustos, 
como está escrito na lei de Moisés, 
o homem de Deus. E firmaram o al-
tar sobre as suas bases, porque o 
terror estava sobre eles, por causa 
dos povos das terras; e ofereceram 
sobre ele holocaustos ao Senhor, 
holocaustos pela manhã e à tarde.

RECONSTRUIR OBJETOS E LUGARES SAGRADOS
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QUINTA

5Que construção sagrada 
tinham em seu coração para 
reconstruir agora que estavam 
de volta a terra prometida? 
Quando lançaram os alicerces?

 Esdras 3:6, última parte, 8 ... porém 
ainda não estavam postos os funda-
mentos do templo do Senhor [...] E no 
segundo ano da sua vinda à casa de 
Deus em Jerusalém, no segundo mês, 
Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, 
filho de Jozadaque, e os outros seus 
irmãos, os sacerdotes e os levitas, 
e todos os que vieram do cativeiro 
a Jerusalém, começaram a obra da 
casa do Senhor, .começaram a obra 
da casa do Senhor, e constituíram os 
levitas da idade de vinte anos para 
cima, para que a dirigissem.

“O levantamento do altar para o sacrifício diário alegrou sobremaneira 
o fiel remanescente. De coração entregaram-se à preparação necessária 
para a reconstrução do templo, ganhando alento à medida que esses pre-
parativos progrediam de mês em mês. Durante muitos anos eles haviam 
estado privados dos visíveis sinais da presença de Deus. E agora, circun-
dados como estavam por muitas recordações tristes da apostasia de seus 
pais, ansiavam por algum perdurável sinal do perdão e favor divinos. Aci-
ma da reconquista de propriedades pessoais e antigos privilégios, eles 
consideravam a aprovação de Deus. Maravilhosamente havia Ele operado 
em seu favor, e eles sentiam consigo a segurança de Sua presença; con-
tudo desejavam maior bênção ainda. Com jubilosa antecipação olhavam 
para o tempo em que, com o templo reconstruído, poderiam contemplar 
o brilho de Sua glória vindo do interior. (Profetas e Reis, pág. 560).

SEXTA

6Que decreto emitiu o rei persa 
Artaxerxes Longímano no ano 
457 a.C.? Quem regressou a 
Judá nesse momento?

 Esdras 7:11-14. Esta é, pois, a cópia da 
carta que o rei Artaxerxes deu ao sa-
cerdote Esdras, o escriba das palavras 
dos mandamentos do Senhor, e dos 
seus estatutos sobre Israel: Artaxerxes, 
rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escri-
ba da lei do Deus do céu, paz perfeita, 
em tal tempo. Por mim se decreta que 
no meu reino todo aquele do povo de 
Israel, e dos seus sacerdotes e levitas, 
que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. 
Porquanto és enviado da parte do rei e 
dos seus sete conselheiros para fazeres 
inquirição a respeito de Judá e de Jeru-
salém, conforme à lei do teu Deus, que 
está na tua mão

O DECRETO PARA REESTABELECER AS COISAS SAGRADAS
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“Cerca de setenta anos após o retorno do primeiro grupo de exilados 
sob a liderança de Zorobabel e Josué, Artaxerxes Longímano subiu ao 
trono da Medo-Pérsia. O nome deste rei está em relação com a História 
Sagrada por uma série de importantes providências. Foi durante o seu 
reinado que Esdras e Neemias viveram e trabalharam. Ele foi quem em 
457 a.C. baixou o terceiro e final decreto para a restauração de Jerusa-
lém. Seu reinado viu o retorno de um grupo de judeus sob Esdras... O 
decreto de Artaxerxes Longímano para a restauração e reedificação de 
Jerusalém, o terceiro desde a terminação dos setenta anos do cativeiro, 
é notável por suas expressões referentes ao Deus do Céu, por seu recon-
hecimento das realizações de Esdras e a liberalidade das concessões fei-
tas ao remanescente povo de Deus. Artaxerxes se refere a Esdras como 
‘o sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Sen-
hor, e dos Seus estatutos sobre Israel’; ‘escriba da lei do Deus dos Céus’. 
O rei uniu-se com seus conselheiros em oferecer livremente ‘ao Deus de 
Israel, cuja habitação está em Jerusalém’; e em acréscimo, tomou provi-
dência no sentido de se enfrentar as muitas despesas pesadas ordenan-
do que fossem pagas ‘da casa dos tesouros do rei’. Esdras 7:11, 12, 15, 
20. [...] decretou: 'Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus 
do Céu, prontamente se faça para a casa do Deus do Céu; porque, para 
que haveria grande ira sobre o reino do rei e de ses filhos?" (Profetas e 
Reis, pág. 607, 610.)

RESTAURAR E RECONSTRUIR OS MUROS

 Neemias 2:4-5; 6:15. E o rei me 
disse: Que me pedes agora? Então 
orei ao Deus dos céus, e disse ao 
rei: Se é do agrado do rei, e se o 
teu servo é aceito em tua presença, 
peço-te que me envies a Judá, 
à cidade dos sepulcros de meus 
pais, para que eu a reedifique. Aca-
bou-se, pois, o muro aos vinte e 
cinco do mês de Elul; em cinqüenta 
e dois dias.

SÁBADO

7Anos depois, que outro 
servo ativo de Deus solicitou 
permissão para ir a Jerusalém 
e reconstruir os muros? Sob 
a benção de Deus quanto 
tempo levou para restaurar 
completamente os muros da 
cidade?

“Carecemos hoje de Neemias na igreja — não de homens capazes de 
pregar e orar apenas, mas de homens cujas orações e sermões sejam 
animados de firme e sincero propósito. O procedimento seguido por 
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esse patriota hebreu na realização de seus planos, devia ser ainda adota-
do pelos pastores e dirigentes. Havendo eles delineado seus planos, de-
veriam expô-los perante a igreja de maneira que lhes atraísse o interesse 
e a cooperação. Fazei que o povo compreenda os planos e tome parte 
na obra, e hão de se interessar pessoalmente em sua prosperidade. O 
êxito que acompanhou os esforços de Neemias mostra o que podem 
realizar a oração, a fé e uma ação sábia e enérgica. A fé viva impele para 
a ação enérgica. O povo refletirá em alto grau o espírito manifestado 
pelo dirigente. Se os dirigentes, professando crer nas solenes e impor-
tantes verdades que devem provar o mundo hoje, não manifestam zelo 
ardente em preparar um povo que subsista no dia de Deus, podemos 
esperar que a igreja seja descuidada, indolente e amante dos prazeres.” 
The Southern Work, 29 de Março de 1904. Serviço Cristão, pág. 134)

ESTUDO ADICIONAL 
•“Precisamos de Neemias neste tempo do mundo, quem despertará o 
povo para ver o quão longe de Deus estão por causa da transgressão 
de Sua lei. Neemias foi um reformador, um grande homem que se le-
vantou para um tempo importante. Ao entrar em contato com o mal e 
todo tipo de oposição, despertou nova coragem e zelo. Sua energia e 
determinação inspiraram o povo de Jerusalém; e a força e a coragem 
substituíram a fraqueza e o desânimo. Seu santo propósito, sua gran-
de esperança, sua alegre consagração à obra eram contagiantes. O 
povo captou o entusiasmo de seu líder, e em sua esfera cada homem 
se tornou um Neemias e ajudou a fortalecer a mão e o coração de seu 
próximo. Aqui está uma lição para os ministros de hoje. Se eles são 
apáticos, inativos, destituídos de zelo piedoso, o que se pode esperar 
das pessoas as quais eles ministram?” (The Southern Watchman, 28 de 
julho 1904; traduzido).



86 L I Ç Õ E S  D A  E S C O L A  S A B A T I N A  -  2 º S E M E S T R E  -  2 0 2 1

“A cultura humana não pode habilitar as pessoas para esse reino. Os 
súditos do reino de Cristo não se tornam assim por meio de formas e 
cerimônias e pelo dilatado estudo de livros. ‘A vida eterna é esta: que 
Te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem en-
viaste.’ Os membros do reino de Cristo são membros de Seu corpo, do 

Sábado, 2 de outubro de 2021

Como a menina       
de seus olhos 

L I Ç Ã O  1 4

“De uma raça de escravos os israelitas haviam sido exaltados acima de 
todos os povos, para serem o tesouro peculiar do Rei dos reis. Deus 
os separara do mundo a fim de que lhes pudesse confiar um sagrado 
depósito. Deles fizera os guardas de Sua lei, e propunha-Se, por meio 
deles, conservar entre os homens o Seu conhecimento. Assim a luz do 
Céu resplandeceria a um mundo rodeado de trevas, e ouvir-se-ia uma 
voz apelando para todos os povos para voltarem de sua idolatria a fim de 
servirem ao Deus vivo. Se os israelitas fossem fiéis ao seu encargo, tornar-
se-iam um poder no mundo. Deus seria a sua defesa, e Ele os elevaria 
acima de todas as outras nações. Sua luz e verdade seriam reveladas por 
meio deles, e achar-se-iam sob o Seu governo sábio e santo, como um 
exemplo da superioridade de Seu culto sobre toda a forma de idolatria. 
(Patriarcas e Profetas, pág. 314).

DOMINGO

1Como o Senhor expressou 
seus sentimentos de afeto 
por seu povo? O que significa 
que Israel devia ser especial e 
santo?

 Deuteronômio 7:6; 26:18. Porque 
povo santo és ao Senhor teu Deus; 
o Senhor teu Deus te escolheu, 
para que lhe fosses o seu povo es-
pecial, de todos os povos que há 
sobre a terra. E o Senhor hoje te 
declarou que tu lhe serás por seu 
próprio povo, como te tem dito, e 
que guardarás todos os seus man-
damentos.

COMO SUA POSSE PRECIOSA
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qual Ele mesmo é a cabeça. São os filhos eleitos de Deus, ‘o sacerdócio 
real, a nação santa, o povo adquirido’, a fim de proclamarem as virtudes 
dAquele que os chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz.” (Funda-
mentos da Educação Cristã, pág. 413).

“Os remidos de Cristo são as Suas jóias, Seu precioso e particular te-
souro. ‘Como as pedras de uma coroa, eles serão’ (Zacarias 9:16) — ‘as 
riquezas da glória da Sua herança nos santos’. Efésios 1:18. Neles Ele 
‘verá o fruto do penoso trabalho de Sua alma e ficará satisfeito’. Isaías 
53:11.” Para Conhecê-lo, pág. 367) 
“Cristo olha a Seu povo em sua pureza e perfeição como a recompensa 
de todos os Seus sofrimentos, Sua humilhação, e Seu amor, e o suple-
mento de Sua glória — Cristo, o grande centro, do qual irradia toda a 
glória. Nossa Alta Vocação, p. 199.

“Testifico aos meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, por débil e 
defeituosa que seja, é o único objeto sobre a Terra a que Ele confere Sua 
suprema atenção. Enquanto a todos dirige o convite para irem a Ele e se-
rem salvos, comissiona Seus anjos, para prestar divino auxílio a toda alma 
que a Ele se achega com arrependimento e contrição; e, pessoalmente, 
por meio de Seu Espírito Santo, está no meio de Sua Igreja. ‘Se Tu, Sen-

 Êxodo 19:5. Agora, pois, se dili-
gentemente ouvirdes a minha voz 
e guardardes a minha aliança, en-
tão sereis a minha propriedade pe-
culiar dentre todos os povos, por-
que toda a terra é minha.

 Salmos 135:4. Pois o Senhor escol-
heu para si a Jacó e a Israel, para 
suua possessão.

SEGUNDA

2Como te sentes quando o 
Senhor declara seu desejo de 
sermos seu tesouro especial?

TERÇA

3Segundo a escritura, o que 
o Senhor sente por seu 
povo? Compare sua atitude 
benevolente para com sua 
igreja com a forma que 
tendemos a tratar os demais.

 Oseias 11:1. Quando Israel era me-
nino, eu o amei; e do Egito chamei 
a meu filho.

 1 Reis 10:9, parte media. ...porque 
o Senhor ama a Israel para sem-
pre...

 Jeremias 31:3. Há muito que o 
Senhor me apareceu, dizendo: Por-
quanto com amor eterno te amei, 
por isso com benignidade te atraí.

AFEIÇÃO DIVINA
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 Deuteronômio 29:2-3, 5; 8:4, 7-9.  E 
chamou Moisés a todo o Israel, e dis-
se-lhes: Tendes visto tudo quanto o 
Senhor fez perante vossos olhos, na  
terra do Egito, a Faraó, e a todos os 
seus servos, e a toda a sua terra; As 

PROVIDÊNCIA DE DEUS

hor, observares as iniqüidades, ó Senhor, quem subsistirá? Mas contigo 
está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor; a minha alma 
O aguarda, e espero na Sua Palavra. A minha alma anseia pelo Senhor 
mais do que os guardas pelo romper da manhã.’ ‘Espere Israel no Sen-
hor, porque no Senhor há misericórdia, e nEle há abundante redenção. 
E Ele remirá Israel de todas as suas iniqüidades’.”  (Testemunho para 
Ministros, pág. 15).os’” (Testimonios para los Ministros, pág. 15).

“Deus cercou Israel com todas as facilidades, proporcionou-lhe todos 
os privilégios, para que eles se tornassem uma honra a Seu nome e uma 
bênção às nações circunvizinhas. Se seguissem o caminho da obediên-
cia, prometeu exaltá-los ‘sobre todas as nações que fez, para louvor, e 
para fama, e para glória’. ‘E todos os povos da terra’, disse Ele, ‘verão 
que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti.’ As nações 
que ouvirem todos estes estatutos dirão: “Este grande povo só é gen-
te sábia e entendida.’ Deuteronômio 26:19; 28:10; 4:6.” (Educação, pág. 
40). “Deus lançou Seu povo na brecha a fim de edificar as antigas ruínas, 
levantar os fundamentos de muitas gerações. Os seres celestes, anjos 
magníficos em poder, estão à espera, obedientes a Sua ordem, para se 
unirem com os instrumentos humanos; e o Senhor Se interporá quando 
as coisas houverem chegado a tal ponto que coisa alguma senão o po-
der divino poderá frustrar os agentes satânicos em operação. Quando 
Seu povo estiver no maior perigo, aparentemente incapaz de resistir ao 
poder de Satanás, Deus operará em seu favor. As situações extremas do 
homem são a oportunidade de Deus.” (II Mensagens Escolhidas, pág. 
373).

QUARTA

4Quão preciosos considera 
Deus aos membros da igreja? 
Se alguém os fere quão 
sensível é Deus?

 Deuteronômio 32:10. Achou-o 
numa terra deserta, e num ermo so-
litário cheio de uivos; cercou-o, ins-
truiu-o, e guardou-o como a menina 
do seu olho.

 Zacarias 2:8. Diz o Senhor dos Exér-
citos: Depois da glória ele me en-
viou às nações que vos despojaram; 
porque aquele que tocar em vós 
toca na menina do seu olho.

QUINTA

5Quais são algumas das 
evidências que mostram o 
amoroso cuidado de Deus por 
seu povo?
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sobre ti, nem se inchou o teu pé nes-
tes quarenta anos. Porque o Senhor 
teu Deus te põe numa boa terra, terra 
de ribeiros de águas, de fontes, e de 
mananciais, que saem dos vales e das 
montanhas; Terra de trigo e cevada, e 
de vides e figueiras, e romeiras; terra 
de oliveiras, de azeite e mel. Terra em 
que comerás o pão sem escassez, e 
nada te faltará nela; terra cujas pedras 
são ferro, e de cujos montes tu cavarás 
o cobre.

grandes provas que os teus olhos têm 
visto, aqueles sinais e grandes mara-
vilhas; E quarenta anos vos fiz andar 
pelo deserto; não se envelheceram 
sobre vós as vossas vestes, e nem se 
envelheceu o vosso sapato no vosso 
pé. Nunca se envelheceu a tua roupa 

“‘Marchem’, disse Deus a Israel, quando as correntes das águas do Mar 
Vermelho bloquearam sua passagem enquanto avançavam pelo cami- 
nho que a Providência indicara. Ao colocar os pés na água do mar fi-
zeram o que o Senhor pediu. Não viram o que faria Deus em seguida. 
Não viram o largo caminho aberto para eles pelo poder de Deus até 
que manifestaram sua fé ao seguir adiante. E logo foi revelado o poder 
de Deus. As águas de ambos os lados se amontoaram como um muro, 
deixando um caminho aberto diante deles.” (Signs of de Times, 19 de 
julho de 1899)(traduzido).

“Cristo a Si mesmo Se entregou pela redenção da humanidade, para 
que todos os que nEle crêem tenham vida eterna. Os que apreciam esse 
grande sacrifício recebem do Salvador o mais precioso de todos os dons 
— um coração puro. Obtêm uma experiência que é mais valiosa do que 
ouro ou prata ou pedras preciosas. Juntos assentam-se nos lugares ce-

SEXTA

6Depois de receber tantas 
bençãos, o que deveria 
naturalmente fluir de nosso 
coração? Quão profundo deve 
ser nossa obediência e lealdade 
aos seus mandamentos?

todas as tuas forças. Agora, pois, 
ó Israel, que é que o Senhor teu 
Deus pede de ti, senão que temas 
o Senhor teu Deus, que andes em 
todos os seus caminhos, e o ames, 
e sirvas ao Senhor teu Deus com 
todo o teu coração e com toda a 
tua alma, Que guardes os manda-
mentos do Senhor, e os seus es-
tatutos, que hoje te ordeno, para 
o teu bem? Eis que os céus e os 
céus dos céus são do Senhor teu 
Deus, a terra e tudo o que nela há. 
Tão-somente o Senhor se agra-
dou de teus pais para os amar; e a 
vós, descendência deles, escolheu, 
depois deles, de todos os povos 
como neste dia se vê.

 Deuteronômio 6:4-5; 10:12-15. 
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus 
é o único Senhor. Amarás, pois, o 
Senhor teu Deus de todo o teu co-
ração, e de toda a tua alma, e de 
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"Em obediência à palavra de seu Mestre, os discípulos reuniram-se em 
Jerusalém para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Aí pas-
saram dez dias - dias de profundo exame de coração. Puseram de lado 
todas as divergências, e uniram-se estreitamente em comunhão cristã.
“Ao fim dos dez dias, cumpriu o Senhor Sua promessa por meio de um 
maravilhoso derramamento de Seu Espírito. ‘De repente veio do Céu 
um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a 

lestiais em Cristo, desfrutando na comunhão com Ele a alegria e a paz 
que só Ele pode proporcionar. Amam-nO de todo o coração, e entendi-
mento, e alma e força, compreendendo que são Sua herança adquirida 
por sangue. Sua visão espiritual não é ofuscada por métodos ou obje-
tivos mundanos. São um com Cristo assim como Ele é um com o Pai.” 
(Cuidado de Deus, pág. 261).
“Amar a Deus de todo o coração e ser participante com Cristo em Sua 
humilhação e sofrimento significa mais do que muitos supõem. A ex-
piação de Cristo é a grandiosa verdade central em torno da qual se agru-
pam todas as verdades que dizem respeito à grande obra da redenção. 
A mente do homem deve unir-se à mente de Cristo. Essa união santifica 
o entendimento, dando clareza e vigor aos pensamentos...” (Exaltai-o, 
pág. 261).

LOUVOR E COMUNHÃO

 Atos 2:42. E perseveravam na dou-
trina dos apóstolos, e na comunhão, 
e no partir do pão, e nas orações.

 Filipenses 2:1-2. Portanto, se há 
algum conforto em Cristo, se algu-
ma consolação de amor, se alguma 
comunhão no Espírito, se alguns 
entranháveis afetos e compaixões, 
Completai o meu gozo, para que 
sintais o mesmo, tendo o mesmo 
amor, o mesmo ânimo, sentindo 
uma mesma coisa.

 1 João 1:7. Mas, se andarmos na 
luz, como ele na luz está, temos 
comunhão uns com os outros, e o 
sangue de Jesus Cristo, seu Filho, 
nos purifica de todo o pecado.

SÁBADO

7Que outras expressões 
de agradecimento fluirão 
logicamente daqueles que 
verdadeiramente confia 
no Senhor? Se O amamos, 
com quem apreciaremos e 
manteremos uma boa relação?

 Salmos 149:1. Louvai ao SENHOR. 
Cantai ao SENHOR um cântico 
novo, e o seu louvor na congre-
gação dos santos.
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casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repar-
tidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E 
todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras lín-
guas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.’ ‘Naquele 
dia agregaram-se quase três mil almas.’ Atos dos Apóstolos 2:2-4, 41.” 
(Testemunhos para a Igreja vol 8, pág. 15).

ESTUDO ADICIONAL 
•“Deus fará coisas maravilhosas por aqueles que confiam nEle. É por-
que Seu professo povo confia tanto na própria sabedoria, e não dá ao 
Senhor oportunidade de revelar Seu poder em benefício dele, que não 
tem mais força. Em toda emergência Ele ajudará os Seus filhos crentes, 
se eles depositarem sua inteira confiança nEle e Lhe obedecerem im-
plicitamente.’ (Testemunhos para a Igreja vol 4, pág. 163).
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“Desde o princípio Pedro crera que Jesus era o Messias. Muitos outros 
que foram convencidos pela pregação de João Batista, e aceitaram a 
Cristo, começaram a duvidar da missão de João quando ele foi preso e 
morto; e agora duvidavam de que Jesus era o Messias, a quem há tanto 

Sábado, 9 de outubro de 2021

O fundamento        
da igreja 

L I Ç Ã O  1 5

“A igreja na Terra é o templo de Deus, e deve assumir perante o mundo 
proporções divinas. Este edifício deve ser a luz do mundo. Deve compor-
se de pedras vivas, estreitamente justapostas, pedra adaptando-se a 
pedra, perfazendo um edifício sólido. Nem todas essas pedras são de 
feitio ou dimensões iguais. Algumas são grandes, outras pequenas, mas 
cada qual tem o seu lugar a preencher. Em todo o edifício não deve haver 
uma só pedra mal formada. Cada qual é perfeita. E cada pedra é uma 
pedra viva, pedra que emite luz. O valor das pedras é determinado pela 
luz que refletem ao mundo” (Nos Lugares Celestiais, 288).

DOMINGO

1Que pergunta Jesus fez aos 
seus discípulos um dia? Como 
Pedro respondeu a essa 
pergunta por inspiração?

 Mateus 16:13-17. E, chegando Je-
sus às partes de Cesaréia de Fili-
pe, interrogou os seus discípulos, 
dizendo: Quem dizem os homens 
ser o Filho do homem? E eles dis-
seram: Uns, João o Batista; outros, 
Elias; e outros, Jeremias, ou um 
dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, 
quem dizeis que eu sou? E Simão 
Pedro, respondendo, disse: Tu 
és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 
E Jesus, respondendo, disse-lhe: 
Bem-aventurado és tu, Simão Bar-
jonas, porque to não revelou a car-
ne e o sangue, mas meu Pai, que 
está nos céus.
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tinham aguardado. Muitos dos discípulos que haviam esperado arden-
temente que Jesus tomasse Seu lugar no trono de Davi, deixaram-nO 
ao perceber que Ele não tinha essa intenção. Mas Pedro e seus compa- 
nheiros não se desviaram de sua fidelidade. A vacilante atitude dos que 
ontem louvavam e hoje condenavam, não destruiu a fé dos verdadeiros 
seguidores do Salvador. Pedro declarou: ‘Tu és o Cristo, o Filho do Deus 
vivo’ Mateus 16:16. Não esperou que honras reais coroassem seu Senhor, 
mas aceitou-O em Sua humilhação” (O Desejado de Todas as nações, 
289).

“‘Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o 
qual é Jesus Cristo’ 1 Coríntios 3:11. ‘Sobre esta pedra’, disse Jesus, ‘edi-
ficarei a Minha igreja’. Mateus 16:18. Na presença de Deus e de todos 
os entes celestiais, em presença do invisível exército do inferno, Cristo 
fundou a Sua igreja sobre a Rocha viva. A Rocha é Ele próprio — Seu 
próprio corpo, quebrantado e ferido por nós. Contra a igreja edificada 
sobre este fundamento, não prevalecerão as portas do inferno.
“Quão fraca parecia a igreja, quando Cristo proferiu estas palavras! Ha-
via apenas um punhado de crentes, contra os quais se dirigiria todo o 
poder dos demônios e dos homens maus; todavia, os seguidores de 
Cristo não deveriam temer. Edificados sobre a Rocha de sua fortaleza, 
não poderiam ser vencidos.
“Durante seis mil anos tem a fé edificado sobre Cristo. Por seis mil anos 
as inundações e tempestades da ira satânica têm batido de encontro à 
Rocha de nossa salvação; ela, porém, permanece inabalável” (O Deseja-
do de Todas as Nações, 290 e 291).

 Mateus 16:18, primeira parte. Pois 
também eu te digo que tu és Pe-
dro, e sobre esta pedra edificarei a 
minha igreja...

SEGUNDA

2Uma vez que eles entenderam 
sua identidade, o que Jesus 
disse sobre chamar sua igreja 
à existência?

TERÇA

3O que a Sagrada Escritura 
declara sobre a “Rocha” 
mencionada aqui? Jesus é o 
fundamento apenas da igreja 
cristã, ou também da fé dos 
patriarcas e profetas?

 Isaías 28:16. Portanto assim diz o 
Senhor DEUS: Eis que eu assentei 
em Sião uma pedra, uma pedra já 
provada, pedra preciosa de esqui-
na, que está bem firme e fundada; 
aquele que crer não se apresse.

A ÚNICA BASE FIRME E VERDADEIRA
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A verdade confessada por Pedro é o fundamento da fé do crente. É aqui-
lo que o próprio Cristo declaro a ser a vida eterna." (D.T.N. pág. 290)
“A palavra ‘Pedro’ significa pedra rolada. Cristo não se referiu a Pedro 
como a rocha sobre a qual ele fundaria sua igreja. Sua expressão ‘esta 
rocha’, aplicada a si mesmo como o fundamento da igreja cristã” (Signs 
of the Times, 28 de outubro de 1913).
“Cristo era o fundamento e centro do sistema sacrifical, tanto da era pa-
triarcal como da judaica. Desde o pecado de nossos primeiros pais, não 
tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. O Pai entregou 
o mundo nas mãos de Cristo, para que por Sua obra mediadora remisse 
o homem, e reivindicasse a autoridade e santidade da lei de Deus” (Pa-
triarcas e Profetas, 262).
“Séculos antes do advento do Salvador, Moisés apontara à Rocha da 
Salvação de Israel. Deuteronômio 32:4. O salmista cantara ‘a Rocha da 
minha fortaleza’ Salmos 62:7. Isaías escrevera: ‘Assim diz o Senhor Jeo-
vá: Eis que Eu assentei em Sião uma pedra, uma pedra já provada, pe-
dra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada’. Isaías 28:16. O 
próprio Pedro, escrevendo por inspiração, aplica essa profecia a Jesus” 
(O Desejado de Todas as Nações, 290).

QUARTA

4A que decisão chegaram os 
construtores que confiaram 
mais em seu próprio 
entendimento e mérito do 
que no Senhor? Como você 
pode honrá-lo em sua vida, 
atividades e responsabilidades, 
mesmo quando tentado por 
circunstâncias difíceis?

 Mateus 21:42. Diz-lhes Jesus: Nun-
ca lestes nas Escrituras: A pedra, 
que os edificadores rejeitaram, essa 
foi posta por cabeça do ângulo; 
pelo Senhor foi feito isto, E é mara-
vilhoso aos nossos olhos?

 Atos 4:10-11. Seja conhecido de vós 
todos, e de todo o povo de Israel, 
que em nome de Jesus Cristo, o 
Nazareno, aquele a quem vós cruci-
ficastes e a quem Deus ressuscitou 
dentre os mortos, em nome desse é 
que este está são diante de vós. Ele 
é a pedra que foi rejeitada por vós, 
os edificadores, a qual foi posta por 
cabeça de esquina.

 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém 
pode pôr outro fundamento além do 
que já está posto, o qual é Jesus Cris-
to.

“Ele [Pedro] se referiu à pedra rejeitada pelos construtores — significan-
do as autoridades da igreja, que deviam ter percebido o valor dAquele 
a quem rejeitaram — mas que havia, não obstante Se tornado na pedra 
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de esquina. Nestas palavras ele se referiu diretamente a Cristo, que era a 
pedra fundamental da igreja” (História da Redenção, 252).
“Cristo teria mudado o destino da nação judaica, se o povo O houvesse 
recebido. Inveja e ciúme os tornaram implacáveis, porém. Decidiram que 
não aceitariam a Jesus de Nazaré como o Messias. Rejeitaram a Luz do 
mundo, e daí em diante sua vida estava envolta em trevas tão densas 
como as da meia-noite” (Parábolas de Jesus, 156).

CRESCIMENTO E RESISTÊNCIA

QUINTA

5De acordo com Jesus, qual 
é a diferença entre grupos, 
associações ou organizações 
comuns e a verdadeira igreja 
ou família de Deus?

 Mateus 16:18, última parte; 7:24-
25. ...e as portas do inferno não 
prevalecerão contra ela. Todo 
aquele, pois, que escuta estas mi- 
nhas palavras, e as pratica, asse-
melhá-lo-ei ao homem prudente, 
que edificou a sua casa sobre a ro-
cha; E desceu a chuva, e correram 
rios, e assopraram ventos, e com-
bateram aquela casa, e não caiu, 
porque estava edificada sobre a 
rocha.

 1 Pedro 2:3-5. Se é que já provastes 
que o Senhor é benigno; e, chegan-
do-vos para ele, pedra viva, repro-
vada, na verdade, pelos homens, 
mas para com Deus eleita e pre-
ciosa,  Vós também, como pedras 
vivas, sois edificados casa espiritual 
e sacerdócio santo, para oferecer 
sacrifícios espirituais agradáveis a 
Deus por Jesus Cristo.

“À Sua Igreja deu Cristo amplas possibilidades, para que viesse a re-
ceber de Sua possessão resgatada e comprada um grande tributo de 
glórias. A Igreja, revestida da justiça de Cristo, é Sua depositária, na qual 
as riquezas de Sua misericórdia, amor e graça, se hão de pôr fim revelar 
plenamente. A declaração que fez em Sua oração intercessora, de que 
o amor do Pai é tão grande para conosco como para consigo mesmo, 
na qualidade de Filho unigênito, e que estaremos com Ele onde estiver, 
e que seremos um com Cristo e o Pai, é uma maravilha para a hoste ce-
lestial, e constitui sua grande alegria. O dom de Seu Espírito Santo, rico, 
pleno e abundante, deve ser para Sua Igreja semelhante a uma protetora 
muralha de fogo, contra que não prevalecerão os poderes do inferno” 
(Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, 18).

SEXTA

6Com que urgência, Deus atrai 
àqueles que tendem a ser 
separados e independentes 
dele para um relacionamento 
vivo como parte de seu 
precioso edifício espiritual?
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 Efésios 2:18-22. Porque por ele 
ambos temos acesso ao Pai em um 
mesmo Espírito. Assim que já não 
sois estrangeiros, nem forasteiros, 
mas concidadãos dos santos, e da 
família de Deus; Edificados sobre 
o fundamento dos apóstolos e 
dos profetas, de que Jesus Cristo 
é a principal pedra da esquina; No 
qual todo o edifício, bem ajustado, 
cresce para templo santo no Se- 
nhor. No qual também vós junta-
mente sois edificados para morada 
de Deus em Espírito.

 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós 
que sois o templo de Deus e que o 
Espírito de Deus habita em vós?

pedra que emite luz. Agora é o tempo para que as pedras tiradas da pe-
dreira do mundo sejam trazidas ao atelier divino e esculpidas, ajustadas, 
e polidas, para que possam brilhar” (Refletindo a Cristo, 265).

“A igreja na Terra deve tornar-se o átrio de santo amor. A comunhão 
cristã é um dos meios pelos quais se forma o caráter. Assim a vida é de-
purada do egoísmo, e homens e mulheres serão atraídos para Cristo, o 
grande centro. Assim é atendida a Sua oração, para que Seus seguidores 
sejam um, como Ele e o Pai são um” (Nos lugares Celestiais, 289).

“O templo judaico foi edificado com pedras lavradas retiradas das mon-
tanhas, e cada pedra ajustada para seu lugar no templo, burilada, polida 
e testada antes de ser conduzida a Jerusalém. E quando todas foram le-
vadas ao local, o edifício foi erguido sem o som de machado ou martelo. 
Esse edifício representa o templo espiritual de Deus, composto de ma-
terial reunido de toda nação, e língua, e povo, de todos os níveis, baixo 
e alto, rico e pobre, cultos e incultos. Estas não são substâncias mortas, 
a serem adaptadas por martelo e cinzel. São pedras vivas, retiradas do 
mundo pela verdade; e o grande Arquiteto Mestre, o Senhor do templo, 
está agora polindo-as e moldando-as para seus respectivos lugares no 

SÁBADO

7O que acontecerá se nos 
unirmos a Jesus individual e 
coletivamente como parte do 
templo de Deus?

“No templo não há uma única pe-
dra deformada. Todas são perfei-
tas, e na diversidade há unidade, 
formando um todo completo. Uma 
coisa é certa: cada pedra é uma 
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templo espiritual. Quando completado, este templo será perfeito em 
todas as suas partes, [objeto] da admiração dos anjos e homens, pois seu 
construtor e edificador é Deus” (Olhando para o Alto, 310).
“Neste mundo devemos brilhar em boas obras. O Senhor requer que 
Seu povo... reflita a luz do caráter de Deus, do amor divino, como Cristo 
a refletiu. Olhando para Jesus, nossa vida toda rebrilhará com aquela luz 
maravilhosa. Cada partícula de nós deve ser luz; então, para qualquer 
lado que nos volvamos, de nós se refletirá luz aos outros. Cristo é o ca-
minho, a verdade e a vida. Nele não há trevas, absolutamente; portanto, 
se estivermos em Cristo, não haverá trevas em nós” (Nos lugares Celes-
tiais, 289).

ESTUDO ADICIONAL 
•“Agora é o tempo de serem as pedras tiradas da pedreira do mundo 
e levadas para a oficina de Deus, para serem talhadas, ajustadas e 
polidas, a fim de que possam brilhar. Este é o plano de Deus, e Ele 
deseja que todos os que professam crer na verdade, preencham seu 
respectivo lugar na grande, grandiosa obra para este tempo.
“Em todo o edifício não deve haver uma só pedra mal formada. Cada 
qual é perfeita. E cada pedra é uma pedra viva, pedra que emite luz. 
O valor das pedras é determinado pela luz que refletem ao mundo.
“O anjo Arquiteto trouxe do Céu a sua vara de ouro para medir, a 
fim de que cada pedra seja lavrada e ajustada pela medida divina, e 
polida para brilhar como um emblema do Céu irradiando em todas 
as direções os refulgentes e luminosos raios do Sol da Justiça” (Nos 
lugares Celestiais, 288 e 289).
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“A cada jovem se deve ensinar a necessidade e o poder da aplicação. 
Disto, muito mais do que do gênio ou talento, depende o êxito. Sem 

Sábado, 16 de outubro de 2021

A missão         
da igreja 

L I Ç Ã O  1 6

“Todo aquele que se acha ligado a Deus, comunicará luz aos outros. Se 
existir alguém que não tenha luz a comunicar, é porque não tem ligação 
com a Fonte de luz” (Serviço Cristão, 16).

DOMINGO

1Qual foi uma das razões pelas 
quais Jesus chamou seus 
discípulos? Por que você acha 
que ele repetiu a promessa 
a eles depois do milagre da 
pesca?

 Marcos 1:16-18. E, andando junto 
do mar da Galileia, viu Simão, e 
André, seu irmão, que lançavam a 
rede ao mar, pois eram pescado-
res. E Jesus lhes disse: Vinde após 
mim, e eu farei que sejais pescado-
res de homens. 

 Lucas 5:8-10. E vendo isto Simão 
Pedro, prostrou-se aos pés de Je- 
sus, dizendo: Senhor, ausenta-te 
de mim, que sou um homem peca-
dor. Pois que o espanto se apode-
rara dele, e de todos os que com 
ele estavam, por causa da pesca de 
peixe que haviam feito. E, de igual 
modo, também de Tiago e João, 
filhos de Zebedeu, que eram com-
panheiros de Simão. E disse Jesus 
a Simão: Não temas; de agora em 
diante serás pescador de homens.

CHAMADOS A SERVIR E PREGAR
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aplicação, os mais brilhantes talentos pouco valem, enquanto pessoas 
de habilidades naturais muito comuns têm realizado maravilhas, median-
te esforço bem orientado. E o gênio, por cujas concepções nos maravil-
hamos, está quase invariavelmente unido ao esforço incansável, concen-
trado” (Educação, 232).
“À igreja primitiva tinha sido confiada uma obra de constante ampliação 
– estabelecer centros de luz e bênção, onde quer que existissem almas 
sinceras e dispostas a se dedicarem ao serviço de Cristo” (Atos dos 
Apóstolos, 50).

“Foi na ordenação dos doze que se deram os primeiros passos na or-
ganização da igreja, que depois da partida de Cristo devia levar avante 
Sua obra na Terra. A respeito desta ordenação, diz o relato: ‘E subiu ao 
monte, e chamou para Si os que Ele quis; e vieram a Ele. E nomeou doze 
para que estivessem com Ele e os mandasse a pregar’ Marcos 3:13, 14.
“Considerai a tocante cena. Vede a Majestade do Céu tendo em tor-
no os doze por Ele escolhidos. Logo os separará para a obra que lhes 
destinou. Por meio desses débeis instrumentos, mediante Sua Palavra 
e Espírito, Ele Se propõe colocar a salvação ao alcance de todos” (Atos 
dos Apóstolos, 13).

 Marcos 3:13-14; 6:7, 12-13. E subiu 
ao monte, e chamou para si os que 
ele quis; e vieram a ele. E nomeou 
doze para que estivessem com ele 
e os mandasse a pregar. Chamou a 
si os doze, e começou a enviá-los 
a dois e dois, e deu-lhes poder so-
bre os espíritos imundos; E, saindo 
eles, pregavam que se arrependes-
sem. E expulsavam muitos demô-
nios, e ungiam muitos enfermos 
com óleo, e os curavam.

 Lucas 10:1-2. E depois disto desig-
nou o Senhor ainda outros setenta, 
e mandou-os adiante da sua face, 
de dois em dois, a todas as cidades 
e lugares aonde ele havia de ir. E 
dizia-lhes: Grande é, em verdade, a 
seara, mas os obreiros são poucos; 
rogai, pois, ao Senhor da seara que 
envie obreiros para a sua seara.

SEGUNDA

2Para quais tarefas ele 
selecionou e ordenou os doze 
discípulos? Como eles foram 
equipados para cumprir sua 
missão?

TERÇA

3Por que Jesus nomeou 
mais 70 pregadores? Como 
a necessidade de hoje se 
compara à dos discípulos?

OUTROS CHAMADOS A PREGAR
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“Muitos têm a ideia de que são responsáveis somente a Cristo pela luz 
e experiência que possuem, independente de Seus reconhecidos segui-
dores na Terra. Jesus é o Amigo dos pecadores, e Seu coração se con-
frange por seu infortúnio. Ele possui todo o poder, tanto no Céu como 
na Terra; mas respeita os meios por Ele ordenados para o esclarecimento 
e salvação dos homens; dirige os pecadores para a igreja por Ele feita 
instrumento de luz para o mundo.
“Aquela única alma a quem buscou ajudar, tornou-se um instrumento 
para alcançar outros, e levá-los ao Salvador. Esse tem sido sempre o 
meio por que a obra de Deus tem progredido na Terra. Fazei brilhar a 
vossa luz, e outras luzes surgirão.” (Serviço Cristão, 14).

“Toda pessoa tem o privilégio de 
ser um conduto vivo, pelo qual 
Deus pode comunicar ao mundo 
os tesouros de Sua graça, as inson-
dáveis riquezas de Cristo.. Nada 

 Lucas 10:17-19. E voltaram os se-
tenta com alegria, dizendo: Se- 
nhor, pelo teu nome, até os demô-
nios se nos sujeitam. E disse-lhes: 
Eu via Satanás, como raio, cair do 
céu. Eis que vos dou poder para pi-
sar serpentes e escorpiões, e toda 
a força do inimigo, e nada vos fará 
dano algum.

QUARTA

4Com que entusiasmo os setenta 
voltaram e compartilharam 
suas experiências com Jesus? 
Como é possível que o povo 
de Deus tenha sucesso 
semelhante na atualidade?

há que Cristo mais deseje do que agentes que representem ao mundo 
Seu Espírito e caráter. Não há nada de que o mundo mais necessite que 
da manifestação do amor do Salvador, mediante a humanidade. Todo o 
Céu está à espera de condutos pelos quais possa ser vertido o óleo san-
to para ser uma alegria e bênção para os corações humanos” (Parábolas 
de Jesus, 228).
“Deus designou Seus filhos para proporcionarem luz aos outros, e se 
deixarem de o fazer, e almas forem deixadas nas trevas do erro por sua 
falta em fazer aquilo que poderiam ter feito se tivessem sido vivificados 
pelo Espírito Santo, serão então responsáveis perante Deus. Fomos cha-
mados das trevas para Sua maravilhosa luz, a fim de que pudéssemos 
anunciar as virtudes de Cristo” (Serviço Cristão, 16).
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ra. Portanto ide, fazei discípulos de 
todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai, e do Filho, e do Espí-
rito Santo; Ensinando-os a guardar 
todas as coisas que eu vos tenho 
mandado; e eis que eu estou con-
vosco todos os dias, até a consu-
mação dos séculos. Amém.

 Marcos 16:15-16, 20. E disse-lhes: 
Ide por todo o mundo, pregai o 
evangelho a toda criatura. Quem 
crer e for batizado será salvo; mas 
quem não crer será condenado. E 
eles, tendo partido, pregaram por 
todas as partes, cooperando com 
eles o Senhor, e confirmando a pa-
lavra com os sinais que se segui-
ram. Amém.

QUINTA

5Mesmo antes de subir ao céu, 
que grande comissão o Senhor 
deu a seus discípulos? Além 
da missão de seus seguidores, 
que grande promessa ele fez 
a eles? Como o reino dos céus 
avançou?

A GRANDE COMISSÃO E PROMESSA

 Mateus 28:18-20. E, chegando-se 
Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me 
dado todo o poder no céu e na ter- 

“Antes de ascender ao Céu, Cristo deu aos discípulos uma comissão. 
Disse-lhes que eles deviam ser os executores do testamento no qual Ele 
legava ao mundo os tesouros da vida eterna” (Atos dos Apóstolos, 27).
“Todo seguidor de Jesus tem uma obra a fazer como missionário de 
Cristo, na família, na vizinhança, na vila ou cidade em que reside. Todos 
os que se consagraram a Deus são veículos de luz. Deus os torna instru-
mentos de justiça para comunicar a outros a luz da verdade” (Serviço 
Cristão, 14).
“Os seguidores de Cristo devem ser a luz do mundo; mas Deus não lhes 
manda fazer um esforço para brilhar. Ele não aprova nenhum esforço 
de satisfação própria para exibir uma bondade superior. Deseja que sua 
alma esteja imbuída dos princípios do Céu; então, ao se porem em con-
tato com o mundo, revelarão a luz que neles está. Sua firme fidelidade, 
em todos os atos da vida, será um meio de iluminação” Ciência Do Bom 
Viver, A, p. 36.

 Mateus 24:14. E este evangelho 
do reino será pregado em todo o 
mundo, em testemunho a todas as 
nações, e então virá o fim.

SEXTA

6O que acontecerá quando 
os servos de Deus pregarem 
o evangelho em todos os 
lugares? Além de seus 
discípulos, a quem o Senhor 
confiou esta maravilhosa 
comissão?
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“Deus requer que Seu povo brilhe como luzes no mundo. Não é somen-
te dos pastores que isso se exige, mas de todo o discípulo de Cristo” 
(Serviço Cristão, 15). “A igreja é o instrumento apontado por Deus para 
a salvação dos homens. Foi organizada para servir, e sua missão é levar 
o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido plano de Deus que 
através de Sua igreja seja refletida para o mundo Sua plenitude e sufi-
ciência. Aos membros da igreja, a quem Ele chamou das trevas para Sua 
maravilhosa luz, compete manifestar Sua glória. A igreja é a depositária 
das riquezas da graça de Cristo; e pela igreja será a seu tempo manifes-
ta, mesmo aos ‘principados e potestades nos Céus’ Efésios 3:10, a final e 
ampla demonstração do amor de Deus” (Atos dos Apóstolos, 9).
“Como os raios do Sol penetram até aos mais afastados recantos do glo-
bo, assim designa Deus que a luz do evangelho se estenda a toda alma 
sobre a Terra. Se a igreja de Cristo estivesse cumprindo o desígnio de 
nosso Senhor, a luz se espargiria sobre todos quantos estão assentados 
nas trevas e na região da sombra da morte” (O Maior Discurso de Cristo, 
42).

“A divina dotação — o poder do Espírito Santo — será concedida hoje 
a todos que a procuram do modo correto, como foi dada aos discípulos. 
Esse poder sozinho é capaz de nos tornar sábios para a salvação e de nos 
capacitar para as cortes do alto. Cristo deseja conceder-nos uma bênção 
que nos fará santos. ‘Tenho-vos dito isso para que a Minha alegria per-
maneça em vós’, Ele diz, ‘e a vossa alegria seja completa’ João 15:11. 
Alegria no Espírito Santo é alegria que produz vida, que dá saúde. Ao 
dar-nos o Seu Espírito, Deus nos dá a Si mesmo, fazendo-Se uma fonte 
de divinas influências para proporcionar saúde e vida ao mundo.”
“Ao conceder Deus tão liberalmente os Seus dons a nós, lembremo-nos 
de que é para que possamos retorná-los ao Doador, multiplicados ao 
serem compartilhados. Levemos à vida de outros luz, alegria e paz. Cada 
dia necessitamos da disciplina da humilhação própria, a fim de estarmos 
preparados para receber o dom celestial, não para armazená-lo, não 
para roubar a Sua bênção dos filhos de Deus, mas para concedê-lo em 

 Atos 1:8. Mas recebereis a virtude 
do Espírito Santo, que há de vir so-
bre vós; e ser-me-eis testemunhas, 
tanto em Jerusalém como em toda 
a Judéia e Samaria, e até aos con-
fins da terra.

SÁBADO

7Que recursos os pregadores 
do evangelho recebem? Que 
bênçãos eles e aqueles a quem 
ministram recebem?
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toda a sua rica plenitude a outros. Quando mais do que agora vamos ne-
cessitar de um coração aberto para receber, com dores, por assim dizer, 
em anseios por repartir?.” (Testemunhos para a Igreja 7, 273).

ESTUDO ADICIONAL 
•“O Espírito Santo deveria descer sobre os que amam a Cristo. Com 
isso seriam eles habilitados na glorificação de seu Líder e por meio 
dEle, o recebimento da dotação necessária para o cumprimento de 
sua missão. O Doador da vida mantinha em mãos não somente as cha-
ves da morte, mas todo um Céu de ricas bênçãos. Foi-Lhe dado todo 
o poder no Céu e na Terra e, havendo assumido Seu lugar nas cortes 
celestes, poderia Ele dispensar essas bênçãos a todos quantos O re-
cebessem. Os discípulos foram capacitados para sair e proclamar a 
Cristo, primeiramente em Jerusalém, onde fora feito o trabalho ver-
gonhoso de desonrar o legítimo Rei, e por fim, em todas as partes 
da Terra. Fora dada a prova da entronização de Cristo em Seu reino 
intercessor” (Minha consagração Hoje, 42).
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Sábado, 23 de outubro de 2021

A igreja         
primitiva

L I Ç Ã O  1 7

“Assim será sempre, quando o Espírito de Deus toma posse da vida. 
Aqueles cujo coração transborda do amor de Cristo, seguirão o exemplo 
dAquele que por amor de nós, Se tornou pobre, para que por Sua 
pobreza enriquecêssemos. Dinheiro, tempo, influência – todos os dons 
que receberam das mãos de Deus – só serão por eles apreciados quando 
usados como meio de fazer avançar a obra evangélica. Assim foi na igreja 
primitiva; e, ao ver-se na igreja de hoje que, pelo poder do Espírito os 
membros retiraram suas afeições das coisas do mundo, e se dispõem a 
fazer sacrifícios a fim de que seus semelhantes possam ouvir o evangelho, 
as verdades proclamadas terão poderosa influência sobre os ouvintes” 
(Atos dos Apóstolos, 40).

DOMINGO

1O que é relatado sobre os 
eventos na igreja primitiva nos 
dias após a ascensão de Jesus? 
Quantas pessoas participaram 
dessas reuniões abençoadas?

 Atos 1:12-15. Então voltaram para 
Jerusalém, do monte chamado das 
Oliveiras, o qual está perto de Je-
rusalém, à distância do caminho de 
um sábado. E, entrando, subiram 
ao cenáculo, onde habitavam Pe-
dro e Tiago, João e André, Filipe 
e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tia-
go, filho de Alfeu, Simão, o Zelo-
te, e Judas, irmão de Tiago. Todos 
estes perseveravam unanimemen-
te em oração e súplicas, com as 
mulheres, e Maria mãe de Jesus, e 
com seus irmãos. E naqueles dias, 
levantando-se Pedro no meio dos 
discípulos (ora a multidão junta era 
de quase cento e vinte pessoas).

ORAÇÃO, UNIDADE E ESPÍRITO SANTO
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“Dando aos discípulos ainda outras instruções, disse Cristo: ‘Recebereis 
a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-Me-eis teste-
munhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até 
aos confins da Terra.’ Atos dos Apóstolos 1:8. ‘Ficai, porém, na cidade de 
Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder’ Lucas 24:49.
"Em obediência à palavra de seu Mestre, os discípulos reuniram-se em 
Jerusalém para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Aí passa-
ram dez dias — dias de profundo exame de coração. Puseram de lado 
todas as divergências, e uniram-se estreitamente em comunhão cristã.” 
(Testemunhos para a Igreja 8, 15).

“Observai que foi depois de os discípulos haverem chegado à perfeita 
unidade, quando não mais lutavam pela supremacia, que o Espírito foi 
derramado. Eles estavam de comum acordo. Todas as diferenças haviam 
sido removidas. E o testemunho dado a seu respeito depois que o Espí-
rito fora derramado, é o mesmo. Notai a palavra: ‘Era um o coração e a 
alma da multidão dos que criam’. O Espírito dAquele que morreu para 
que os pecadores vivessem, animava toda a congregação dos crentes” 
(Evangelismo, 698).

 Atos 2:1. E, cumprindo-se o dia de 
Pentecostes, estavam todos Con-
cordemente no mesmo lugar.

 Atos 1:4; 2:2-4. E, estando com 
eles, determinou-lhes que não se 
ausentassem de Jerusalém, mas 
que esperassem a promessa do 
Pai, que, disse ele, de mim ouvis-
tes. E de repente veio do céu um 
som, como de um vento veemente 
e impetuoso, e encheu toda a casa 
em que estavam assentados. E fo-
ram vistas por eles línguas repar-
tidas, como que de fogo, as quais 

SEGUNDA

2A que condição maravilhosa 
eles chegaram depois de dias 
de oração e súplicas? O que 
acontecerá hoje entre o povo 
de Deus quando também 
orarmos e implorarmos a Deus 
por suas bênçãos?

TERÇA

3Que promessa foi cumprida 
então? O que os crentes 
experimentaram quando o 
Espírito Santo foi derramado 
com grande poder?
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“Ao fim dos dez dias, cumpriu o Senhor Sua promessa por meio de um 
maravilhoso derramamento de Seu Espírito. ‘De repente veio do Céu um 
som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa 
em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, 
como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos fo-
ram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, con-
forme o Espírito Santo lhes concedia que falassem’. ‘Naquele dia agre-
garam-se quase três mil almas’ Atos 2:2-4, 41.
‘E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com 
eles o Senhor, e confirmando a Palavra com os sinais que se seguiram’ 
Marcos 16:20. A despeito da feroz perseguição que os discípulos so-
freram, dentro de breve intervalo de tempo o evangelho do reino fora 
proclamado a todas as partes habitadas da Terra” (Testemunhos para a 
Igreja 8, 15).

 Atos 2:41. De sorte que foram ba-
tizados os que de bom grado rece-
beram a sua palavra; e naquele dia 
agregaram-se quase três mil almas.

QUARTA

4Quando o Espírito Santo 
tomou posse dos discípulos, o 
que resultou de sua pregação 
às multidões que estavam 
presentes em Jerusalém para 
a Páscoa?

“Depois da ascensão de Cristo, os discípulos reuniram-se em um lugar a 
fim de suplicar humildemente a Deus. E após dez dias de esquadrinhar 
o coração e examinar-se a si mesmos, estava preparado o caminho para 
o Espírito Santo penetrar no templo da alma limpo e consagrado. Todos 
os corações foram cheios do Espírito, como se Deus desejasse mostrar 
a Seu povo que Lhe pertenceria a prerrogativa de beneficiá-los com o 
melhor das bênçãos celestes. ... A espada do Espírito cintilava à direita 
e à esquerda. Novamente afiada com poder, penetrava até à divisão da 
alma e do espírito, e das juntas e medulas” (Evangelismo, 698).

pousaram sobre cada um deles. 
E todos foram cheios do Espírito 
Santo, e começaram a falar noutras 
línguas, conforme o Espírito Santo 
lhes concedia que falassem.

GRANDE CUMPRIMENTO DA PROMESSA
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 Atos 2:42-47. E perseveravam na 
doutrina dos apóstolos, e na co-
munhão, e no partir do pão, e nas 
orações. E em toda a alma havia 
temor, e muitas maravilhas e sinais 
se faziam pelos apóstolos. E todos 
os que criam estavam juntos, e ti- 
nham tudo em comum. E vendiam 
suas propriedades e bens, e repar-
tiam com todos, segundo cada um 
havia de mister. E, perseverando 
unânimes todos os dias no templo, 
e partindo o pão em casa, comiam 
juntos com alegria e singeleza de 
coração, Louvando a Deus, e cain-
do na graça de todo o povo. E to-
dos os dias acrescentava o Senhor 
à igreja aqueles que se haviam de 
salvar.

QUINTA

5O que aconteceu na vida diária 
dos crentes nas semanas 
seguintes? O que você acha 
que acontecerá quando a 
mesma humildade de coração, 
unidade sob o Espírito Santo 
e devoção a Deus e seu reino 
forem vistas entre seu povo 
pouco antes da vinda de 
Jesus?

“Cada cristão via em seu irmão a semelhança divina de benevolência e 
amor. Um único interesse prevalecia. Um objetivo absorvia todos os ou-
tros. Todos os corações palpitavam em harmonia. O único empenho dos 
crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo e trabalhar pelo 
engrandecimento de Seu reino. ‘Era um o coração e a alma da multidão 
dos que criam. ... E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho 
da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça’ 
Atos 4:32, 33. ‘E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que 
se haviam de salvar’ Atos 2:47. O Espírito de Cristo animava toda a con-
gregação; porque tinham achado a pérola de grande preço. Estas cenas 
devem repetir-se, e com maior poder. O derramamento do Espírito Santo 
no dia de Pentecoste foi a chuva temporã; porém a chuva serôdia será 
mais copiosa” (Parábolas de Jesus, 58 e 59)

 Atos 4:4. Muitos, porém, dos que 
ouviram a palavra creram, e che-
gou o número desses homens a 
quase cinco mil.

SEXTA

6Quando harmonia, comunhão, 
generosidade e testemunho 
vivo caracterizaram a vida da 
igreja primitiva, que grande 
bênção o Senhor concedeu?

“Deus quer que suas testemunhas apresentem o genuíno em contraste 
com o falso. Houve muitos convertidos sob a pregação de Pedro ... Você 
ficará surpreso que ... o número daqueles que acreditaram foi de cerca 
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de cinco mil? A semente que Cristo plantou enquanto estava na terra 
germinou. Muitos esperavam que esse testemunho dado por Deus vies-
se dos discípulos a respeito de Cristo e sua ressurreição, e acreditaram 
quando o ouviram; porque reavivou o testemunho que tinham ouvido 
dos lábios de Jesus, e eles se posicionaram entre as fileiras daqueles 
que creram no evangelho de Cristo” (Review and Herald, 22 de abril 
1890 –Traduzido).

“Nos dias em que a glória do Cristo ressurgido resplandecia sobre ela, 
foi dito da igreja apostólica que ninguém dizia ‘que coisa alguma do que 
possuía era sua própria’. ‘Não havia, pois, entre eles necessitado algum’. 
‘E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição 
do Senhor Jesus; e em todos eles havia abundante graça’. ‘E, perseve-
rando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, co-
miam juntos com alegria de coração, louvando a Deus, e caindo na graça 
de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles 
que se haviam de salvar’” (O Maior Discurso de Cristo, 137).

um o coração e a alma da multidão 
dos que criam, e ninguém dizia que 
coisa alguma do que possuía era 
sua própria, mas todas as coisas 
lhes eram comuns. E os apóstolos 
davam, com grande poder, teste-
munho da ressurreição do Senhor 
Jesus, e em todos eles havia abun-
dante graça. Não havia, pois, entre 
eles necessitado algum; porque 
todos os que possuíam herdades 
ou casas, vendendo-as, traziam o 
preço do que fora vendido, e o de-
positavam aos pés dos apóstolos. 
E repartia-se a cada um, segundo a 
necessidade que cada um tinha.

SÁBADO

7Embora a igreja crescesse e se 
tornasse uma grande multidão, 
que espírito reinava? O que 
aconteceu com a mensagem 
pregada?

 Atos 4:31-35.  E, tendo orado, mo-
veu-se o lugar em que estavam 
reunidos; e todos foram cheios do 
Espírito Santo, e anunciavam com 
ousadia a palavra de Deus. E era 

ESTUDO ADICIONAL 
•“À igreja primitiva tinha sido confiada uma obra de constante ampliação – esta-
belecer centros de luz e bênção, onde quer que existissem almas sinceras e dis-
postas a se dedicarem ao serviço de Cristo. A proclamação do evangelho devia 
abranger o mundo, e os mensageiros da cruz não poderiam esperar cumprir sua 
importante missão a menos que permanecessem unidos pelos laços da afinidade 
cristã, revelando assim ao mundo que eles eram um com Cristo em Deus. Não 
tinha seu divino Guia orado ao Pai: ‘Guarda em Teu nome aqueles que Me des-
te, para que sejam um, assim como Nós’? João 17:11. E não declarara Ele com 
respeito a Seus discípulos: ‘O mundo os aborreceu, porque não são do mundo’? 
João 17:14. Não pleiteara com o Pai que eles pudessem ser ‘perfeitos em uni-
dade’ ‘para que o mundo creia que Tu Me enviaste’? João 17:23, 21. Sua vida e 
poder espirituais dependiam de íntima relação com Aquele que os havia comis-
sionado para pregar o evangelho” (Atos dos Apóstolos, 50).
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Sábado, 30 de outubro de 2021

O povo de Deus      
como seu rebanho 

L I Ç Ã O 1 8

“A relação de Cristo com o Seu povo é comparada à de um pastor. Depois 
da Queda, Ele viu Suas ovelhas em deplorável condição, expostas a 
inevitável destruição. Deixou as honras e glória da casa de Seu Pai para 
tornar-Se um pastor, para salvar as... ovelhas transviadas que estavam 
prestes a perecer. Ouviu-se Sua voz cativante chamando-as ao Seu aprisco, 
um refúgio seguro contra a ação dos ladrões; também um abrigo do calor 
abrasador e uma proteção contra rajadas enregelantes. Seu cuidado era 
exercido continuamente para o bem de Suas ovelhas. Fortalecia os fracos, 
socorria os sofredores, recolhia os cordeirinhos entre os Seus braços e os 
carregava no colo. Suas ovelhas O amam. Vai adiante de Suas ovelhas, e 
elas ouvem-Lhe a voz e seguem-nO” (Exaltai-o, 222).

DOMINGO

1Como frequentemente, se 
descreve ao povo de Deus nas 
escrituras?

 Salmos 77:20; 78:52. Guiaste o teu 
povo, como a um rebanho, pela 
mão de Moisés e de Arão. Mas fez 
com que o seu povo saísse como 
ovelhas, e os guiou pelo deserto 
como um rebanho.

UM SÍMBOLO PERFEITO

“’Chama pelo nome as Suas ovelhas, e as traz para fora. E, [...] as ovelhas O 
seguem, porque conhecem a Sua voz’ João 10:3, 4. O pastor oriental não 
tange as ovelhas. Não se vale da força nem do temor; mas, indo na frente, 
chama-as. Elas lhe conhecem a voz e obedecem ao chamado. Assim faz 
o Pastor-Salvador com Suas ovelhas. Diz a Escritura: ‘Guiaste o Teu povo, 
como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão’ Salmos 77:20. Por 
intermédio do profeta, declara Jesus: ‘Com amor eterno te amei, também 

Por favor, ler o Relatório Missionário
do Departamento de Educação na página 115.
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 Mateus 10:16; 7:15. Eis que vos 
envio como ovelhas ao meio de 
lobos; portanto, sede prudentes 
como as serpentes e inofensivos 
como as pombas. Acautelai-vos, 
porém, dos falsos profetas, que 
vêm até vós vestidos como ove- 
lhas, mas, interiormente, são lobos 
devoradores.

 Lucas 10:3. 

 1 Crônicas 4:39. E chegaram até à 
entrada de Gedor, ao oriente do 
vale, a buscar pasto para os seus 
rebanhos.

 Joel 1:18. As manadas de gados 
estão confusas, porque não têm 
pasto; também os rebanhos de 
ovelhas estão perecendo.

 Mateus 4:4. Ele, porém, respon-
dendo, disse: Está escrito: Nem só 
de pão viverá o homem, mas de 
toda a palavra que sai da boca de 
Deus.

SEGUNDA

2Nesse sentido, o que Jesus 
declarou sobre o futuro da 
igreja?

TERÇA

3O que as pessoas precisam 
todos os dias para o sustento 
físico? Da mesma maneira, o 
que é necessário para nutrição 
e crescimento espiritual?

“’Eis’, disse Cristo, ‘que vos envio como ovelhas ao meio de lobos; por-
tanto, sede prudentes como as serpentes e símplices como as pombas’. ‘E 
odiados de todos sereis por causa do Meu nome; mas aquele que perse-
verar até ao fim, será salvo’ Mateus 10:16, 22. Odiaram a Cristo sem causa. 
É, então, maravilha que odeiem os que trazem Seu sinal, que fazem Seu 
serviço? São considerados a escória da Terra” (Testemunhos para a Igreja 
9, 235).

“O homem é apenas finito. Na melhor das hipóteses, sua esfera é limitada. 
Se for um ramo da Videira viva, deve, com outros ramos, ser nutrido pelo 
tronco parental. Isso o torna valioso para Deus. Se os homens não obtêm 
seu sustento diário da Videira viva, eles não podem produzir o fruto da Vi-
deira e são jogados fora como ramos inúteis para serem consumidos” (Ma-
nuscript Releases 17, 198 – Traduzido).

com amorável benignidade te atraí’ Jeremias 31:3. Não força ninguém 
a segui-Lo. ‘Atrai-os com cordas humanas, com cordas de amor.’ Oséias 
11:4.” (O Desejado de Todas as Nações, 340)
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“A vida espiritual consiste em ser Cristo a luz e a vida do templo da alma, 
como o sangue é a vida do corpo. Todos os que estudam a Palavra são re-
presentados como comendo a Palavra e se alimentando de Cristo. ... Assim 
como as necessidades do corpo devem ser supridas diariamente, deve a 
Palavra de Deus ser diariamente estudada — comida, digerida e praticada. 
Isto mantém a nutrição, a fim de que a alma seja conservada com saúde. A 
negligência da Palavra significa inanição para a alma. A Palavra descreve o 
bem-aventurado como alguém que medita dia e noite sobre as verdades 
da Palavra de Deus. Todos nós devemos assentar ao banquete da Palavra 
divina” (Conselhos sobre a Escola Sabatina, 43).

“Um cordeiro inocente foi escolhido como representação de Cristo” (Ma-
nuscript Releases 12, 191).
“O cordeiro inocente morto no Egito, cujo sangue espargido nas ombreiras 
das portas fez com que o anjo destruidor evitasse os lares de Israel, prefigu-
rou o Cordeiro de Deus sem pecado, cujos méritos somente podem evitar 
o julgamento e a condenação do homem caído. O Salvador obedeceu à 
lei judaica e observou todas as suas ordenanças divinamente designadas. 
Ele acabara de se identificar com o cordeiro pascal como seu grande antíti-
po...” (The Spirit of Prophecy 3, 128; traduzido).

dizendo: Destruamos a árvore com 
o seu fruto, e cortemo-lo da terra 
dos viventes, e não haja mais me-
mória do seu nome.

 Isaías 40:11; 53:7. Como pastor 
apascentará o seu rebanho; entre 
os seus braços recolherá os cordei-
rinhos, e os levará no seu regaço; 
as que amamentam guiará suave-
mente. Ele foi oprimido e afligido, 
mas não abriu a sua boca; como um 
cordeiro foi levado ao matadouro, 
e como a ovelha muda perante os 
seus tosquiadores, assim ele não 
abriu a sua boca.

QUARTA

4Que características das 
ovelhas e cordeiros os tornam 
ilustrações apropriadas do 
povo de Deus e de sua igreja? 
Como essas características se 
aplicam a Jesus?

CARACTERÍSTICAS DAS OVELHAS E PASTORES

 Jeremias 11:19. E eu era como um 
cordeiro, como um boi que levam à 
matança; porque não sabia que ma-
quinavam propósitos contra mim, 

 Ezequiel 34:5-6. Assim se espalha-
ram, por não haver pastor, e torna-
ram-se pasto para todas as feras do 
campo, porquanto se espalharam. 
As minhas ovelhas andaram desgar 
radas por todos os montes, e por 

QUINTA

5Além disso, o que acontecerá 
com o rebanho espiritual 
se aqueles a quem Deus 
o confiou não conduzirem 
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“A igreja na Terra é composta de homens e mulheres falíveis, que neces-
sitam de esforços laboriosos e pacientes para que sejam disciplinados e 
educados para trabalhar de forma aceitável nesta vida, e serem na futura 
coroados de glória e imortalidade” (Atos dos Apóstolos, 273).
“A ovelha desgarrada do rebanho é a mais desamparada de todas as criatu-
ras. Precisa ser procurada pelo pastor, pois não pode, sozinha, encontrar o 
caminho de volta. O mesmo se dá com a alma que se desviou de Deus; está 
tão desamparada quanto a ovelha perdida, e se o amor divino não fosse sal-
vá-la, jamais poderia achar o caminho para Deus” (Parábolas de Jesus, 94).

lhadas, no dia nublado e de escu-
ridão. Vós, pois, ó ovelhas minhas, 
ovelhas do meu pasto; homens 
sois; porém eu sou o vosso Deus, 
diz o Senhor Deus.

 Hebreus 13:20-21. Ora, o Deus de 
paz, que pelo sangue da aliança 
eterna tornou a trazer dos mortos a 
nosso Senhor Jesus Cristo, grande 
pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe 
em toda a boa obra, para fazerdes 
a sua vontade, operando em vós 
o que perante ele é agradável por 
Cristo Jesus, ao qual seja glória 
para todo o sempre. Amém.

 Jeremias 7:23. Mas isto lhes orde-

SEXTA

6Sujeitos, como seres humanos, 
a correr grande perigo de 
se extraviar, o que o Senhor 
faz? Qual é o Seu chamado 
constante e amoroso para os 
membros do seu rebanho?

O PASTOR PRINCIPAL

corretamente? Como isso 
se aplica mesmo àqueles 
que podem se considerar 
inteligentes?

todo o alto outeiro; sim, as minhas 
ovelhas andaram espalhadas por 
toda a face da terra, sem haver 
quem perguntasse por elas, nem 
quem as buscasse.

 Salmos 119:176. Desgarrei-me 
como a ovelha perdida; busca o teu 
servo, pois não me esqueci dos teus 
mandamentos.

 Isaías 53:6, primeira parte. Todos 
nós andávamos desgarrados como 
ovelhas; cada um se desviava pelo 
seu caminho; 

 Ezequiel 34:12, 31. Como o pastor 
busca o seu rebanho, no dia em 
que está no meio das suas ovelhas 
dispersas, assim buscarei as mi- 
nhas ovelhas; e livrá-las-ei de todos 
os lugares por onde andam espa- 
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nei, dizendo: Dai ouvidos à minha 
voz, e eu serei o vosso Deus, e 
vós sereis o meu povo; e andai em 
todo o caminho que eu vos man-
dar, para que vos vá bem.

“Assim como o pastor ama as ovelhas e não pode sossegar enquanto uma 
única lhe falta, também Deus, em grau infinitamente mais alto, ama todo 
perdido. Os homens podem negar as reivindicações de Seu amor. Podem 
dEle desviar-se, podem escolher outro mestre; contudo, pertencem a Deus, 
e Ele anela recuperar Sua propriedade. Diz: ‘Como o pastor busca o seu 
rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim bus-
carei as Minhas ovelhas; e as farei voltar de todos os lugares por onde an-
dam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão’” (Parábolas de Jesus, 94).

“Cristo é o Príncipe dos pastores. Ele confiou o cuidado de seu rebanho aos 
seus subpastores. Ele exige desses pastores que tenham o mesmo interesse 
que sempre demonstrou pelas suas ovelhas e que sempre sintam a respon-
sabilidade do fardo que Ele lhes confiou. Os ministros que foram chamados 
por Deus para trabalhar em palavra e doutrina são os pastores de Cristo. Ele 
os designou sob Sua direção para cuidar e atender seu rebanho. Ele orde-
nou solenemente que fossem pastores fiéis, alimentassem diligentemente 
o rebanho, seguissem seu exemplo, fortaleçam os fracos, cuidem dos des-

 Números 27:16-17. O Senhor, Deus 
dos espíritos de toda a carne, po- 
nha um homem sobre esta congre-
gação, que saia diante deles, e que 
entre diante deles, e que os faça 
sair, e que os faça entrar; para que 
a congregação do Senhor não seja 
como ovelhas que não têm pastor.

 1 Pedro 5:1-2. Aos presbíteros, que 
estão entre vós, admoesto eu, que 
sou também presbítero com eles, e 
testemunha das aflições de Cristo, 
e participante da glória que se há 
de revelar: Apascentai o rebanho 
de Deus, que está entre vós, tendo 
cuidado dele, não por força, mas 
voluntariamente; nem por torpe 
ganância, mas de ânimo pronto.

SÁBADO

7Embora o Senhor seja o grande 
Pastor, quem Ele designou 
para zelar e proteger Seu 
povo?

 Mateus 9:36-38. E, vendo as mul-
tidões, teve grande compaixão 
delas, porque andavam cansadas 
e desgarradas, como ovelhas que 
não têm pastor. Então, disse aos 
seus discípulos: A seara é realmen-
te grande, mas poucos os ceifeiros. 
Rogai, pois, ao Senhor da seara, 
que mande ceifeiros para a sua 
seara.
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falecidos e os protejam dos animais vorazes. Ele mostra Seu exemplo de 
amor por Suas ovelhas. Para garantir seu resgate, ele deu Sua vida por eles. 
Se eles imitarem Seu exemplo de abnegação, o rebanho prosperará sob 
seus cuidados” (El Ministerio Pastoral, 323). (Traduzido).
“Uma ligação vital com o Sumo Pastor, há de fazer do subpastor um repre-
sentante vivo de Cristo, uma verdadeira luz para o mundo. É necessária a 
compreensão de todos os pontos de nossa fé, mas de importância ainda 
maior, é que o pastor seja santificado mediante a verdade que apresenta” 
(Exaltai-o, 226).

ESTUDO ADICIONAL 
•“Não devemos seguir a Cristo intermitente ou caprichosamente, ape-
nas quando é para vantagem nossa. Devemos decidir segui-Lo. Na 
vida diária devemos seguir o Seu exemplo, como um rebanho segue, 
confiante, seu pastor. Devemos segui-Lo mesmo sofrendo por Sua 
causa, dizendo a todo passo: ‘Ainda que Ele me mate, nEle esperarei’ 
Jó 13:15. A prática de Sua vida deve ser a prática da nossa. E ao assim 
buscarmos ser semelhantes a Ele, e a pôr nossa vontade em conformi-
dade com a Sua, havemos de revela-lo” (Nos Lugares Celestiais, 306).
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RELATÓRIO MISSIONÁRIO 
DEPARTAMENTO 
DE EDUCAÇÃO

 Para ler no sábado, 30 de outubro de 2021

A Oferta Especial da Escola Sabatina 
será coletada no sábado, 6 de novembro de 2021.

“Desde os primitivos tempos, os fiéis em Israel haviam dado muita atenção à educação da 
juventude. O Senhor dera instruções quanto a ensinar-se as crianças desde a mais tenra 
idade, acerca de Sua bondade e grandeza... Ao tempo de Cristo, a vila ou cidade que não 
providenciava quanto à instrução religiosa da mocidade, era considerada sob a maldição 
de Deus” O Desejado de Todas as Nações, 39 e 40)
Quase quarenta anos após a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus deu à 
irmã Ellen G. White uma mensagem clara e direta sobre seus planos para a educação das 
crianças adventistas. “Planejando acerca da educação dos filhos, fora do lar, os pais de-
vem compenetrar-se de que não mais é coisa livre de perigo enviá-los às escolas públicas, 
e cumpre que se esforcem para os enviar às escolas onde obtenham educação baseada 
em fundamentos bíblicos
...Nas localidades onde há igreja, devem-se estabelecer escolas... Trabalhai como se o 
fizésseis para salvar a própria vida, para salvar os filhos de serem afogados nas influências 
contaminadoras e corruptoras do mundo” (Orientação da Criança, 194 e 198).
A Igreja Adventista do Sétimo Dia investiu em escolas desde o início. No entanto, apenas 
doze anos após a publicação da mensagem anterior, estourou a Primeira Guerra Mundial; 
e reformadores fiéis se viram sem uma igreja. Em 1925, a Conferência Geral da Socieda-
de Missionária Internacional foi organizada. Na década de 1950, foram estabelecidas as 
primeiras escolas primárias SMI. Em 1989, um Departamento de Educação da Associação 
Geral foi proposto, e em 1997 este departamento tornou-se parte da Conferência Geral 
sob a liderança da Irmã Raquel Orce.
O Departamento de Educação continua a carregar a tocha do compromisso iniciado no 
antigo Israel de incutir os ensinamentos de Deus na mente e no coração de nossos filhos. 
Hoje, este departamento tem três objetivos principais: proteger a inocência de crianças 
e jovens, preservar suas mentes e valores morais de ensinamentos e práticas erradas e 
preparar um exército de jovens para compartilhar a mensagem do evangelho para um 
mundo agonizante.
Pela graça de Deus, e com uma equipe crescente de profissionais dedicados, esses obje-
tivos estão sendo alcançados por meio dos seguintes métodos: Aulas da Escola Sabatina 
para crianças; Leituras da Semana de Oração para crianças que resumem as leituras dos 
adultos e incluem quebra-cabeças de palavras e atividades; boletins informativos bimes-
trais para líderes, pais, educadores, ministros e líderes de jovens, fornecendo informações 
úteis sobre as necessidades físicas, educacionais e espirituais das crianças; vídeos educa-
cionais para aulas e Escola Sabatina; Atividades bíblicas que desafiam crianças e jovens a 
aprender mais sobre a bíblia “O Desafio Hebrom”; simpósios para educadores e dirigen-
tes escolares; bolsas de estudo para alunos de famílias desfavorecidas; um programa de 
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voluntariado que permite que jovens ajudem em escolas SMI em todo o mundo; livros; 
apoio para professores da Escola Sabatina, líderes educacionais, ensino doméstico, esco-
las SMI e muito mais. A maioria dos materiais é oferecida gratuitamente no site do Depar-
tamento de Educação para que crianças, igrejas e escolas de todo o mundo possam se 
beneficiar sem se preocupar com as despesas.
No momento da redação deste relatório, a SMI possui aproximadamente 475 escolas lo-
calizadas em dezoito países sendo estes: África (458), América do Sul (8), América Cen-
tral (4), América Norte (4) e Ásia (1). O corpo discente varia de menos de dez a mais de 
trezentos alunos. A grande maioria dos alunos que frequentam essas escolas não é de 
famílias SMI. É por meio do trabalho missionário realizado nessas escolas que as crianças 
e suas famílias aprendem sobre Jesus e a mensagem especial para este tempo. Como as 
crianças são muito pequenas quando ouvem a verdade, os resultados não são imediata-
mente aparentes. No entanto, as sementes plantadas em corações jovens hoje darão fru-
tos abundantes nos próximos anos. Sobre isso, a irmã White escreveu: “Os professores... 
devem compreender que dispõem do mais importante campo missionário do mundo” 
(Conselhos sobre Educação, 40). “Quando me foi mostrado pelo anjo de Deus que uma 
instituição devia ser estabelecida para educação de nossos jovens, vi que este seria um 
dos maiores meios ordenados por Deus para a salvação de almas” (Testemunhos para a 
Igreja 4, 419).
Muitas de nossas escolas funcionam independentemente umas das outras e nem todas 
podem oferecer o mesmo nível de excelência acadêmica e espiritual. Para reunir as es-
colas, ajudá-las a atingir o mesmo alto padrão e compreender melhor suas necessidades, 
é essencial que os membros da equipe do Departamento de Educação viajem, visitem 
instalações educacionais, instalações turísticas e revisem registros financeiros e métodos 
de ensino, bem como reunião com professores, alunos e diretores de escolas para apren-
der sobre suas necessidades. Muitas escolas lutam para pagar salários justos ao seu corpo 
docente, lidam com dispendiosos reparos em edifícios ou questões de segurança, não 
podem pagar um plano de estudo cristão e sofrem continuamente por ter que recusar 
alunos que não podem pagar sua matrícula. A recente pandemia de coronavírus só au-
mentou esses encargos financeiros.
O Departamento de Educação trabalha muito com um orçamento muito pequeno. Os 
membros da equipe geralmente doam do próprio bolso para financiar projetos neces-
sários. O livro Here Am I (Aqui estou) foi escrito para ajudar a arrecadar fundos para esse 
propósito. As páginas do Departamento no Facebook e no Instagram descrevem as ne-
cessidades educacionais e também publicam informações de rastreamento e imagens 
para que os doadores possam ver como e onde suas doações foram usadas. Por meio 
da fé, muito foi realizado; mas ainda há muito o que fazer. Novas escolas precisam ser 
construídas; nosso próprio plano de estudo deve ser escrito; e novos projetos devem ser 
iniciados.
A oferta especial da Escola Sabatina a ser recolhida no próximo sábado é uma oportuni-
dade de nos unirmos à obra abençoada de educar as pessoas para a eternidade, investin-
do na vida e no futuro de nossos filhos. Que Deus abençoe a sua oferta, para que através 
de você uma criança tenha a oportunidade de aceitar Jesus!

Margie Holmstroem Seely
Diretora do Departamento de Educação da Associção Geral
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L I Ç Ã O  1 9
Sábado, 6 de novembro de 2021

DOMINGO

1Que ilustração usou Jesus para 
representar a igreja e seus 
membros? A quem pertencem 
as ovelhas e cordeiros? Que 
atitude demonstrarão os 
pastores fiéis?

Promessas para     
o pequeno rebanho
“‘Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos 
filhos de Deus, aos que creem no seu nome; os quais não nasceram do 
sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas 
de Deus' Estes são os escolhidos de Deus; são eles a quem Cristo se 
dirige com as palavras: ‘Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso 
Pai agradou dar-vos o reino.’ (Lucas 12:32.) Venda o que você tem e dê 
esmolas; ’... ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem 
consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde 
estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. (Mateus 
6:20,21)’”(Signs of the Times, 11 de junho de 1894). (traduzido)

A Oferta Especial da Escola Sabatina para o
Departamento de Educação 

Dê em proporção ao amor e bençãos que Deus te deu!

 João 21:15-17. E, depois de terem 
jantado, disse Jesus a Simão Pe-
dro: Simão, filho de Jonas, amas-
me mais do que estes? E ele res-
pondeu: Sim, Senhor, tu sabes que 
te amo. Disse-lhe: Apascenta os 
meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 
segunda vez: Simão, filho de Jonas, 
amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, 
tu sabes que te amo. Disse-lhe: 
Apascenta as minhas ovelhas. Dis-
se-lhe terceira vez: Simão, filho 
de Jonas, amas-me? Simão entris-
teceu-se por lhe ter dito terceira 
vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, 
tu sabes tudo; tu sabes que eu te 
amo. Jesus disse-lhe: Apascenta as 
minhas ovelhas.

 Mateus 26:31. Então Jesus lhes dis-
se: Todos vós esta noite vos escan-
dalizareis em mim; porque está es-
crito: Ferirei o pastor, e as ovelhas 
do rebanho se dispersarão.
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“Jesus diz: 'Minhas ovelhas ouvem a minha voz ... e elas me seguem' 
(João 10:27). O pastor de Israel não empurra seu rebanho, se não que 
as guia. Sua atitude é totalmente convidativa. ‘Minhas ovelhas ouvem 
minha voz.’ Se realmente somos filhos e filhas de Deus, nós não apenas 
ouvimos, mas reconhecemos a voz acima de todas as demais. Nós apre-
ciamos as palavras de Cristo, distinguimos a verdade de todo erro, como 
é em Jesus, e a verdade refresca a alma e a enche de alegria”. (That I 
May Know Him, pág. 52). Traduzido

“Assim como um pastor terrestre conhece as suas ovelhas, também o di-
vino Pastor conhece o Seu rebanho espalhado por todo o mundo. ‘Vós, 
pois, ó ovelhas Minhas, ovelhas do Meu pasto: homens sois, mas Eu sou 
o vosso Deus, diz o Senhor Jeová’.” Obreiros Evangélico, p. 181. 
“Representara-Se como a luz, fonte de vida e alegria para a natureza e o 
homem. Agora, num belo quadro pastoral, apresenta Suas relações com 
os que nEle crêem. Cena alguma era mais familiar aos ouvintes do que 
esta, e as palavras de Cristo ligaram-na para sempre a Ele. Nunca pode-
riam os discípulos contemplar os pastores cuidando dos rebanhos, sem 
recordar a lição do Salvador. Veriam Cristo em cada fiel pastor. Ver-se-
iam em cada rebanho desajudado e dependente. O Desejado de Todas 
as Nações, p. 337.

“Cada alma é tão perfeitamente conhecida a Jesus, como se fora ela a 
única por quem o Salvador houvesse morrido. As dores de cada uma 

 João 10:14, 11. Eu sou o bom Pas-
tor, e conheço as minhas ovelhas, e 
das minhas sou conhecido. Eu sou o 
bom Pastor; o bom Pastor dá a sua 
vida pelas ovelhas.

SEGUNDA

2 Que específico conhecimento 
e amor tem o grande Pastor 
por Seu rebanho?

CONFIANÇA E VERDADEIRO DISCIPULADO
 João 10:3-4, 27. O porteiro abre, 
e as ovelhas ouvem a sua voz, e 
chama pelo nome às suas ove lhas, 
e as traz para fora. E, quando tira 
para fora as suas ovelhas, vai adian-
te delas, e as ovelhas o seguem, 
porque conhecem a sua voz. As mi 
nhas ovelhas ouvem a minha voz, e 
eu conheço-as, e elas me seguem.

TERÇA

3Por outro lado, o que o 
verdadeiro rebanho sabe e 
quanto confia no pastor, as 
ovelhas fiéis? 
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Lhe tocam o coração. O grito de socorro chega-Lhe ao ouvido. Veio para 
atrair a Si todos os homens. Ordena-lhes: ‘Segue-Me’, e Seu Espírito lhes 
comove a alma, atraindo-os para Ele. Muitos recusam ser atraídos. Jesus 
sabe quem são. Sabe igualmente quais os que Lhe escutam de boa von-
tade ao chamado, e estão prontos a colocar-se sob Seu pastoral cuida-
do. Diz Ele: ‘As Minhas ovelhas ouvem a Minha voz, e Eu conheço-as, e 
elas Me seguem.’ Cuida de cada uma, como se não houvesse nenhuma 
outra na face da Terra.” O Desejado de Todas as Nações, p. 337.
“Ele os livrará de todo o mal; protegê-los-á de todo o perigo, se atende-
rem à Sua voz. Diz: “As Minhas ovelhas ouvem a Minha voz, ... e elas Me 
seguem.” João 10:27. Em Cristo encontrarão pastagens, obterão força 
e esperança e não serão perturbados por impaciente anelo de alguma 
coisa para lhes divertir a mente e satisfazer o coração. Acharam a pérola 
de grande preço e o espírito descansa pacificamente. Seus prazeres são 
de caráter puro, pacífico, elevado e celestial. Não deixam doloridas re-
flexões nem remorso. Tais prazeres não prejudicam a saúde ou debilitam 
a mente, mas são de natureza sadia. Orientação das Crianças, p. 307.

“Fossem extirpados os mil canais de egoísmo que agora existem, e os 
meios dirigidos para o canal certo, e grandes rendas fluiriam para a tesou-
raria. Muitos compram ídolos com o dinheiro que deve ir para a casa de 
Deus. Ninguém pode pôr em prática a verdadeira beneficência sem pra-
ticar a genuína abnegação. A abnegação e a cruz jazem diretamente na 
vereda de todo o cristão que verdadeiramente segue a Cristo. Jesus diz: 
‘Se alguém quiser vir após Mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, 
e siga-Me.’ Considerará cada um o fato de que o discipulado cristão inclui 
a abnegação, o sacrifício próprio, até o ponto de depor a própria vida, se 

verar até ao fim, esse será salvo.

 1 Pedro 2:21. Porque para isto sois 
chamados; pois também Cristo 
padeceu por nós, deixando-nos o 
exemplo, para que sigais as suas 
pisadas.

 Apocalipse 14:4. Estes são os que 
não estão contaminados com mu- 
lheres; porque são virgens. Estes 
são os que seguem o Cordeiro 
para onde quer que vá. Estes são 
os que dentre os homens foram 
comprados como primícias para 
Deus e para o Cordeiro.

QUARTA

4É o discipulado genuíno algo 
temporário para os bons 
momentos? O que a Escritura 
declara sobre aqueles que 
serão redimidos na glória?

 Mateus 24:12-13. E, por se multi-
plicar a iniqüidade, o amor de mui-
tos esfriará. Mas aquele que perse-
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“Em comparação com os milhões do mundo, o povo de Deus será, como 
tem sido sempre, um pequeno rebanho; mas se permanecerem na verdade 
como revelada em Sua Palavra, Deus será seu refúgio. Permanecerão sob o 
amplo abrigo da Onipotência. Deus é sempre a maioria. Quando o som da 
última trombeta penetrar a prisão dos mortos, e os justos saírem triunfantes, 
exclamando: ‘Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a 
tua vitória’ (1Co 15:55), para permanecerem então com Deus, com Cristo, 
com os anjos e com os leais e fiéis de todos os tempos, os filhos de Deus 
serão a grande maioria.” Atos dos Apóstolos, p. 303.

também me convém agregar es-
tas, e elas ouvirão a minha voz, e 
haverá um rebanho e um Pastor.

 Mateus 8:10-11. E maravilhou-se 
Jesus, ouvindo isto, e disse aos 
que o seguiam: Em verdade vos 
digo que nem mesmo em Israel en-
contrei tanta fé. Mas eu vos digo 
que muitos virão do oriente e do 
ocidente, e assentar-se-ão à mesa 
com Abraão, e Isaque, e Jacó, no 
reino dos céus.

SEXTA

6Quem mais são contados no 
rebanho do Senhor? O que se 
fará por eles?

O PEQUENO REBANHO E O REINO ETERNO

necessário for, por amor dAquele que deu Sua vida pela vida do mundo? 
Conselho sobre mordomia, p. 174.
Ao passo que dais atenção à luz que tendes, maior luz vos advirá.” Maior 
discurso de Cristo, p. 150.

 Mateus 7:13-14. Entrai pela porta 
estreita; porque larga é a porta, e 
espaçoso o caminho que conduz à 
perdição, e muitos são os que en-
tram por ela; e porque estreita é a 
porta, e apertado o caminho que 
leva à vida, e poucos há que a en-
contrem.

 Lucas 12:32; 22:29. Não temais, ó 
pequeno rebanho, porque a vosso 
Pai agradou dar-vos o reino. E eu 
vos destino o reino, como meu Pai 
mo destinou.

QUINTA

5Quão consistente são os fiéis 
no rebanho do Senhor? Que 
maravilhosa promessa lhes há 
dado? 

 João 10:16. Ainda tenho outras 
ovelhas que não são deste aprisco; 
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“Entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a Terra, há os que não 
têm dobrado os joelhos a Baal. Como as estrelas do céu, que aparecem à 
noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a Terra, e densa escu-
ridão os povos. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América 
do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos 
da Terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão 
em meio às trevas, revelando claramente a um mundo apóstata o poder 
transformador da obediência a Sua lei. Mesmo agora eles estão aparecen-
do em toda nação, entre toda língua e povo; e na hora da mais profunda 
apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito no sentido de 
que ‘todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos’ (Apocalipse 
13:16), recebam, sob pena de morte, o sinal de submissão a um falso dia de 
repouso, esses fiéis, ‘irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis 
no meio de uma geração corrompida e perversa’, resplandecerão ‘como 
astros no mundo’. Filipenses 2:15. Quanto mais escura a noite, com maior 
brilho eles refulgirão.” Profetas e Reis, p. 94.

“...quando a tempestade da perseguição realmente irromper sobre nós, as 
ovelhas genuínas ouvirão a voz do verdadeiro Pastor. Serão feitos esforços 
abnegados para salvar os perdidos, e muitos que se desviaram do aprisco 
retornarão para seguir o grande Pastor. O povo de Deus se unirá e apresen-
tará ao inimigo uma frente unida. ...O amor de Cristo e o amor de nossos 
irmãos testificarão para o mundo que temos estado com Jesus e aprendido 
dEle. Então a mensagem do terceiro anjo se transformará num alto clamor e 
toda a Terra se iluminará com a glória do Senhor.” Testemunho para a igreja 
vol. 6, p. 401.

 João 10:16, última parte. …e haverá 
um rebanho e um Pastor.

 Efésios 2:14; 4:3-6. Porque ele é a 
nossa paz, o qual de ambos os po-
vos fez um; e, derrubando a parede 
de separação que estava no meio.
Procurando guardar a unidade do 
Espírito pelo vínculo da paz. Há um 
só corpo e um só Espírito, como 
também fostes chamados em uma 
só esperança da vossa vocação; um 
só Senhor, uma só fé, um só batis-
mo; um só Deus e Pai de todos, o 
qual é sobre todos, e por todos e 
em todos vós.

SÁBADO

7Qual é o desejo e propósito 
do Senhor para seu rebanho 
que Ele comprou com seu 
próprio sangue? O que 
acontecerá quando estourar 
uma perseguição contra o 
povo de Deus?
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Sábado, 13 de novembro de 2021

Como uma         
oliveira

L I Ç Ã O  2 0

“Assim mostra Paulo que Deus é abundantemente capaz de transformar 
o coração de judeus e gentios semelhantemente, e de conceder a cada 
crente em Cristo as bênçãos prometidas a Israel. Ele repete a declaração 
de Isaías concernente ao povo de Deus: “Ainda que o número dos filhos 
de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. 
Porque o Senhor executará a Sua palavra sobre a Terra, completando-a 
e abreviando-a. E como antes disse Isaías: Se o Senhor dos exércitos não 
nos deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos 
semelhantes a Gomorra” (Rm 9:27-29). Atos dos Apóstolos, p. 197. 

DOMINGO

1Que planta se usa na profecia 
para representar ao povo 
de Israel? O que ocorreu 
com a planta nobre depois 
de alcançar seu pleno 
desenvolvimento?

 Jeremias 11:16-17; 21:14. Deno-
minou-te o Senhor Oliveira verde, 
formosa por seus deliciosos frutos, 
mas agora à voz de um grande tu-
multo acendeu fogo ao redor dela 
e se quebraram os seus ramos. Por-
que o Senhor dos Exércitos, que te 
plantou, pronunciou contra ti o mal, 
pela maldade da casa de Israel e da 
casa de Judá, que para si mesma 
fizeram, pois me provocaram à ira, 
queimando incenso a Baal. Eu vos 
catigarei segundo o fruto das vos-
sas ações, diz o Senhor; e acende-
rei o fogo no seu bosque, que con-
sumirá a tudo o que está em redor 
dela.

UMA OLIVEIRA VERDE E DELICIOSOS FRUTOS

“Onde seus ramos deveriam dar frutos sem restrições, foram quebrados 
devido a sua obstinada desobediência. O proceder equivocado do povo de 
Jerusalém, trouxe seu resultado certo sobre eles e sobre aqueles a quem 
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influenciaram. Se apartaram do exemplo dos santos que se inspiraram em 
Jesus Cristo seu líder invisível. Não é possível que formem caráteres que 
Deus possa aprovar.” (Carta 34,1899; traduzido).

“Os judeus foram o povo escolhido de Deus, por cujo intermédio Ele Se 
propusera abençoar toda a humanidade. Dentre eles Deus havia levan-
tado muitos profetas. Estes haviam predito o advento de um Redentor 
que devia ser rejeitado e morto pelos que deveriam ter sido os primeiros 
a reconhecê-Lo como o Prometido.” Atos dos Apóstolos, p. 195.
“Como nação, os judeus recusaram-se a aceitar a Cristo. Ele os guiara 
em suas viagens, como seu Dirigente invisível e infinito. Transmitira-lhes 
Sua vontade; mas, na prova, eles rejeitaram-nO — sua única esperança, 
sua única salvação — e Deus também os rejeitou. ‘Mas, a todos quantos 
O receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus; a saber, 
aos que crêem no Seu nome.’ João 1:12. A todos os que aceitam e cum-
prem as condições, os dons de Deus fluem de modo constante, sem 
arrependimento, sem revogação. Deus comunicou Seus dons ao homem 
para serem usados, não de acordo com ideias hereditárias ou fantasio-
sas, não de acordo com impulsos ou inclinações naturais, mas de acordo 
com Sua vontade...”  Med. Mat. Este dia com Deus, p. 25.

 Romanos 9:4-5; 11:28, primeira par-
te; 9:2-3. Que são israelitas, dos 
quais é a adoção de filhos, e a glória, 
e as alianças, e a lei, e o culto, e as 
promessas; Dos quais são os pais, e 
dos quais é Cristo segundo a carne, 
o qual é sobre todos, Deus bendi-
to eternamente. Amém. Assim que, 
quanto ao evangelho, são inimigos 
por causa de vós ... Que tenho gran-
de tristeza e contínua dor no meu 
coração. Porque eu mesmo poderia 
desejar ser anátema de Cristo, por 
amor de meus irmãos, que são meus 
parentes segundo a carne.

SEGUNDA

2Quais foram alguns dos dons e 
benefícios que recebeu Israel? 
No entanto, em que se havia 
convertido a nação ao início 
da era evangélica?

GALHOS QUEBRADOS
TERÇA

3Por que alguns ramos originais 
da oliveira foram quebrados? 
Quando começou este 
problema?

 Romanos 11:20. Está bem; pela sua 
incredulidade foram quebrados, e 
tu estás em pé pela fé. Então não 
te ensoberbeças, mas teme.
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 Atos 19:9. Mas, como alguns deles 
se endurecessem e não obedeces-
sem, falando mal do Caminho pe-
rante a multidão, retirou-se deles, 
e separou os discípulos, disputan-
do todos os dias na escola de um 

certo Tirano.

 Hebreus 3:19; 4:6. E vemos que 
não puderam entrar por causa da 
sua incredulidade. Visto, pois, que 
resta que alguns entrem nele, e 
que aqueles a quem primeiro fo-
ram pregadas as boas novas não 
entraram por causa da desobe-
diência.

“Devido à incredulidade e à rejeição do propósito do Céu para eles, 
Israel como nação perdera sua ligação com Deus.” Atos dos Apóstolos, 
p. 196.
“Permanecerão desatendidas as advertências divinas? Continuarão des-
aproveitadas as oportunidades para o serviço? Serão os professos se-
guidores de Cristo impedidos de servi-Lo pelo escárnio do mundo, o 
orgulho da razão, a conformação aos costumes e tradições humanos? 
Rejeitarão a Palavra de Deus, como os guias judeus rejeitaram a Cristo? 
A consequência do pecado de Israel está perante nós. Aceitará a igreja 
moderna a advertência?” Parábola de Jesus, p. 163.

“Muito embora houvesse Israel rejeitado Seu Filho, Deus não os rejeitou. 
Notai como Paulo continua a argumentar: “Digo pois: Porventura rejeitou 
Deus o Seu povo? De modo nenhum; porque também eu sou israelita da 
descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o Seu 
povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, 
como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os Teus profetas, e 
derribaram os Teus altares; e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que 
lhe diz a resposta divina? Reservei para mim sete mil varões, que não dobra-
ram os joelhos diante de Baal. Assim pois também agora neste tempo ficou 
um resto, segundo a eleição da graça” Atos dos Apóstolos, p. 195.

 Romanos 11:1-2, 5. Digo, pois: 
Porventura rejeitou Deus o seu 
povo? De modo nenhum; porque 
também eu sou israelita, da des-
cendência de Abraão, da tribo de 
Benjamim. Deus não rejeitou o seu 
povo, que antes conheceu. Ou 
não sabeis o que a Escritura diz 
de Elias, como fala a Deus contra 
Israel, dizendo:... Assim, pois, tam-
bém agora neste tempo ficou um 
remanescente, segundo a eleição 
da graça.

QUARTA

4O que significou para Israel 
o fato de um grande número 
de israelita serem incrédulos 
e serem desta forma cortado 
(como nação) da videira?
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“Israel tinha tropeçado e caído, mas isto não tornara impossível para eles 
se levantarem outra vez. Em resposta à pergunta: ‘Porventura tropeçaram, 
para que caíssem?’ o apóstolo responde: ‘De modo nenhum, mas pela sua 
queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação.’ ...
“Não obstante haver Israel falhado como nação, havia entre eles um consi-
derável remanescente em condições de serem salvos. Ao tempo do adven-
to do Salvador, houve homens e mulheres fiéis que receberam com alegria 
a mensagem de João Batista, e foram assim levados a estudar de novo as 
profecias referentes ao Messias. Quando a igreja cristã primitiva foi funda-
da, foi ela composta desses fiéis judeus que reconheceram Jesus de Nazaré 
como Aquele cujo advento haviam almejado. É a este remanescente que 
Paulo se refere quando escreve: ‘E, se as primícias são santas, também a 
massa o é; se a raiz é santa, também os ramos o são’.” Atos dos Apóstolos, 
p. 195, 196.

“Paulo relaciona o remanescente de Israel a uma boa oliveira de que alguns 
galhos foram quebrados. E compara os gentios aos ramos de uma oliveira 
silvestre, enxertados no tronco da oliveira-mãe...
“Em sua epístola aos romanos, Paulo expôs os grandes princípios do evan-
gelho. Ele afirmava a sua posição nas questões que estavam agitando as 
igrejas judaicas e gentílicas, e mostrava que as esperanças e promessas que 
haviam pertencido outrora aos judeus especialmente, eram agora ofereci-
das também aos gentios.”  Atos dos Apóstolos, 196, 194.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
 Romanos 11:23-24. E também eles, 
se não permanecerem na incredu-
lidade, serão enxertados; porque 
poderoso é Deus para os tornar a 
enxertar. Porque, se tu foste corta-
do do natural zambujeiro e, contra a 
natureza, enxertado na boa oliveira, 
quanto mais esses, que são naturais, 
serão enxertados na sua própria oli-
veira!

QUINTA

5Se as pessoas continuam na 
incredulidade, que esperança 
há de que elas possam ser 
enxertados novamente na 
oliveira verdadeira?

 Romanos 11:17. E se alguns dos 
ramos foram quebrados, e tu, sen-
do zambujeiro, foste enxertado em 
lugar deles, e feito participante da 
raiz e da seiva da oliveira.

SEXTA

6Embora alguns ramos 
tenham sido cortados por 
incredulidade, que ocorreu 
com outros ramos que 
originalmente eram parte de 
oliveira silvestre?
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“Nisto se ensina claramente que não devemos desprezar aos judeus, por-
que entre eles o Senhor tem valentes que proclamarão a verdade com po-
der. ‘Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te pou-
pe a ti também.’ Eis aqui, então, a bondade e a severidade de Deus; ...’ ” 
(Manuscript Releases, tomo 6, págs. 325, 326 (tradução)
“Devido à incredulidade e à rejeição do propósito do Céu para eles, Israel 
como nação perdera sua ligação com Deus. Mas os ramos que haviam sido 
cortados do tronco, Deus podia ligar ao verdadeiro tronco de Israel - o re-
manescente que havia permanecido fiel ao Deus de seus pais. ‘E também 
eles’, declara o apóstolo, falando dos ramos cortados, ‘se não permane-
cerem na incredulidade, serão enxertados; porque poderoso é Deus para 
os tornar a enxertar.’ ‘Se tu’, escreve aos gentios, ‘foste cortado do natural 
zambujeiro, e contra a natureza, enxertada na boa oliveira, quanto mais es-
ses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira! Porque não 
quero, irmãos, que ignoreis este segredo (para que não presumais de vós 
mesmos): que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a pleni-
tude dos gentios haja entrado.” Atos dos Apóstolos, p. 196.

ti. Dirás, pois: Os ramos foram que-
brados, para que eu fosse enxerta-
do. Porque, se Deus não poupou 
os ramos naturais, teme que não te 
poupe a ti também. Considera, pois, 
a bondade e a severidade de Deus: 
para com os que caíram, severidade; 
mas para contigo, benignidade, se 
permaneceres na sua benignidade; 
de outra maneira também tu serás 
cortado.

SÁBADO

7Que apelo solene fez o 
apóstolo Paulo a ambos 
grupos?

UM SOLENE CHAMADO AOS CRISTÃOS

 Romanos 11:18-19, 21-22. Não 
te glories contra os ramos; e, se 
contra eles te gloriares, não és tu 
que sustentas a raiz, mas a raiz a 

ESTUDO ADICIONAL 
•““Se já houve um povo que necessitasse de luz, são os que estão vivendo nos dias finais da 
história terrestre. Precisamos saber o que diz a Escritura. Precisamos achegar-nos aos vivos 
oráculos de Deus. Precisamos daquela fé viva que se apega ao braço do Poder infinito, e 
precisamos confiar de todo o nosso ser em Jesus Cristo, justiça nossa. E podemos fazê-lo. 
Sim, nós o fazemos proveitosamente para o bem de nossa própria alma.” Fé e Obra, p. 58.
” Muito embora a tremenda sentença pronunciada sobre os judeus como nação ao tempo 
da rejeição de Jesus de Nazaré, por parte deles, tem havido de século em século muitos 
judeus nobres, homens e mulheres, tementes a Deus, os quais têm sofrido em silêncio... 
Alguns têm aprendido a ver no humilde Nazareno a quem seus antepassados rejeitaram e 
crucificaram, o verdadeiro Messias de Israel. ... “É a esta classe que Isaías se refere em sua 
profecia: “O remanescente é que será salvo’ (Is 10:22, 23). Desde os dias de Paulo até o 
presente, Deus pelo Seu Espírito Santo tem estado a chamar tanto a judeus como a gentios. 
“Deus não faz acepção de pessoas’ (Rm 2:11), declarou Paulo. O apóstolo considerava-se a si 
mesmo devedor ‘tanto a gregos como a bárbaros’, bem como a judeus; mas jamais perdeu 
ele de vista as decididas vantagens que os judeus haviam possuído sobre outros, ‘primeira-
mente’, porque “as palavras de Deus lhe foram confiadas’ (Rm 3:2). ‘O evangelho’, declarou, 
‘é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também do 
grego’.” Atos dos Apóstolos, p. 197.
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Sábado, 13 de novembro de 2021

A igreja         
como templo

L I Ç Ã O  2 1

“Sobre o fundamento que o próprio Cristo assentara, os apóstolos 
construíram a igreja de Deus. A figura da construção de um templo é 
frequentemente usada nas Escrituras para ilustrar a edificação da igreja. 
Zacarias se refere a Cristo como Renovo que edificaria o templo do Senhor. 
Fala dos gentios como auxiliares nessa obra: “Aqueles que estão longe 
virão e edificarão o templo do Senhor” (Zc 6:12, 15), e Isaías declara: “E 
os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros’. (Is 60:10).” Atos dos 
Apóstolos, p. 308. 

DOMINGO

1Segundo a profecia de 
Zacarias, quem viria algum 
dia? Qual seria a missão 
especial do servo do Senhor, o 
Renovo?

 Zacarias 3:8; 6:12. Ouve, pois, Jo-
sué, sumo sacerdote, tu e os teus 
companheiros que se assentam 
diante de ti, porque são homens 
portentosos; eis que eu farei vir 
o meu servo, o Renovo. E falahe, 
dizendo: Assim diz o Senhor dos 
Exércitos: Eis aqui o homem cujo 
nome é Renovo; ele brotará do seu 
lugar, e edificará o templo do Se 
nhor.

CONSTRUTOR DO TEMPLO

“A obra de Cristo como intercessor do homem é apresentada na bela 
profecia de Zacarias, relativa Aquele, “cujo nome é Renovo.” Diz o pro-
feta: “Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, e as-
sentar-Se-á, e dominará no Seu trono, e será sacerdote no Seu trono, e 
conselho de paz haverá entre Eles ambos.” Zacarias 6:13.
“’Ele mesmo edificará o templo do Senhor.’ Pelo Seu sacrifício e me-
diação, Cristo é tanto o fundamento como o edificador da igreja de 
Deus. O apóstolo Paulo indica-O como ‘a principal pedra de esquina; no 
qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. 
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No qual também vós’, diz ele, ‘juntamente sois edificados para morada 
de Deus em Espírito.’ Efésios 2:20-22.” O Grande Conflito, p. 415, 416.

“A palavra ‘Pedro” significa pedra rolada. Cristo não se referiu a Pedro 
como a rocha sobre a qual fundaria a Sua Igreja. Sua expressão ‘esta ro-
cha’, aplicada a si mesmo como o fundamento da igreja Cristã” (Signs of 
the Times, 28 de outubro 1913 ) Traduzido)
“’Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o 
qual é Jesus Cristo’. 1 Coríntios 3:11. ‘Sobre esta pedra’, disse Jesus, ‘edi-
ficarei a Minha igreja’. Mateus 16:18. Na presença de Deus e de todos os 
entes celestiais, em presença do invisível exército do inferno, Cristo fun-
dou a Sua igreja sobre a Rocha viva. A Rocha é Ele próprio — Seu próprio 
corpo, quebrantado e ferido por nós. Contra a igreja edificada sobre este 
fundamento, não prevalecerão as portas do inferno.” Desejado de Todas 
as Nações, p. 290.

“Jesus continuou: ‘Pois também Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta 
pedra edificarei a Minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão 
contra ela’. Mateus 16:18. A palavra Pedro significa pedra — uma pe-
dra movediça. Pedro não era a rocha sobre que a igreja estava fundada. 

 Mateus 16:18. Pois também eu te 
digo que tu és Pedro, e sobre esta 
pedra edificarei a minha igreja, e as 
portas do inferno não prevalecerão 
contra ela.

SEGUNDA

2Conforme foi profetizado, o 
que revelou o Senhor a um 
de seus discípulos? O que 
significa, "as portas do inferno 
não prevalecerão"?

UMA BASE E ESTRUTURA SÓLIDA
TERÇA

3Além de ser o verdadeiro 
construtor, o que seria Jesus 
neste santo templo espiritual? 
Que sucederia aos que creem?

 Isaías 28:16. Portanto assim diz o 
Senhor Deus: Eis que eu assentei em 
Sião uma pedra, uma pedra já prova-
da, pedra preciosa de esquina, que 
está bem firme e fundada; aquele 
que crer não se apresse.

 1 Pedro 2:6. Por isso também na 
Escritura se contém: Eis que ponho 
em Sião a pedra principal da esqui-
na, eleita e preciosa; e quem nela 
crer não será confundido.
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“Cristo é o elo de ligação na áurea corrente que vincula os crentes em 
Deus. Não deve haver separações neste grande tempo de prova. Os 
componentes do povo de Deus são ‘concidadãos dos santos, e... da fa-
mília de Deus; edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, 
sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular; no qual todo edifício, 
bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor’. Vs. 19-21. Os 
filhos de Deus constituem um conjunto unido em Cristo, o qual apresenta 
Sua cruz como o centro de atração. Todos os que creem são um nEle.” 
Mensagens Escolhidas, Vol. 3, p.21.

 Efésios 2:20-21.  Edificados sobre 
o fundamento dos apóstolos e dos 
profetas, de que Jesus Cristo é a 
principal pedra da esquina; no qual 
todo o edifício, bem ajustado, cres-
ce para templo santo no Senhor.

 1 Pedro 2:4-5.  E, chegando-vos para 
ele, pedra viva, reprovada, na ver-
dade, pelos homens, mas para com 
Deus eleita e preciosa, vós também, 
como pedras vivas, sois edificados 
casa espiritual e sacerdócio santo, 
para oferecer sacrifícios espirituais 
agradáveis a Deus por Jesus Cristo.

QUARTA

4Além da fundação, quem é a 
parte principal deste edifício? 
Sendo uma estrutura sólida, 
como cresce o santo templo?

 PEDRAS VIVAS EM UM TEMPLO ESPIRITUAL
QUINTA

5Quem tem o privilégio de 
ser parte da casa espiritual 
que o Senhor, ainda está 
construindo? O que significa 
‘pedras vivas’?

As portas do inferno prevaleceram contra ele quando negou seu Senhor 
com imprecações e juramentos. A igreja foi edificada sobre Alguém con-
tra o qual as portas do inferno não podiam prevalecer. 
“Séculos antes do advento do Salvador, Moisés apontara à Rocha da Sal-
vação de Israel. Deuteronômio 32:4. O salmista cantara “a Rocha da mi- 
nha fortaleza”. Salmos 62:7. Isaías escrevera: “Assim diz o Senhor Jeová: 
Eis que Eu assentei em Sião uma pedra, uma pedra já provada, pedra pre-
ciosa de esquina, que está bem firme e fundada’. Isaías 28:16. O próprio 
Pedro, escrevendo por inspiração, aplica essa profecia a Jesus. Diz ele: 
‘Se é que já provastes que o Senhor é benigno: e chegando-vos para Ele 
— pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus 
eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa 
espiritual’.”   Desejado de Todas as Nações, p. 290.
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“Quão assombrado está o céu ante 
a condição atual da igreja que po-
deria ser tanto para o mundo se 
cada pedra estivesse em seu lugar 
apropriado, uma pedra viva para 

emitir luz! Uma pedra que não brilha, é destituída de valor. O que consti-
tuem o valor de nossa igreja não são pedras mortas e sem brilho, senão 
pedra vivas, pedras que captam os raios brilhantes da Principal Pedra An-
gular, o próprio Sol da Justiça, a Glória resplandecente que se combinam 
com os raios da misericórdia e a verdade unidas, com a justiça e a paz que 
se encontraram.” (Carta 15, 1892; traduzido).

“O templo judaico foi construído de pedras cortadas e alisadas, das mon-
tanhas; e cada pedra foi adaptada ao lugar que lhe era destinado no tem-
plo, cortada, polida e provada antes de ser levada a Jerusalém. E quando 
todas foram levadas ao local, o edifício foi formado sem som de machado 
ou martelo. Esse edifício representa o templo espiritual de Deus, com-
posto de material reunido de toda nação e língua e povo, de todas as 
classes, altas e baixas, ricas e pobres, cultas e ignorantes. Estas não são 
substâncias mortas, a serem adaptadas com martelo e cinzel. São pedras 
vivas tiradas da pedreira do mundo pela verdade; e o grande Constru-
tor-Mestre, o Senhor do templo, está agora cortando-as e polindo-as, 
e ajustando-as a seus respectivos lugares no templo espiritual. Quando 
completos, esse templo será perfeito em todas as partes, a admiração 
dos anjos e dos homens; pois seu artífice e construtor é Deus. Verda-
deiramente, os que devem formar esse glorioso edifício são ‘chamados 
santos’. 1 Coríntios 1:2.” Med. Mat. Jesus meu Modelo, p. 355.

 Efésios 2:22. No qual também vós 
juntamente sois edificados para mo-
rada de Deus em Espírito.

SEXTA

6Se somos parte deste edifício 
santo com Jesus e os profetas, 
quem morará neste santuário 
e em nós? Quantos podem 
dizer qual foi a sua experiência 
até agora? 
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“Os adventistas, vendo que as igrejas rejeitavam o testemunho da Palavra 
de Deus, não mais podiam considerá-las como constituindo a igreja de 
Cristo, “pilar e coluna da verdade”; e quando a mensagem “Caiu Babilô-
nia”, começou a ser anunciada, eles se sentiram justificados da separação 
de sua antiga associação.” História da Redenção, p. 366.
“O azeite de que tanto necessitavam os que são representados como vir-
gens néscias não é algo a ser posto por fora. Eles precisam introduzir a 
verdade no santuário da alma, para que purifique, aprimore e santifique. 
Não é de teoria que eles precisam, e sim dos sagrados ensinamentos da 
Bíblia, que não são doutrinas incertas e desconexas, mas verdades vivas, 
que envolvem interesses eternos centralizados em Cristo. Nele se encon-
tra o sistema completo da verdade divina. A salvação da alma, pela fé em 
Cristo, é o fundamento e a coluna da verdade.”  Recebereis poder, p. 15.

 1 Timóteo 3:15.  Mas, se tardar, para 
que saibas como convém andar na 
casa de Deus, que é a igreja do Deus 
vivo, a coluna e firmeza da verdade.

A IGREJA COMO UM PILAR
SÁBADO

7Quando todos os membros da 
igreja aceitem Jesus como a 
base de suas vidas, e estejam 
unidos com os profetas e 
apóstolos, quão firme será o 
edifício?  Quando for esse o 
caso, o que é a igreja?

ESTUDO ADICIONAL 
•“Os apóstolos edificaram sobre um firme fundamento, sobre a própria Ro-
cha dos Séculos. Para este fundamento trouxeram eles as pedras tiradas da 
pedreira do mundo. Não foi sem empecilhos que os edificadores trabalharam. 
Sua obra foi excessivamente dificultada pela oposição dos inimigos de Cristo. 
Tiveram de lutar contra o fanatismo, o preconceito, o ódio dos que estavam a 
construir sobre falso fundamento. Muitos que trabalhavam como construtores 
da igreja poderiam ser comparados aos construtores do muro, nos tempos de 
Neemias, dos quais é dito: “Os que edificavam o muro, e os que traziam as 
cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra 
tinha as armas” (Ne 4:17). Atos dos Apóstolos, p. 308.
“Pretendia Deus que o templo em Jerusalém fosse constante testemunha do 
alto destino franqueado a todo ser humano. Os judeus, porém, não haviam 
compreendido o significado da construção em que tanto se orgulhavam. ... Os 
pátios do templo de Jerusalém, ruidosos com o tumulto de comércio profano, 
representavam fielmente o templo do coração, manchado pela presença de 
paixão sensual e de pensamentos profanos. Purificando o templo dos com-
pradores e vendedores mundanos, Jesus anunciou Sua missão de purificar o 
coração da contaminação do pecado — dos desejos terrenos, das concupis-
cências egoístas, dos maus hábitos que corrompem a vida. ... Cristo, unicamen-
te, pode purificar o templo do caráter. ... Sua presença purificará e santificará o 
espírito, de modo que seja um templo santo ao Senhor, edificado ‘para morada 
de Deus no Espírito’. Efésios 2:22.” Nos lugares Celestiais p. 194.
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Sábado, 27 de novembro de 2021

A igreja         
como noiva

L I Ç Ã O  2 2

“Deus é o esposo de sua igreja. A igreja é a noiva, a esposa do Cordeiro. 
Todo verdadeiro crente é parte do corpo de Cristo. Cristo considera 
a infidelidade demonstrada por seu povo, como infidelidade de uma 
esposa a seu esposo. Devemos recordar que somos membros do corpo 
de Cristo.” ( Carta 39, 1902; traduzido).

DOMINGO

1O que lemos sobre Jerusalém 
como símbolo da igreja? 
Quem se identifica como seu 
esposo?

 Isaías 62:4. Nunca mais te cha-
marão: Desamparada, nem a tua 
terra se denominará jamais: As-
solada; mas chamar-te-ão: O meu 
prazer está nela, e à tua terra: A 
casada; porque o Senhor se agrada 
de ti, e a tua terra se casará.

“Um casamento judaico era ocasião impressionante, e sua alegria não 
desagradava ao Filho do homem. Assistindo a essa festa, honrou Jesus 
o casamento como instituição divina.” O desejado de Todas as Nações, 
p. 97.
“É então que o pacífico e longamente almejado reino do Messias se 
estabelecerá sob todo o céu. ‘O Senhor consolará a Sião; consolará a 
todos os seus lugares assolados, e fará os seus desertos como o Éden, e 
a sua solidão como o jardim do Senhor.’ ‘A glória do Líbano se lhe deu, a 
excelência do Carmelo e Sarom.’ ‘Nunca mais te chamarão: Desampara-
da, nem à tua terra se denominará jamais: Assolada; mas chamar-te-ão: 
Meu deleite; e à tua terra: Beulá.” ‘Como o noivo se alegra da noiva, 
assim Se alegrará de ti o teu Deus.’ Isaías 51:3; 35:2; 62:4, 5.” O grande 
Conflito, p. 302.
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“’E, como o noivo se alegra com a noiva, assim Se alegrará contigo o teu 
Deus.’ Isaías 62:5. ‘Ele Se deleitará em ti com alegria; calar-Se-á por Seu 
amor, regozijar-Se-á em ti com júbilo.’ Sofonias 3:17. E o Céu e a Terra 
unir-se-ão ao Pai em cânticos de alegria: “Porque este meu filho estava 
morto e reviveu; tinha-se perdido e foi achado.’ Lucas 15:24.” Parábola 

 Sofonias 3:14-17. Canta alegremen-
te, ó filha de Sião; rejubila, ó Israel; 
regozija- te, e exulta de todo o co-
ração, ó filha de Jerusalém. O Se 
nhor afastou os teus juízos, exter-
minou o teu inimigo; o Senhor, o rei 
de Israel, está no meio de ti; [...] Não 
temas, ó Sião, não se enfraqueçam 
as tuas mãos. O Senhor teu Deus, 
o poderoso, está no meio de ti, ele 
salvará; ele se deleitará em ti com 
alegria; calar-se-á por seu amor, re-
gozijar-se-á em ti com júbilo.

SEGUNDA

2Quem se regozijará com ela 
como o noivo com sua noiva?

 Isaías 62:5. Porque, como o jovem 
se casa com a virgem, assim teus 
filhos se casarão contigo; e como o 
noivo se alegra da noiva, assim se 
alegrará de ti o teu Deus.

“Como todas as outras boas dádivas de Deus concedidas para a conser-
vação da humanidade, o casamento foi pervertido pelo pecado; mas é o 
desígnio do evangelho restituir-lhe a pureza e a beleza. [...] a relação ma-
trimonial é empregada para representar a terna e sagrada união existente 
entre Cristo e Seu povo, os remidos a quem Ele comprou a preço do Cal-
vário. ‘Não temas’, diz Ele; ‘porque o teu Criador é o teu marido; o Senhor 
dos Exércitos é o Seu nome; e o Santo de Israel é o teu Redentor.’ ‘Conver-
tei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor; porque Eu vos desposarei.” Isaías 
54:4, 5; Jeremias 3:14. No Cântico dos Cânticos ouvimos a voz da esposa, 
dizendo: ‘O meu Amado é meu, e eu sou dEle.’ E Aquele que é para ela ‘o 
primeiro entre dez mil’, fala a Sua escolhida: “Tu és toda formosa, amada 
Minha, e em ti não há mancha.’ Cantares 2:16; 5:10; 4:7.” M.D.C. p. 64

A ESPOSA DO SENHOR
TERÇA

3Como usam outras profecias o 
símbolo do matrimônio entre 
Deus e Seu povo?

da e triste de espírito; como a mu- 
lher da mocidade, que fora despre-
zada, diz o teu Deus. Por um breve 
momento te deixei, mas com gran-
des misericórdias te recolherei.

 Jeremias 3:14. Convertei-vos, ó fi- 
lhos rebeldes, diz o Senhor; pois eu 
vos desposei; e vos tomarei, a um 
de uma cidade, e a dois de uma fa-
mília; e vos levarei a Sião.

 Isaías 54:6-7. Porque o Senhor te 
chamou como a mulher desampara-
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“Posteriormente Paulo, o apóstolo, escrevendo aos cristãos efésios, de-
clara que o Senhor constituiu o marido a cabeça da mulher, para ser-lhe 
protetor, o elo que liga os membros da família, da mesma maneira que 
Cristo é a cabeça da igreja, e o Salvador do corpo místico. Portanto Ele 
diz: “Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres 
sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulhe-
res, como também Cristo amou a igreja, e a Si mesmo Se entregou por 
ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, 
para a apresentar a Si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem 
coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos 
amar as suas próprias mulheres.’ Efésios 5:24-28.”  M. D.C., p. 64. 

“Mas a igreja é muito preciosa a Seus olhos. É o tesouro que encerra Suas 
joias, o redil que Lhe abriga as ovelhas, e anela vê-la sem mácula nem ruga 
ou coisa semelhante. Anseia por ela com inexprimível amor. Eis porque nos 
tem dado oportunidades de trabalhar para Ele, e aceita-nos os serviços como 
testemunhos de amor e lealdade.” Testemunho para Igreja vol. 6, p. 261.

 Efésios 5:23-26. O marido é a cabeça 
da mulher, como também Cristo é a 
cabeça da igreja, sendo ele próprio 
o salvador do corpo. [...] assim como 
a igreja está sujeita a Cristo, assim 
também as mulheres sejam em tudo 
sujeitas a seus maridos. Vós, mari-
dos, amai vossas mulheres, como 
também Cristo amou a igreja, e a si 
mesmo se entregou por ela, Para a 
santificar, purificando-a com a lava-
gem da água, pela palavra.

QUARTA

4Como usa o apóstolo Paulo 
símbolos e terminologias 
similares para descrever a 
relação íntima que existe entre 
Cristo e sua igreja?

os maridos amar as suas próprias mu- 
lheres, como a seus próprios corpos. 
Quem ama a sua mulher, ama-se a si 
mesmo. Porque nunca ninguém odiou 
a sua própria carne; antes a alimenta 
e sustenta, como também o Senhor à 
igreja; porque somos membros do seu 
corpo, da sua carne, e dos seus ossos. 
Por isso deixará o homem seu pai e sua 
mãe, e se unirá a sua mulher; e serão 
dois numa carne. Grande é este misté-
rio; digo-o, porém, a respeito de Cristo 
e da igreja.

SEU DESEJO POR SUA NOIVA
QUINTA

5Quanto Jesus amou a sua 
igreja? Qual foi Seu propósito 
ao entregar-se por ela?

 Efésios 5:27-32. Para a apresentar a 
si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, 
nem ruga, nem coisa semelhante, mas 
santa e irrepreensível. Assim devem 
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A FESTA DAS BODAS DO CORDEIRO
SÁBADO

7O que representa o linho branco 
e limpo com o que se veste a 
noiva? Segundo a escritura, 
como são considerados os que 
são convidados às bodas do 
Cordeiro?

“O Senhor tem operado com o irmão, habilitando-o a desempenhar sua par-
te como artesão de Deus; mas existem outros artesãos que também desem-
penham sua parte como instrumentos divinos. Eles ajudam a formar o corpo 
completo. Todos devem unir-se como partes de um grande organismo. A 
igreja do Senhor é composta de agências vivas e operantes, que derivam 
sua força para agir, do Autor e Consumador de sua fé. Devem fazer avançar 
em harmonia a grande obra que sobre eles repousa. Deus deu a você o seu 
trabalho. Mas Ele dispõe também de outros meios, aos quais deu suas de-
vidas atribuições, a fim de que todos venham a ser, pela santificação na ver-
dade, membros do corpo de Cristo, de Sua carne e de Seus ossos. Quando 
representamos a Cristo, agimos para o tempo e a eternidade; e os homens, 
mesmo os homens do mundo, tomarão conhecimento de que estivemos com 
Jesus e dEle aprendemos.” Testemunho para Igreja vol. 6, p. 174. 

“A igreja é a noiva, a esposa do Cordeiro. Ela deve manter-se pura, santifi-
cada, santa. Nunca deveria permitir-se nenhuma necessidade; porque é a 
esposa de um Rey. No entanto, não se dá conta de sua exaltada posição. 
Se entendêssemos isso, seria gloriosa por dentro.” (carta 177, 1901). tra-
duzida “A igreja é a noiva de Cristo, e seus membros devem unir-se com 
seu Líder. Deus nos adverte que não manchemos nossas vestes.” (carta 
123, 1898; traduzida).

 Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos, e 
alegremo-nos, e demos-lhe glória; 
porque vindas são as bodas do Cor-
deiro, e já a sua esposa se aprontou.

 Apocalipse 19:8-9. E foi-lhe dado 
que se vestisse de linho fino, puro 
e resplandecente; porque o linho 
fino são as justiças dos santos. E dis-
se-me: Escreve: Bem-aventurados 
aqueles que são chamados à ceia 
das bodas do Cordeiro. E disse-me: 
Estas são as verdadeiras palavras de 
Deus.

SEXTA

6Quem terá se preparado para 
as Bodas do Cordeiro?

“Pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imacula-
do, que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Foi dado à igreja 
“que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente” (Apocalipse 19:8), 
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“sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante”. Efésios 5:27. O linho 
fino, diz a Escritura, “é a justiça dos santos”. Apocalipse 19:8. A justiça de 
Cristo e Seu caráter imaculado, é, pela fé, comunicada a todos os que O 
aceitam como Salvador pessoal. 
 “A veste branca de inocência foi usada por nossos primeiros pais, quando 
foram postos por Deus no santo Éden. Viviam eles em perfeita conformi-
dade com a vontade de Deus. Todas as suas afeições eram devotadas 
ao Pai celeste. Luz bela e suave, a luz de Deus, envolvia o santo par. Esse 
vestido de luz era um símbolo de suas vestes espirituais de celeste inocên-
cia. Se permanecessem leais a Deus, continuaria sempre a envolvê-los. Ao 
entrar o pecado, porém, cortaram sua ligação com Deus, e desapareceu 
a luz que os cingia. Nus e envergonhados, procuraram suprir os vestidos 
celestiais, cosendo folhas de figueira para uma cobertura.” Parábola de 
Jesus, p. 166.

ESTUDO ADICIONAL 
•“Tanto no Antigo como no Novo Testamento, as relações conjugais 
são empregadas para representar a terna e sagrada união que existe 
entre Cristo e Seu povo. Ao espírito de Jesus, a alegria das bodas 
apontava ao regozijo daquele dia em que levará Sua esposa para o lar 
do Pai, e os remidos juntamente com o Redentor se assentarão para a 
ceia das bodas do Cordeiro. Diz Ele: ‘Como o noivo se alegra da noiva, 
assim Se alegrará de ti o Teu Deus.’ ‘Nunca mais te chamarão des-
amparada [...] mas chamar-te-ão: O Meu prazer está nela; [...] porque 
o Senhor Se agrada de ti”. Isaías 62:5, 4. ‘Ele Se deleitará em ti com 
alegria; calar-Se-á por Seu amor, regozijar-Se-á em ti com júbilo’. So-
fonias 3:17. Ao ser concedida ao apóstolo João uma visão das coisas 
celestiais, escreveu ele: ‘E ouvi como que a voz de uma grande multi-
dão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes 
trovões, que dizia: Aleluia: pois já o Senhor Deus todo-poderoso reina. 
Regozijemos, e alegremo-nos, e demos-Lhe glória; porque vindas são 
as bodas do Cordeiro, e já a Sua esposa se aprontou.’ ‘Bem-aventura-
dos aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro’. Apoca-
lipse 19:6, 7, 9.” O Desejado de Todas as Nações, p. 97.
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Sábado, 4 de dezembro de 2021

A igreja         
como corpo

L I Ç Ã O  2 3

“Deus fez de Sua igreja na Terra um conduto de luz, e, por intermédio 
dela comunica Seus desígnios e Sua vontade. Ele não dá a um de Seus 
servos uma experiência independente da experiência da própria igreja, ou 
a ela contrária. Nem dá a um homem um conhecimento de Sua vontade 
para toda a igreja, enquanto esta - corpo de Cristo - é deixada em trevas. 
Em Sua providência, Ele coloca Seus servos em íntima relação com a 
igreja, a fim de que tenham menos confiança em si mesmos, e mais em 
outros a quem Ele está guiando para levarem avante Sua obra.” Atos dos 
Apóstolos, p. 89.

DOMINGO

1Com o que as Escrituras 
geralmente comparam ou 
representam a Igreja?

o primogênito dentre os mortos, 
para que em tudo tenha a pree-
minência.

 Efésios 5:23. Porque o marido é a 
cabeça da mulher, como também 
Cristo é a cabeça da igreja, sendo 
ele próprio o salvador do corpo.

 Colossenses 3:15. E a paz de Deus, 
para a qual também fostes chama-
dos em um corpo, domine em vos-
sos corações; e sede agradecidos.

Desde Sua ascensão, Cristo, a grande Cabeça da igreja, tem levado avan-
te Sa obra no mundo mediante embaixadores escolhidos, por meio dos 
quais fala aos filhos dos homens, e ministra às necessidades. A posição 
dos que foram chamados por Deus para trabalhar por palavra e doutrina 
em favor do levantamento de Sua igreja, é de extrema responsabilidade. 
Cumpre-lhes rogar, a homens e mulheres, da parte de Cristo, que se re-
conciliem com Deus; e eles só podem cumprir sua missão ao receberem 
sabedoria e poder de cima.” Obreiros Evangélico, p. 13.
“Tem havido sempre na igreja os que estão constantemente inclinados 

 Colossenses 1:18. E ele é a cabeça 
do corpo, da igreja; é o princípio e 
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à independência individual. Parecem incapazes de compreender que a 
independência de espírito é susceptível de levar o instrumento humano 
a ter demasiada confiança em si mesmo e em seu próprio discernimen-
to, de preferência a respeitar o conselho e estimar altamente a maneira 
de julgar de seus irmãos, especialmente os que se acham nos cargos 
designados por Deus para guia de Seu povo. Deus investiu Sua igreja 
de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo 
ninguém se pode justificar; pois aquele que assim procede, despreza a 
voz de Deus.” Atos dos Apóstolos, p. 89.

“Como todos os membros do organismo humano — diversos entre si — se 
unem para formar o corpo, e cada um desempenha suas funções em obe-
diência ao poder que governa o todo, assim os membros da igreja de Cristo 
devem estar unidos em um corpo simétrico, sujeito ao santificado entendi-
mento do todo.” Testemunho para Igreja, Vol. 4, p. 16
. “O Senhor não habilitou nenhum de nós a levar o fardo da obra sozinho. 
Ele associou homens de mentalidade diferente, para que possam aconse- 
lhar-se e ajudar-se mutuamente. Deste modo a deficiência na experiência 
e na capacidade de um é suprida pela experiência e capacidade de outro. 
Devemos todos estudar atentamente a instrução dada em Coríntios e Efé-
sios no tocante a nossa relação uns com os outros como membros do corpo 
de Cristo.” Med. Mat. Este Dia com Deus, p. 157.

SEGUNDA

2Assim como os diferentes 
órgãos são parte de um 
corpo físico, o que formam 
os diferentes membros da 
congregação? Como sabemos 
que os diferentes órgãos não 
formam corpos diferentes?  O 
que significa?

MEMBROS DE UM CORPO ESPIRITUAL 

 Romanos 12:4. Porque assim como 
em um corpo temos muitos mem-
bros, e nem todos os membros têm 
a mesma operação.

 1 Coríntios 12:12-13. Porque, assim 
como o corpo é um, e tem muitos 
membros, e todos os membros, sen-
do muitos, são um só corpo, assim 
é Cristo também. Pois todos nós fo-
mos batizados em um Espírito, for-
mando um corpo, quer judeus, quer 
gregos, quer servos, quer livres, e 
todos temos bebido de um Espírito.

 Efésios 4:4. Há um só corpo e um 
só Espírito, como também fostes 
chamados em uma só esperança da 
vossa vocação.
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 “Somos todos membros de um mesmo corpo e nos completamos uni-
camente em Cristo, o qual erguerá Seu povo dos baixos níveis aos quais 
o pecado o degradou, colocando-o em posições nas quais será reco- 
nhecido pelas cortes celestiais como constituindo-se em colaborador de 
Deus.” Testemunhos para Igreja, vol. 9, p. 202.      

“O fato de os homens não serem da mesma índole de caráter, não cons-
titui uma razão para se apartarem um do outro. Se somos filhos do Rei 
celestial, não seremos tão divergentes que dificultemos o caminho uns 
dos outros.  “É por ordem do Senhor que Seus servos têm dons diferen-
tes. É por Sua determinação que homens de mentalidade diferente são 
trazidos à igreja, para serem Seus cooperadores. Temos de lidar com 
muitos espíritos diferentes, e são necessários diversos dons. Os servos 
de Deus devem trabalhar em perfeita harmonia. Dou graças ao Senhor 

DIFERENTES PARTES E DIFERENTES FUNÇÕES

TERÇA

3Que sucederia se cada 
órgão existisse e agisse 
independentemente do 
corpo? Da mesma maneira, 
por que é inaceitável que 
os membros de igreja ajam 
independentemente do corpo 
da igreja?

 1 Coríntios 12:14-16. Porque tam-
bém o corpo não é um só membro, 
mas muitos. Se o pé disser: Porque 
não sou mão, não sou do corpo; não 
será por isso do corpo? E se a orelha 
disser: Porque não sou olho não sou 
do corpo; não será por isso do cor-
po?

 1 Coríntios 12:17-20. Se todo o cor-
po fosse olho, onde estaria o ou-
vido? Se todo fosse ouvido, onde 
estaria o olfato? Mas agora Deus 
colocou os membros no corpo, cada 
um deles como quis. E, se todos fos-
sem um só membro, onde estaria o 
corpo? Assim, pois, há muitos mem-
bros, mas um corpo.

QUARTA

4Tem todos os órgãos a mesma 
função e posição no corpo? 
Que aconteceria se todos 
os membros realizassem 
exatamente o mesmo serviço 
na igreja?  Com que facilidade 
aceitamos e valorizamos 
corretamente os dons e o 
serviço dos demais?
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por não sermos todos exatamente iguais, embora todos devamos ter o 
mesmo espírito — o espírito que habitava em Cristo. O apóstolo João 
não era igual ao apóstolo Pedro. Cada um deles devia subjugar suas 
peculiaridades e abrandar seu temperamento, para que pudessem aju-
dar um ao outro, mediante a crença na verdade e a santificação por seu 
intermédio.”  Este dia com Deus, p. 274.

“Os que são inclinados a considerar como supremo seu critério indivi-
dual, acham-se em grave perigo. É o estudado esforço de Satanás se-
parar a esses dos que são condutos de luz, e por cujo intermédio Deus 
tem operado para edificar e estender Sua obra na Terra. Negligenciar ou 
desprezar aqueles que Deus designou para arcar com as responsabilida-
des da administração ligadas ao progresso da verdade, é rejeitar o meio 
ordenado por Ele para auxílio, animação e fortalecimento de Seu povo. 
Passar qualquer obreiro na causa do Senhor por alto a esses, e pensar 
que a luz não lhe deve vir por nenhum outro instrumento mas diretamen-
te de Deus, é assumir uma atitude em que está sujeito a ser iludido pelo 
inimigo, e vencido.” Atos dos Apóstolos, p. 89.

QUINTA

5Explique como cada membro 
da igreja é necessário e útil 
para os outros, assim como 
cada órgãos do corpo precisa 
dos demais? Quão perigoso é 
se uma pessoa não aprecia, ou 
até mesmo despreza a certas 
pessoas com seus dons?

SEXTA

6Qual a importância de todos 
acreditarem de todo o coração 
e aceitarem o fato de que os 
membros da igreja são como 
os órgãos do corpo? Por que 
agir separado com espírito de 
independência entre irmãos é 
tão perigoso?

 1 Coríntios 12:21-24. E o olho não 
pode dizer à mão: Não tenho ne-
cessidade de ti; nem ainda a cabeça 
aos pés: Não tenho necessidade de 
vós. Antes, os membros do corpo 
que parecem ser os mais fracos são 
necessários; E os que reputamos 
serem menos honrosos no corpo, a 
esses honramos muito mais; e aos 
que em nós são menos decorosos 
damos muito mais honra. Porque os 
que em nós são mais nobres não têm 
necessidade disso, mas Deus assim 
formou o corpo, dando muito mais 
honra ao que tinha falta dela.

 1 Coríntios 12:25; 1:10. Para que não 
haja divisão no corpo, mas antes te- 
nham os membros igual cuidado uns 
dos outros. Rogo-vos, porém, irmãos, 
pelo nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo, que digais todos uma mesma 
coisa, e que não haja entre vós dis-
sensões; antes sejais unidos em um 
mesmo pensamento e em um mesmo 
parecer.

SEM DIVISÃO NO CORPO
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“A igreja como corpo, deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para 
promover a união e evitar separações. Se for introduzido uma doutrina 
falsa, a segurança do rebanho de Cristo estará em perigo; e é o dever 
dos que tem autoridade, que têm zelo da verdade com é em Jesus, fazer 
um protesto firme e determinado.” (Review and Herald, 16 de enero 
1900). Traduzido.
“Se um membro da família de Cristo cai em tentação, os outros mem-
bros devem cuidar dele com bondoso interesse, procurando deter os 
pés que estão vagueando em falsas veredas e conquistá-lo para uma 
vida pura e santa. Deus requer este serviço de cada membro de Sua 
igreja. 1 Coríntios 12:12-27. Este dia com Deus, p. 150.

“Não devemos permitir que nossa perplexidade e desapontamentos 
nos corroam, tornando-nos impertinentes e impacientes. Não haja dis-
córdia, nem suspeitas ou maledicência, para não ofendermos a Deus. 
Meu irmão, se abrir seu coração à inveja e às vis suspeitas, o Espírito 
Santo não poderá habitar em você. Busque a plenitude que há em Cris-
to. Trabalhe da forma por Ele indicada. Que todo pensamento, palavra e 
ato O revele. Tem de haver um diário batismo do amor que nos dias dos 
apóstolos os unificava. Esse amor trará saúde ao corpo, espírito e mente. 
Circunde seu espírito com uma atmosfera que fortaleça a vida espiritual. 
Cultive a fé, a esperança, o ânimo e o amor. Que a paz de Deus reine no 
seu coração. Então você será capacitado para corresponder às suas res-

SÁBADO

7Quando se aceita a outros 
como parte importante do 
mesmo corpo, que passará se 
um membro sofre? Ao mesmo 
tempo quando uma pessoa se 
alegra, quem também se unirá 
na alegria?

 1 Coríntios 12:26. De maneira que, 
se um membro padece, todos os 
membros padecem com ele; e, se 
um membro é honrado, todos os 
membros se regozijam com ele.

 Romanos 12:15. Alegrai-vos com os 
que se alegram e chorai com os qe 
choram.

 1 Pedro 3:8. E, finalmente, sede 
todos de um mesmo sentimento, 
compassivos, amando os irmãos, 
entranhavelmente misericordiosos e 
afáveis.

 2 Coríntios 13:11. Quanto ao mais, 
irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, 
sede consolados, sede de um mesmo 
parecer, vivei em paz; e o Deus de 
amor e de paz será convosco.
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ponsabilidades. O Espírito Santo lhe comunicará uma divina eficiência, 
uma calma e resignada dignidade, em todos os seus esforços para aliviar 
o sofrimento. Você testificará de que esteve com Jesus.” Testemunho 
para Igreja, p. 191. 

ESTUDO ADICIONAL 
•“Em sua sabedoria, o Senhor tem designado que mediante a íntima 
relação mantida por todos os crentes, cristão esteja unido a cristão, 
igreja a igreja. Assim estará o instrumento humano habilitado a coope-
rar com o divino. Todo o agente estará subordinado ao Espírito Santo, 
e todos os crentes unidos num esforço organizado e bem dirigido para 
dar ao mundo as alegres novas da graça de Deus." (Atos dos Apósto-
los, pág. 89). 
Temos uma obra a realizar. Devemos começar aqui a cultivar a mansi-
dão de Cristo. Há duras batalhas para travar contra nossos traços de 
caráter que nos levam a decisões que o tornam difícil e desfavorável, 
para os outros. Deus não no felicita por um zelo com sabor de farisaís-
mo, porque isso não é de Cristo. Não devemos chegar aos extremos 
da falsa caridade, nem devemos seguir o curso de severidade inflexível 
nos casos em que a bondade, a misericórdia e o amor tenham poder 
revelador. o machado deve ser colocado na raiz da árvore. É neces-
sária uma verdadeira conversão. O trabalho do coração é fundamen-
tal. A natreza deve renovar-se segundo a imagem divina até que a obra 
da graça seja completada na alma." (Review and Herald, 16/01/1900 
- Traduzido).
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Sábado, 11 de dezembro de 2021

O corpo         
de Cristo

L I Ç Ã O  2 4

“Muito íntima e sagrada é a relação entre Cristo e Sua igreja: Ele é o noivo 
e a igreja a noiva; Ele a cabeça, e a igreja o corpo. A conexão com Cristo, 
portanto, envolve a conexão com Sua igreja.
“A igreja foi organizada para o serviço; e numa vida de serviço dedicado 
a Cristo, a conexão com a igreja é um dos primeiros passos. A lealdade 
para com Cristo exige o fiel cumprimento dos deveres da igreja. Isto é parte 
importante da educação de qualquer pessoa; e, numa igreja impregnada 
da vida do Mestre, levará diretamente ao esforço em prol do mundo lá fora. 
Educação, p. 268.

DOMINGO

1Podemos dizer que a igreja 
é um corpo como muitos 
outros? A quem pertence o 
corpo da igreja?

 Colossenses 1:24. Regozijo-me 
agora no que padeço por vós, e 
na minha carne cumpro o resto das 
aflições de Cristo, pelo seu corpo, 
que é a igreja.

 1 Coríntios 12:27. Ora, vós sois o 
corpo de Cristo, e seus membros 
em particular.

Tal é a infinita bondade de Deus, que por meio dos méritos de Jesus 
Cristo Ele não só nos poupa, mas perdoa e justifica, e pela justiça de 
Cristo nos imputa justiça, e eleva-nos e enobrece-nos tornando-nos fi- 
lhos Seus por adoção. Tornamo-nos membros da família real, filhos do 
celeste Rei. Ele ergue homens e mulheres de sua degradação e os exalta 
em justiça. 
“Ele os chama Suas joias, e Seu tesouro peculiar. São troféus de Sua 
graça e poder, e de Sua grandeza e riquezas em glória. Portanto, eles 
não se pertencem a si mesmos, mas foram comprados por preço, e me-
diante o extraordinário ofício da expiação de Cristo são postos em proxi-
midade e santíssima relação para com Cristo Jesus. São chamados Sua 
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herança, Seus filhos, membros do corpo de Cristo, de Sua carne e Seus 
ossos; sim, estão ligados ao Senhor por íntima relação com Ele. — Carta 
8, 1873.” Med. Mat. Nossa Alta Vocação, p. 12.

“O Senhor tem operado com o irmão, habilitando-o a desempenhar 
sua parte como artesão de Deus; mas existem outros artesãos que tam-
bém desempenham sua parte como instrumentos divinos. Eles ajudam 
a formar o corpo completo. Todos devem unir-se como partes de um 
grande organismo. A igreja do Senhor é composta de agências vivas 
e operantes, que derivam sua força para agir, do Autor e Consumador 
de sua fé. Devem fazer avançar em harmonia a grande obra que sobre 
eles repousa. Deus deu a você o seu trabalho. Mas Ele dispõe também 
de outros meios, aos quais deu suas devidas atribuições, a fim de que 
todos venham a ser, pela santificação na verdade, membros do corpo de 
Cristo, de Sua carne e de Seus ossos. Quando representamos a Cristo, 
agimos para o tempo e a eternidade; e os homens, mesmo os homens 
do mundo, tomarão conhecimento de que estivemos com Jesus e dEle 
aprendemos.” Testemunho para igreja Vol. 8, p. 174.

“Enquanto estivermos neste mundo, precisamos estar ligados uns aos 
outros. A humanidade é entrelaçada e entretecida com a humanidade. 
Como cristãos somos membros uns dos outros. ... O Senhor nos desig-

SEGUNDA

2Em que sentido a igreja é 
o corpo de Cristo? Como 
nos relacionamos com esta 
declaração?

CARNE DE SUA CARNE E OSSOS DE SEUS OSSOS

 Efésios 5:30. Porque somos mem-
bros do seu corpo, da sua carne, e 
dos seus ossos.

TERÇA

3Tendo visto que todos fazemos 
parte do corpo de Cristo, que 
relação temos entre nós? 

 Romanos 12:5. Assim nós, que so-
mos muitos, somos um só corpo em 
Cristo, mas individualmente somos 
membros uns dos outros.
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na, como filhos Seus, a quem Ele chama amigos, a ajudar-nos uns aos 
outros. Isso deve ser uma parte de nossa obra cristã prática.” Nossa Alta 
Vocação, p. 179.5.
“Cristo é o elo de ligação na áurea corrente que vincula os crentes em 
Deus. Não deve haver separações neste grande tempo de prova. Os 
componentes do povo de Deus são “concidadãos dos santos, e... da fa-
mília de Deus; edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, 
sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular; no qual todo edifício, 
bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor”. vs. 19-21. Os 
filhos de Deus constituem um conjunto unido em Cristo, o qual apresen-
ta Sua cruz como o centro de atração. Todos os que creem são um nEle.”  
Mensagens Escolhidas, Vol. 3, p. 321.                  

“’Cristo é a cabeça de todo varão’. 1 Coríntios 11:3. Deus, que pôs todas 
as coisas sob os pés do Salvador, ‘sobre todas as coisas O constituiu 
como cabeça da igreja, que é o Seu corpo, a plenitude dAquele que 
cumpre tudo em todos’. Efésios 1:22, 23. A igreja é edificada tendo Cris-
to como seu fundamento; deve obedecer a Cristo como sua cabeça. 
Não tem de confiar em homem, ou ser por homem controlada. Muitos 
pretendem que uma posição de confiança na igreja lhes dá autoridade 
para ditar o que outros hão de crer e fazer. Essa pretensão não é sancio-
nada por Deus. O Salvador declara: ‘Todos vós sois irmãos.’ Todos estão 
expostos à tentação e sujeitos ao erro. Em nenhum ser finito podemos 
confiar quanto à direção. A Rocha da fé é a presença viva de Cristo na 
igreja. Nela pode confiar o mais débil, e os que mais fortes se julgam se 
demonstrarão os mais fracos, a não ser que façam de Cristo Sua eficiên-
cia. ‘Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço’. 
Jeremias 17:5. O Senhor ‘é a Rocha, cuja obra é perfeita’. Deuteronômio 
32:4. ‘Bem-aventurados todos aqueles que nEle confiam’. Salmos 2:12.” 
(O Desejado de Todas as Nações, p. 291).

 Efésios 1:22-23. E sujeitou todas as 
coisas a seus pés, e sobre todas as 
coisas o constituiu como cabeça da 
igreja, que é o seu corpo, a pleni-
tude daquele que cumpre tudo em 
todos.

 Colossenses 1:18. E ele é a cabeça 
do corpo, da igreja; é o princípio e o 
primogênito dentre os mortos, para 
que em tudo tenha a preeminência.

QUARTA

4Se a igreja verdadeiramente 
é o corpo de Cristo, quem é 
a cabeça?  Que significa para 
cada pessoa na igreja? 
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“O Filho de Deus Se rebaixou para levantar os caídos. Para isto deixou 
Ele os mundos sem pecado de cima, as noventa e nove que O amavam, 
e veio à Terra para ser “ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas 
nossas iniqüidades” (Is 53:5). Em tudo foi feito semelhante aos irmãos. 
Tornou-Se carne, exatamente como nós somos. Ele soube o que signi-
fica ter fome, sede e cansaço. Foi sustentado pelo alimento e restaura-
do pelo sono. Foi estrangeiro e peregrino na Terra - estava no mundo 
mas não era do mundo; foi tentado e provado como o são os homens e 
mulheres de hoje, vivendo contudo uma vida sem pecado. Compassivo, 
compreensivo e terno, sempre gentil para com os outros, Ele representa-
va o caráter de Deus. “O Verbo Se fez carne, e habitou entre nós... cheio 
de graça e de verdade” (Jo 1:14).” Atos dos Apóstolos, p. 244. 

“Deus designou apóstolos, pastores, evangelistas e professores, para 
o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edifi-
cação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. 
Deus declara a Seu povo: ‘Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus.’ 
Deve haver contínuo avanço. Passo a passo devem Seus seguidores abrir 
caminhos retos para seus pés, para que o coxo não se desvie do seu  
caminho. Os que querem trabalhar para Deus devem fazê-lo inteligen-
temente para suprir as deficiências em si mesmos e glorificar o Senhor 
Deus de Israel por permanecerem na luz e trabalharem à luz do Sol da 
Justiça. Assim conduzirão eles a igreja para a frente, para cima e rumo 
ao Céu, tornando cada vez mais distinta a sua separação do mundo.” (O 
Testemunhos para Ministros, p. 406).

SEXTA

6Que ministérios e serviços o 
Senhor há estabelecido para 
que seu corpo possa alcançar 
seu Santo e eterno propósito?

 Efésios 4:12. Querendo o aper-
feiçoamento dos santos, para a obra 
do ministério, para edificação do 
corpo de Cristo.

SANTO, IMACULADO E IRREPREENSÍVEL 
QUINTA

5Por que o Senhor veio para 
unir e formar Seu corpo? Qual 
é o seu grande propósito para 
a igreja?

 Colossenses 1:22. No corpo da sua 
carne, pela morte, para perante ele 
vos apresentar santos, e irrepreensí-
veis, e inculpáveis.
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“Conquanto numa companhia de cristãos unidos em atividades na igreja, 
nem todos tenham os mesmos talentos, é, porém, dever de todos traba- 
lhar. Os talentos diferem, mas a todo homem é designada sua obra. Todos 
dependem de Cristo em Deus. Ele é a Cabeça gloriosa de todos os níveis 
e classes de pessoas associadas mediante a fé na Palavra de Deus. Unidos 
por uma crença comum nos princípios celestiais são todos dependentes 
dAquele que é o Autor e Consumador da fé. Ele criou os princípios que 
produzem unidade universal, amor universal. Seus seguidores deveriam 
meditar sobre Seu amor. Não deveriam ficar aquém de alcançar o padrão 
que lhes é estabelecido. Se os princípios do cristianismo forem vividos, 
produzirão harmonia universal e paz perfeita. Quando o coração é imbuí-
do com o Espírito de Cristo não há disputa nem busca por supremacia, 
nem luta por ser senhores dirigentes. — Manuscrito 46, 1902.” Med. Mat. 
Olhando para o Alto, p. 105.

SÁBADO

7Como os crentes podem 
crescer em tudo, para se 
converterem na santa imagem 
da Cabeça espiritual? De quem 
recebe todo corpo, unido 
e perfeitamente integrado, 
a capacidade de crescer no 
amor?

 Efésios 4:15-16. Antes, seguindo 
a verdade em amor, cresçamos em 
tudo naquele que é a cabeça, Cristo, 
do qual todo o corpo, bem ajusta-
do, e ligado pelo auxílio de todas as 
juntas, segundo a justa operação de 
cada parte, faz o aumento do corpo, 
para sua edificação em amor.

ESTUDO ADICIONAL 
•“Nem a mais leve ferida pode ser produzida por palavra, espírito ou ação, 
que não toque o coração dAquele que deu a Sua vida pela caída humanidade. 
Tenhamos em mente que Cristo é o grande coração do qual o sangue vital flui 
para cada órgão do corpo. Ele é a cabeça, da qual se estende cada nervo ao 
menor e mais remoto membro do corpo. Quando um membro desse corpo 
com o qual Cristo está tão misteriosamente associado, sofre, o trauma da dor 
é sentido por nosso Salvador. 
“Levantar-se-á a igreja? Virão seus membros à simpatia de Cristo, de manei-
ra que Sua bondade pelas ovelhas e cordeiros do Seu aprisco seja por eles 
mostrada? Por Seu amor a Majestade do Céu Se fez de nenhuma reputação; 
por eles Ele veio a um mundo todo marcado e arruinado pela maldição. Ele 
mourejou dia e noite para instruir, elevar e trazer gozo eterno a um povo des-
obediente e ingrato. Por amor deles tornou-Se pobre, para que por Ele enri-
quecessem. Por eles negou-Se a Si mesmo, enfrentando privações, escárnio, 
desprezo, sofrimento e morte. Por eles tomou a forma de servo. Este é nosso 
modelo; copiá-lo-emos? Mostraremos cuidado pela herança de Deus? Mos-
traremos terna compaixão pelo transviado, tentado e provado?” Beneficência 
Social, p. 23, 24. 
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Sábado, 18 de dezembro de 2021

Um remanescente         
será salvo

L I Ç Ã O  2 5

“Não obstante haver Israel falhado como nação, havia entre eles um 
considerável remanescente em condições de serem salvos. Ao tempo do 
advento do Salvador, houve homens e mulheres fiéis que receberam com 
alegria a mensagem de João Batista, e foram assim levados a estudar de 
novo as profecias referentes ao Messias. Quando a igreja cristã primitiva foi 
fundada, foi ela composta desses fiéis judeus que reconheceram Jesus de 
Nazaré como Aquele cujo advento haviam almejado. É a este remanescente 
que Paulo se refere quando escreve: “E, se as primícias são santas, também 
a massa o é; se a raiz é santa, também os ramos o são.” Atos Dos Apóstolos, 
p. 196.

DOMINGO

1O que as promessas declaram 
sobre a abundância de 
descendentes e o grande 
número de filhos de Deus?

 Gênesis 13:16; 15:5; 22:17.  E fa-
rei a tua descendência como o pó 
da   terra; de maneira que se al-
guém puder contar o pó da terra, 
também a tua descendência será 
contada. [...] Olha agora para os 
céus, e conta as estrelas, se as po-
des contar. E disse-lhe: Assim será 
a tua descendência. Que deveras 
te abençoarei, e grandissimamen-
te multiplicarei a tua descendência 
como as estrelas dos céus, e como 
a areia que está na praia do mar; e 
a tua descendência possuirá a por-
ta dos seus inimigos.”

“Quando Abraão saiu na noite, pareceu ouvir a voz divina que o chamou 
a sair da Caldéia cinquenta anos antes, dizendo: ‘Então o levou fora, e 
disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. 
...Assim será a tua descendência.’  Será a mesma voz que lhe ordena 
matar a seu filho? Ele recorda a promessa: ‘E farei a tua descendência 
como o pó da terra; de maneira que se alguém puder contar o pó da 

NUMEROSA POSTERIDADE 
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terra, também a tua descendência será contada.’ Não é a voz de um 
estranho que lhe ordena oferecer a seu filho em sacrifício? Pode Deus 
contradizer-se a si mesmo? Cortaria a única esperança do cumprimento 
da promessa?” (The Youth's Instructor, 6 de junio1901; traduzido). “‘Le-
vanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado 
do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente; Porque toda esta terra 
que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência, para sempre. E farei a 
tua descendência como o pó da terra; de maneira que se alguém puder 
contar o pó da terra, também a tua descendência será contada.’ Gênesis 
13:14-16. ‘Depois destas coisas veio a palavra do SENHOR a Abrão em 
visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandís-
simo galardão.’ ‘Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e 
eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro.’” (The Spirit of 
Prophecy, tomo 1, págs. 94, 95; traduzido).

“Cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igual-
mente condicionais.” Evangelismo, p. 695. “As promessas de Deus são 
condicionais. Para que seja possível que ele no abençoe, devemos fazer 
nossa parte. Não podemos esperar que todas suas bençãos nos che-
guem naturalmente, se cruzarmos nossas mãos na inatividade. Devemos 
ser colaboradores de Deus. É nosso privilégio e dever trabalhar pelas 
almas que estão prestes a perecer. “ Se você tem um conhecimento de 
Deus e tomou sua posição sob a bandeira do Príncipe Emmanuel, lem-
bre-se que você não deve se permitir ficar sob o controle dos poderes 
das trevas — os anjos caídos. Você deve ter em mente as promessas que 
pertencem à vida eterna e à divindade, e buscar o poder divino que é 
dado para permitir que você escape de tudo o que o desviaria.” (Peter's 
Counsel to Parents, págs. 25, 26; traduzido).

SEGUNDA

2No entanto, quais condições 
necessárias a serem atendida 
para o cumprimento das 
promessas? O que acontecerá 
se as condições não forem 
cumpridas?

 Deuteronômio 28:1-2, 15-16. “E será 
que, se ouvires a voz do SENHOR 
teu Deus, tendo cuidado de guardar 
todos os seus mandamentos que eu 
hoje te ordeno, o SENHOR teu Deus 
te exaltará sobre todas as nações da 
terra. E todas estas bênçãos virão 
sobre ti e te alcançarão, quando ou-
vires a voz do Senhor teu Deus. Será, 
porém, que, se não deres ouvidos à 
voz do Senhor teu Deus, para não 
cuidares em cumprir todos os seus 
mandamentos e os seus estatutos, 
que hoje te ordeno, então virão so-
bre ti todas estas maldições, e te 
alcançarão: Maldito serás tu na cida-
de, e maldito serás no campo.”
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TERÇA

3Que evidência nos mostra 
que cada promessa de Deus 
é condicional? Quem era o 
remanescente da grande 
multidão de Israel? 

 Números 14:34. Segundo o número 
dos dias em que espiastes esta ter- 
ra, quarenta dias, cada dia represen-
tando um ano, levareis sobre vós as 
vossas iniquidades quarenta anos, e 
conhecereis o meu afastamento.

 Jeremias 18:7-8. Se a tal nação, po-
rém, contra a qual falar se conver-
ter da sua maldade, também eu me 
arrependerei do mal que pensava 
fazer-lhepensado hacerle.

 “Não foi a vontade de Deus que os filhos de Israel vagueassem durante 
quarenta anos no deserto: desejava Ele levá-los diretamente à terra de 
Canaã e ali os estabelecer como um povo santo, feliz. Mas “não puderam 
entrar por causa da sua incredulidade.” Hebreus 3:19. Por sua reincidên-
cia e apostasia, pereceram os impenitentes no deserto, e levantaram-se 
outros para entrarem na Terra Prometida. Semelhantemente, não era a 
vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse tão demorada, e que Seu 
povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. A 
incredulidade, porém, os separou de Deus. Como se recusassem a fazer 
a obra que lhes havia designado, outros se levantaram para proclamar 
a mensagem. Usando de misericórdia para com o mundo, Jesus retarda 
a Sua vinda, para que pecadores possam ter oportunidade de ouvir a 
advertência, e encontrar nEle refúgio antes que a ira de Deus seja derra-
mada.” (O Grande Conflito, p. 458).

 1 Reis 19:4, 18. Ele, porém, foi ao 
deserto, caminho de um dia, e foi 
sentar-se debaixo de um zimbro; e 
pediu para si a morte, e disse: Já 
basta, ó Senhor; toma agora a mi- 
nha vida, pois não sou melhor do 
que meus pais. Também deixei ficar 
em Israel sete mil: todos os joelhos 
que não se dobraram a Baal, e toda 
a boca que não o beijou.

 Ezequiel 6:8; 14:22. Porém deixarei 
um remanescente, para que tenhais 
entre as nações alguns que escapa-
rem da espada, quando fordes es-
palhados pelas terras. Mas eis que 

QUARTA

4Embora que a grande maioria 
dos milhões que constituíram 
Israel tenha mergulhado 
profundamente na apostasia, 
que declarou o Senhor a Elias 
sobre o remanescente naquela 
época? Que promessa recebeu 
Ezequiel do Senhor, sobre o 
remanescente que escaparia? 

UM REMANESCENTE NO TEMPO DE ELIAS
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“Através dos longos, escuros anos quando rei após rei se puseram em 
ousado desafio ao Céu e levaram Israel a idolatria cada vez mais pro-
funda, Deus enviou mensagem após mensagem a Seu transviado povo. 
Por intermédio de Seus profetas deu-lhes toda oportunidade de deter 
a maré da apostasia e retornar a Ele. Durante os anos que sucederiam à 
cisão do reino, Elias e Eliseu viveriam e trabalhariam, e os ternos apelos 
de Oséias, Amós e Obadias deviam ser ouvidos na terra. Jamais deve-
ria o reino de Israel ser deixado sem nobres testemunhas do suficiente 
poder de Deus para salvar do pecado. Mesmo nas horas mais escuras, 
alguns permaneceriam leais ao seu divino Rei, e em meio da idolatria 
viveriam inculpáveis à vista de um Deus santo. Esses fiéis foram contados 
entre o piedoso remanescente por cujo intermédio o eterno propósito 
de Jeová devia ser finalmente cumprido.’ Profetas e Reis, p. 50. 

alguns fugitivos restarão nela, que 
serão levados para fora, assim filhos 
e filhas; eis que eles virão a vós, e ve-
reis o seu caminho e os seus feitos; 
e ficareis consolados do mal que eu 
trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o 
que trouxe sobre ela.

“O decreto de Artaxerxes Longímano para a restauração e reedificação 
de Jerusalém, o terceiro desde a terminação dos setenta anos do cativei-
ro, é notável por suas expressões referentes ao Deus do Céu, por seu re-
conhecimento das realizações de Esdras e a liberalidade das concessões 
feitas ao remanescente povo de Deus.” Profetas e Reis, p. 312.
“Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sa-

UM REMANESCENTE SE SALVARÁ 
QUINTA

5Quão grato ficou Esdras pelo 
remanescente que retornou a 
Judá após o cativeiro? Qual 
foi sua fervorosa oração em 
seu favor?

escapem, e para dar-nos uma estaca 
no seu santo lugar; para nos iluminar 
os olhos, ó Deus nosso, e para nos 
dar um pouco de vida na nossa ser-
vidão. E depois de tudo o que nos 
tem sucedido por causa das nossas 
más obras, e da nossa grande culpa, 
porquanto tu, ó nosso Deus, impe-
diste que fôssemos destruídos, por 
causa da nossa iniquidade, e ainda 
nos deste um remanescente como 
este; Tornaremos, pois, agora a vio-
lar os teus mandamentos e a aparen-
tar-nos com os povos destas abomi-
nações? Não te indignarias tu assim 
contra nós até de todo nos consumir, 
até que não ficasse remanescente 
nem quem escapasse?

 Esdras 9:8, 13-14. E agora, por um 
pequeno momento, se manifestou 
a graça da parte do Senhor, nosso 
Deus, para nos deixar alguns que 
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cerdotes e os levitas, como todos aqueles cujo espírito Deus despertou” 
— esse foi o piedoso remanescente, cerca de cinquenta mil, dentre os 
judeus das terras do exílio, que se determinaram tirar vantagem da ma-
ravilhosa oportunidade a eles oferecida, “para subirem a edificar a casa 
do Senhor, que está em Jerusalém.” Profetas e Reis, p. 284.

“Uma mera profissão de fé em Cristo, um presumido conhecimento da 
verdade, não tornam um homem cristão. Uma religião que busca apenas 
o deleite dos olhos, dos ouvidos, do paladar, ou que sanciona a condes-
cendência própria, não é a religião de Cristo.” Atos dos Apóstolos, p. 
165.
“Onde há falta de religião no lar, de nada vale profissão de fé. ... Muitos 
estão enganando a si mesmos por pensar que o caráter será transfor-
mado na vinda de Cristo, mas não haverá conversão de coração em Seu 
aparecimento. Temos que nos arrepender de nossos defeitos de cará-
ter aqui, e pela graça de Cristo precisamos vencê-los enquanto dura a 
graça. Este é o lugar para nos prepararmos para a família do Alto.” O Lar 
Adventista, p.319.

SEXTA

6Podemos dizer que todos 
os que chamam a si mesmo 
Israel, são realmente? Quem 
unicamente pertence ao Israel 
de Deus?

 Romanos 9:6-8. Não que a palavra 
de Deus haja faltado, porque nem 
todos os que são de Israel são israe-
litas; Nem por serem descendência 
de Abraão são todos filhos; mas: Em 
Isaque será chamada a tua descen-
dência. Isto é, não são os filhos da 
carne que são filhos de Deus, mas 
os filhos da promessa são contados 
como descendência.

SÁBADO

7Segundo Isaias e o apóstolo 
Paulo, ainda que os filhos 
nominais de Israel fossem 
como areia do mar, quem seria 
salvo? 

 Romanos 9:27; 11:5. Também Isaías 
clama acerca de Israel: Ainda que 
o número dos filhos de Israel seja 
como a areia do mar, o remanescen-
te é que será salvo. Assim, pois, tam-
bém agora neste tempo ficou um 
remanescente, segundo a eleição da 
graça.

ENTRADA PARA O REINO 
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“Assim mostra Paulo que Deus é abundantemente capaz de transformar 
o coração de judeus e gentios semelhantemente, e de conceder a cada 
crente em Cristo as bênçãos prometidas a Israel. Ele repete a declaração 
de Isaías concernente ao povo de Deus: “Ainda que o número dos filhos 
de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. 
Porque o Senhor executará a Sua palavra sobre a Terra, completando-a 
e abreviando-a. E como antes disse Isaías: Se o Senhor dos exércitos não 
nos deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e sería-
mos semelhantes a Gomorra” (Rm 9:27-29). Atos dos Apóstolos, p. 197.

ESTUDO ADICIONAL 
•“Acerca do povo remanescente de Deus, está escrito: “E o dragão 
irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os 
que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus 
Cristo”. Apocalipse 12:17. O Desejado de Todas as Nações, p. 277.
“Esta bandeira distintiva deve ser levada pelo mundo até ao fim do 
tempo da graça. Descrevendo o povo remanescente de Deus, diz 
João: “Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam 
os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.” Apocalipse 14:12. Esta é a 
lei e o evangelho. O mundo e as igrejas estão-se unindo em harmonia 
no transgredir a lei de Deus, em arrancar violentamente o memorial de 
Deus, e no exaltar um dia de repouso que traz a assinatura do homem 
do pecado. O sábado do Senhor teu Deus, porém, deve ser um sinal 
para mostrar a diferença entre os obedientes e os desobedientes. Vi 
alguns estendendo as mãos para remover a bandeira, e obscurecer lhe 
a significação.”  II Mensagem Escolhida, p. 385. 
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Sábado, 25 de dezembro de 2021

Um povo      
com uma missão 

L I Ç Ã O  2 6

“A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. 
Foi organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho ao mundo. 
Desde o princípio tem sido plano de Deus que através de Sua igreja seja 
refletida para o mundo Sua plenitude e suficiência. Aos membros da 
igreja, a quem Ele chamou das trevas para Sua maravilhosa luz, compete 
manifestar Sua glória. A igreja é a depositária das riquezas da graça de 
Cristo; e pela igreja será a seu tempo manifesta, mesmo aos ‘ principados 
e potestades nos Céus’ (Ef 3:10), a final e ampla demonstração do amor de 
Deus.’ Atos dos Apóstolos, p. 9.

DOMINGO

1Até onde se estenderão 
as bençãos prometida a 
Abraão? Em vista desta 
grande realidade, qual era a 
responsabilidade de Abraão? 

 Gênesis 12:3; 18:19. E abençoarei os 
que te abençoarem, e amaldiçoarei 
os que te amaldiçoarem; e em ti 
serão benditas todas as famílias da 
terra. Porque eu o tenho  conhe-
cido, e sei que ele há de ordenar 
a seus filhos e à sua casa depois 
dele, para que guardem o caminho 
do Senhor, para agir com justiça e 
juízo; para que o Senhor faça vir so-
bre Abraão o que acerca dele tem 
falado.

BÊNÇÃOS PARA A ETERNIDADE 

“Na repetição do concerto pouco antes do nascimento de Isaque, o pro-
pósito de Deus para a humanidade fora mais uma vez tornado claro. “Nele 
serão benditas todas as nações da Terra” (Gênesis 18:18), foi a afirmação 
do Senhor com respeito ao filho da promessa. E mais tarde, o visitante 
celestial uma vez mais declarou: “Em tua semente serão benditas todas as 
nações da Terra”. Gênesis 22:18. 

Por favor, ler o Relatório Missionário
do Departamento de Publicações na página 161.
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 Deuteronômio 4:5-6. Vedes aqui 
vos tenho ensinado estatutos e 
juízos, como me mandou o Senhor 
meu Deus; para que assim façais 
no meio da terra a qual ides a her-
dar. Guardai-os pois, e cumpri-os, 
porque isso será a vossa sabedoria 
e o vosso entendimento perante 
os olhos dos povos, que ouvirão 
todos estes estatutos, e dirão: 
Este grande povo é nação sábia e 
entendida.

 1 Crônicas 16:23-24. Cantai ao Se- 
nhor em toda a terra; anunciai de 
dia em dia a sua salvação. Contai 
entre as nações a sua glória, entre 
todos os povos as suas maravilhas.

 Isaías 58:7-8. Porventura não é 
também que repartas o teu pão 
com o faminto, e recolhas em casa 
os pobres abandonados; e, quan-

SEGUNDA

2Quando Moisés instruiu 
aos israelitas a observar 
os estatutos transmitidos 
por Deus, a que levaria tal 
obediência?

TERÇA

3Nos planos de Deus, qual 
foi a grande missão de Israel 
para os outros? O que foi 
necessário em suas vidas para 
se tornarem uma luz? 

ANUNCIANDO A GLÓRIA DE DEUS ENTRE OS GENTIOS

“Sua obediência às leis de Deus os tornaria uma maravilha de prosperi-
dade perante as nações do mundo. Aquele que lhes poderia dar sabedo-
ria e habilidade em toda obra de arte, continuaria a ser seu mestre e os 
enobreceria e elevaria por meio da obediência a Suas leis. Caso fossem 
obedientes, seriam guardados das doenças que afligiam outras nações, e 
seriam abençoados com vigor intelectual. A glória de Deus, Sua majestade 
e poder, revelar-se-iam em toda a sua prosperidade. Eles deviam ser um 
reino de sacerdotes e príncipes. Deus lhes proveu todos os recursos para 
se tornarem a maior nação da Terra.” Testemunho para igreja Vol. 6, p. 222.

“Os termos todo-abrangentes desse concerto eram familiares aos filhos de 
Abraão, e aos filhos de seus filhos. Fora para que os israelitas pudessem 
ser uma bênção às nações, e para que o nome de Deus fosse “anunciado 
em toda a Terra” (Êxodo 9:16), que eles foram libertos do cativeiro egíp-
cio. Se obedientes a Seus reclamos, seriam colocados na vanguarda dos 
outros povos em sabedoria e entendimento; mas esta supremacia devia 
ser alcançada e mantida unicamente para que por meio deles o propósito 
de Deus para “todas as nações da Terra” pudesse ser cumprido. Profetas 
e Reis, p. 190.
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“Nunca foi intenção de Deus que houvesse tanta miséria no mundo. Nunca 
pretendeu que um homem tivesse abundância dos luxos da vida, enquanto 
os filhos dos outros houvessem de chorar por pão. Os meios supérfluos às 
necessidades reais da vida são confiados ao homem para o bem e para be-
neficiar a humanidade. Diz o Senhor: ‘Vendei o que tendes, e dai esmolas.’ 
Lucas 12:33. ‘Repartam de boa mente e sejam comunicáveis.’ 1 Timóteo 
6:18. ‘Quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e ce-
gos.’ Lucas 14:13. ‘... Que soltes as ligaduras da impiedade, ... desfaças as 
ataduras do jugo, ... deixes livres os quebrantados, e... despedaces todo o 
jugo.’ Isaías 58:6. ... ‘Repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa 
os pobres desterrados. ... Vendo o nu, o cubras’ e fartes ‘a alma aflita.’ Isaías 
58:7, 10. ‘Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.’ Marcos 
16:15. Esses são os mandamentos do Senhor. Está o grande corpo de cris-
tãos professos fazendo esta obra?” Parábola de Jesus, p. 200.                  

“A escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o 
mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento de Seu caráter. Este 
tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste tempo deve ser pro-
clamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminante 
e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve tornar-se notório. Deve ser 
difundida nas trevas do mundo a luz de Sua glória, a luz de Sua benignida-
de, misericórdia e verdade.
“Esta é a obra esboçada pelo profeta Isaías, nas palavras: ‘Tu, anunciador 
de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente; levanta-a, não te-

do vires o nu, o cubras, e não te 
escondas da tua carne? Então rom-
perá a tua luz como a alva, e a tua 
cura apressadamente brotará, e a 
tua justiça irá adiante de ti, e a gló-
ria do Senhor será a tua retaguar-
da.

 Isaías 60:1-3. Levanta-te, resplande-
ce, porque vem a tua luz, e a glória 
do SENHOR vai nascendo sobre ti; 
Porque eis que as trevas cobriram a 
terra, e a escuridão os povos; mas 
sobre ti o Senhor virá surgindo, e a 
sua glória se verá sobre ti. E os gen-
tios caminharão à tua luz, e os reis 
ao resplendor que te nasceu.

QUARTA

4Que maravilhosa profecia 
mostra o desejo de Deus 
para Israel em relação aqueles 
que não o conhecia?  O que 
resplandeceu o Senhor sobre 
seu povo para capacitá-lo 
a cumprir esta maravilhosa 
missão? 
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mas e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor 
Jeová virá como o forte, e o Seu braço dominará; eis que o Seu galardão 
vem com Ele, e o Seu salário, diante da Sua face.’ Isaías 40:9, 10.”  Parábola 
de Jesus, p. 226.

“E ao fim de Seu ministério terrestre, quando encarregou os discípulos 
da solene missão de irem ‘por todo o mundo’, e pregarem “o evangelho 
a toda criatura’ (Mc 16:15), Ele declarou que Seu ministério seria confir-
mado por meio da restauração dos doentes. ‘Imporão as mãos sobre os 
enfermos’, disse Ele, ‘e os curarão’ (Mc 16:18). Curando em Seu nome 
as doenças do corpo, testificariam de Seu poder quanto à cura da alma.
“A comissão do Salvador aos discípulos inclui todos os crentes, até ao 
fim dos tempos. Todos quantos foram alcançados pela celeste inspiração 
ficam como depositários do evangelho. Todos quantos recebem a vida 
de Cristo recebem a ordem de trabalhar pela salvação de seus seme- 
lhantes. Para essa obra, foi a Igreja estabelecida, e todos os que fazem 
perante ela os sagrados votos comprometem-se assim a ser coobreiros 
de Cristo.” Conselho aos Pais Professores e Estudantes, p. 466. 

IDE, PREGAI O EVANGELHO
QUINTA

5De maneira semelhante, depois 
de estabelecer a Sua igreja, 
que bela missão o Senhor 
concedeu? Que promessa aos 
pregadores está relacionada 
com esta maravilhosa 
responsabilidade?

 Mateus 28:19-20. Portanto ide, fazei 
discípulos de todas as nações, ba-
tizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Ensinan-
do-os a guardar todas as coisas qe 
vos tenho ordenado. E eis qe estou 
convosco todos os dias até à consu-
mação do século. 

 Marcos 16:15-16. Disse-lhes: Ide por 
todo o mundo, pregai o evangelho a 
toda criatura. Quem crer e for bati-
zado será salvo; mas quem não crer 
será condenado.

SEXTA

6Como ministro espirituais e 
povo santo, que boas novas 
foi confiada à igrejas de 
Deus proclamar em todos os 
lugares?

 Êxodo 19:6. E vós me sereis um rei-
no sacerdotal e o povo santo. Estas 
são as palavras que falarás aos filhos 
de Israel.

 1 Pedro 2:9. Mas vòs sois a geração 
eleita, o sacerdòcio real, a nação 
santa, o povo adquirido, para que 
anuncieis as virtudes daquele que 
vos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz.
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 Mateus 24:14. E este evangelho 
do reino será pregado em todo o 
mundo, em testemunho a todas as 
nações, e então virá o fim.

“O Senhor fez de Sua Igreja o reservatório de influência divina. O universo 
celestial está à espera de que os membros se tornem canais pelos quais 
flua para o mundo a corrente de vida, a fim de que muitos se convertam, e 
por sua vez se tornem condutos pelos quais a graça de Cristo flua para as 
regiões desertas da vinha do Senhor.
“Todo aquele que se acha ligado a Deus, comunicará luz aos outros. Se 
existir alguém que não tenha luz a comunicar, é porque não tem ligação 
com a Fonte de luz. 
“Deus designou Seus filhos para proporcionarem luz aos outros, e se deixa-
rem de o fazer, e almas forem deixadas nas trevas do erro por sua falta em 
fazer aquilo que poderiam ter feito se tivessem sido vivificados pelo Espírito 
Santo, serão então responsáveis perante Deus. Fomos chamados das trevas 
para Sua maravilhosa luz, a fim de que pudéssemos anunciar as virtudes de 
Cristo." Serviço Cristão, p. 16.

“O Espírito Santo deveria descer sobre aqueles que amam Cristo. Com isso, 
eles seriam qualificados, dentro e através da glorificação de sua Cabeça, 
para receber todas as doações necessárias para o cumprimento de sua 
missão. O doador de vida segurou em Sua mão não apenas as chaves da 
morte, mas um céu inteiro de bênçãos ricas. Todo o poder no céu e na terra 
foi dado a Ele, e tendo tomado seu lugar nas cortes celestiais, Ele poderia 
dar essas bênçãos a todos que o recebem. A igreja foi batizada com o po-
der do Espírito. Os discípulos foram montados para ir em frente e proclamar 
Cristo, primeiro em Jerusalém, onde o vergonhoso trabalho de desonrar o 
rei legítimo tinha sido feito, e depois para as partes mais absolutas da terra. 
A evidência da entronização de Cristo em Seu reino mediador foi dada.

SÁBADO

7Que poder supremo o 
Senhor prometeu a todos os 
que pregam e testificam da 
verdade eterna e salvadora?

 Atos 1:8. Mas recebereis a virtude 
do Espírito Santo, que há de vir so-
bre vós; e ser-me-eis testemunhas, 
tanto em Jerusalém como em toda 
a Judéia e Samaria, e até aos confins 
da terra.

A PROMESSA DO ESPÍRITO SANTO NA PREGAÇÃO
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“Deus deseja que os receptores de Sua graça sejam testemunhas de seu 
poder. Aqueles cujo curso tem sido mais ofensivo para Ele, Ele aceita li-
vremente; quando eles se arrependem, Ele lhes dá Seu Espírito Divino, co-
loca-os nas mais altas posições de confiança, e os envia para o campo do 
desleal para proclamar Sua misericórdia ilimitada.” Minha vida hoje, p. 47.

ESTUDO ADICIONAL 
•“A divina dotação — o poder do Espírito Santo — será concedida 
hoje a todos que a procuram do modo correto, como foi dada aos 
discípulos. Esse poder sozinho é capaz de nos tornar sábios para a 
salvação e de nos capacitar para as cortes do alto. Cristo deseja con-
ceder-nos uma bênção que nos fará santos. “Tenho-vos dito isso para 
que a Minha alegria permaneça em vós”, Ele diz, “e a vossa alegria 
seja completa.” João 15:11. Alegria no Espírito Santo é alegria que 
produz vida, que dá saúde. Ao dar-nos o Seu Espírito, Deus nos dá a 
Si mesmo, fazendo-Se uma fonte de divinas influências para propor-
cionar saúde e vida ao mundo.” Testemunho para Igreja vol. 7, p. 273. 
“Todos quantos se acham ao lado do Senhor devem confessar a Cris-
to. “Vocês são as Minhas testemunhas, diz o Senhor.” A fé do crente 
genuíno se manifestará em pureza e santidade de caráter. A fé atua 
por amor e purifica a vida, e com a fé haverá correspondente obediên-
cia, uma prática fiel das palavras de Cristo. O cristianismo é sempre 
intensamente prático, adaptando-se a todas as circunstâncias da vida 
real. “Vocês são as Minhas testemunhas.” Diante de quem? — Diante 
do mundo; pois devem levar com vocês, aonde quer que forem, uma 
santa influência. Cristo deve habitar no seu coração, e cumpre-lhes 
falar a Seu respeito e manifestar os encantos de Seu caráter.” Mensa-
gem aos Jovens, p. 200. 
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RELATÓRIO MISSIONÁRIO 
DEPARTAMENTO
DE PUBLICAÇÕES

 Para ler no sábado, 25 de dezembro de 2021

A oferta especial da Escola Sabatina 
será coletada no sábado, 1 de janeiro de 2022.

“Quem me dera agora, que as minhas palavras fossem escritas! Quem me 
dera, fossem gravadas num livro! E que, com pena de ferro, e com chumbo, 
para sempre fossem esculpidas na rocha”’ Jó 19:23,24.

A necessidade urgente de distribuir a última mensagem de advertência ao 
mundo deve ser uma prioridade vital para cada um de nós. A diversidade 
de dons, métodos e maneiras de levar o evangelho da salvação a este pla-
neta é o objetivo principal do Departamento de Publicações da Associação 
Geral. A função atribuída à sua implementação é a elaboração, publicação 
e divulgação de materiais escritos em formato impresso, virtual, sonoro e 
visual.
O desafio se torna um dilema ao considerar a diversidade de idiomas em 
nosso planeta. Atualmente, cerca de 7.000 idiomas são computados, dos 
quais 90% são falados por pelo menos 100.000 pessoas (https://www.euro-
papress.es/). Se for considerado, além disso, que existem 196 a 203 países 
reconhecidos (https://www.bbc.com/) e que o idioma com status de 'idioma 
oficial' em mais países é o inglês (59 países), seguido por Francês (29), árabe 
(27), espanhol (20) e português (10). (https://www.europapress.es/). O traba- 
lho é impressionante, ao somar a estimativa da população mundial de 7.000 
bilhões de pessoas (https://www.un.org/).
Podemos agradecer a Deus pelo trabalho de publicações na igreja que dis-
ponibiliza aos membros em particular e ao mundo em geral, livros, revis-
tas, folhetos impressos ou virtuais em quatro idiomas regularmente, inglês, 
espanhol, francês e português. Ambas as publicações regulares, como as 
Lições semestrais da Escola Sabatina, o Guardião do Sábado trimestral e 
a Semana de Oração anual, são traduzidas para aproximadamente mais 75 
idiomas, o que nos permite cobrir aproximadamente 80 idiomas diferentes.
Publicações de vários gêneros e temas, como doutrina, profecia, família, 
juventude, crianças, música, saúde e muitos mais, são produzidas e ofere-
cidas globalmente por meio de plataformas de transmissão bem conhe-
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cidas e a preços acessíveis com aproximadamente 124 títulos diferentes. 
(https://www.amazon.com/I-M-S/e/B08CHM2MD7/ref=dp_byline_cont_
pop_book_2). Para facilitar o acesso ao hinário eclesial, foi possível, pela 
graça de Deus, fazer o conteúdo audiovisual em inglês e espanhol corres-
pondente ao Hinário Internacional.
“É em grande parte por meio de nossas casas editoras que se há de efetuar 
a obra daquele outro anjo que desce do Céu com grande poder e, com sua 
glória, ilumina a Terra” (Testemunhos Seletos 3, 98).
Muitos outros projetos estão em desenvolvimento com a colaboração de 
tradutores, editores, escritores, designers e especialistas em multimídia da 
irmandade e para isso solicitamos de todo o coração a sua colaboração 
espiritual, através da oração e sua ajuda financeira através de generosas 
doações.
Desde já, expresso meus sinceros agradecimentos, em nome de todos os 
colaboradores do Departamento de Publicações da Conferência Geral, 
pela fraternidade das divisões, uniões e campos na difusão das publicações, 
bem como pelas contribuições feitas desde a Associação Geral até cada 
membro por ocasião desta oferta especial.

Raquel Orce Sotomayor
Diretora do Departamento de Publicações 

da Associação Geral
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Julho
Os filhos de Deus, pelo mundo inteiro, são uma fa-
mília, e o mesmo espírito de amor e conciliação os 
deve governar. ... A cultura de uma cortesia unifor-
me, de uma disposição para fazer aos outros con-
forme desejaríamos que nos fizessem, extinguiria 
a metade dos males da vida. (Patriarcas e Profetas, 
86).

A religião verdadeira é uma religião que mantém 
constantemente em vista a honra e a glória de 
Deus. Devemos considerar nosso Pai celestial com 
santo temor e reverência. Ele requer de Sua he-
rança adquirida por sangue uma obediência praze-
rosa. (Este Dia com Deus, 117).

Não devemos proferir alguma palavra nem praticar 
alguma ação que rebaixe na mente dos outros o 
conceito que eles têm dAquele que morreu igno-
miniosamente na cruz para que pudesse adquirir 
o privilégio de salvar Seus inimigos. (Este Dia com 
Deus, 283).

O homem que deseja preservar o respeito próprio e 
a dignidade precisa ter cuidado para não sacrificar 
o respeito e a dignidade dos outros. (Refletindo a 
Cristo, 292).

Romanos 12:10.

Romanos 12:10.

1 Pedro 5:7.

Mateus 25:40.

João 1:29.

Deu. 33:25, 27.

Mateus 12:34.

2 Timóteo 2:24.

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

1

2

3

4

QUINTA

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO
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Foi a simplicidade da vida de Cristo e a ausência de 
orgulho e vaidade que Lhe deram favor para com 
Deus e os homens. Ele não procurava atrair atenção 
para ser distinguido. (Filhos e Filhas de Deus, 132).

Sua fidelidade para com Deus era inabalável, en-
quanto sua afabilidade e beneficência inspiravam 
confiança e amizade, e sua grandeza sem afetação 
impunha respeito e honra. (Patriarcas e Profetas, 
87).

Quando os pais tomam em consideração todo 
desejo dos filhos, e com estes condescendem no 
que sabem não ser para o seu bem, os filhos logo 
perdem todo o respeito para com os pais, toda a 
consideração pela autoridade de Deus e do ho-
mem e são levados cativos à vontade de Satanás. 
(Patriarcas e Profetas, 426).

Devemos demonstrar cortesia no lar, na igreja, e em 
nosso trato com todos os homens. Especialmente, 
porém, devemos manifestar compaixão e respeito 
para com os que estão dedicando a vida à causa de 
Deus. (Nos Lugares Celestiais, 235).

Possuis capacidades talhadas para fazer o bem aos 
outros, se não te deixares levar pelo impulso. Se 
evidenciares que tens firme confiança em Deus, ob-
terás respeito e confiança, e então exercerás uma 
influência para o bem. (Este Dia com Deus, 184).

Lucas 2:52.

Gênesis 24:7.

1 Samuel 2:25.

Efésios 4:13.

1 Pedro 2:23.

Atos 24:16.

Filipenses 2:15.

Salmo 39:1.

Romanos 12:10.

1 Tess. 2:13

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

5

6

7

9

8

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

SEXTA

QUINTA
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Deveis ganhar o respeito sendo respeitosos e cor-
teses. Tratai com civilidade a todos; são a aquisição 
do sangue de Cristo. Se procurardes imitar a Cris-
to em vosso caráter, a impressão sobre o povo não 
será feita por vós, mas pelos anjos de Deus, que es-
tão bem ao vosso lado; eles tocarão o coração da-
queles a quem falais. (Nos Lugares Celestiais, 304).

1 Pedro 3:8.

Mateus 19:14.

Manhã

Tarde

10 SÁBADO

O Senhor requer que reconheçamos os direitos de 
todos os homens. Os direitos sociais dos homens, e 
seus direitos como cristãos, devem ser tomados em 
consideração. Todos têm de ser tratados fina e deli-
cadamente, como filhos e filhas de Deus. (Obreiros 
Evangélicos, 123).

Antes que a criança tenha idade suficiente para ra-
ciocinar, pode ser ensinada a obedecer. Mediante 
esforço moderado e persistente, deve estabele-
cer-se este hábito. (Refletindo a Cristo, 164).

É religião de Cristo no coração que torna gentis as 
palavras, e cativante o porte, mesmo entre aqueles 
que se acham na mais humilde condição social. No 
esquecimento do próprio eu, na luz, paz e felicida-
de que ele está constantemente derramando sobre 
os outros, se vê a verdadeira dignidade do homem. 
(Refletindo a Cristo, 297).

A beleza da mente, a pureza da vida, reveladas no 
semblante, terão mais poder para atrair e influen-
ciar corações do que qualquer adorno exterior. 
(Exaltai-o, 95).

Jó 27:5, 6.

Efésios 6:1.

1 Coríntios 13:4, 5.

Salmos 16:11.

Atos 10:35.

Provérbios 31:26.

Filipenses 2:8.

1 João 1:7.

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

11

12

13

14

DOMINGO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA
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Pela precipitada menção de Deus na conversação 
comum, pelos apelos a Ele feitos em assuntos tri-
viais, e pela frequente e impensada repetição de 
Seu nome, nós O desonramos. (Patriarcas e Profe-
tas, 216).

 Fossem as crianças, na vida doméstica, educadas 
e exercitadas a ser gratas ao Doador de toda boa 
dádiva, e veríamos um elemento de graça celes-
te manifestar-se em nossas famílias.  (Cuidado de 
Deus, 13).

Em toda ocasião aqueles com quem nos associa-
mos devem ser tratados, se em circunstâncias hu-
mildes, com grande deferência e respeito, porque 
têm tão pouco para tornarem a vida feliz e porque 
necessitam de auxílio. (Olhando para o Alto, 88).

Palavras bondosas, olhares agradáveis, uma fisiono-
mia alegre, lançam em torno do cristão um encanto 
que torna sua influência quase irresistível. (Nossa 
Alta Vocação. 234).

Cultivai a polidez cristã no ensino de vossos filhos. 
Guardai-vos. Nunca permitais que vossa mão gol-
peie com ira uma criança em ira. Vossos filhos são a 
propriedade do Senhor e devem ser tratados bon-
dosamente, mas não justificados em seu desrespei-
to da justiça e verdade por vossa própria descuida-
da irreverência. (Olhando para o Alto 334).

Êxodo 20:7.

Deut. 26:11.

Tito 2:11.

Colossenses 3:12.

Salmos 127:3.

Êxodo 20:12.

Salmos 119:130.

Salmos 127:1.

2 Tess. 1:12.

Gálatas 5:26.

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

15

16

17

19
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QUINTA

SEXTA

SÁBADO

SEGUNDA

DOMINGO
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Assim nos tem o Senhor comunicado as mais ricas 
bênçãos celestiais, ao nos dar Jesus. Com Ele, nos 
tem dado desfrutar abundantemente todas as coi-
sas. (A Fé Pela Qual Eu Vivo, 156).

Lucas 17:26.

Provérbios 3:9.

Manhã

Tarde

20 TERÇA

Cada faculdade poderia pelo exercício ter sido cul-
tivada ao mais elevado grau possível, para a vida 
celeste, imortal, e para o mais excelente e eterno 
peso de glória. (A Fé Pela Qual Eu Vivo, 167).

Devemos estar decididos a ficar do lado de Cristo 
e nosso Pai celestial, e a não correr riscos por pre-
sunção irrefletida. ... Aquele que honra a lei, será 
por ela honrado no juízo. (Refletindo a Cristo, 44).

Deus sempre honra os justos. ... A postura ereta, o 
passo firme e elegante, o semblante sereno, demons-
trando ter o sangue livre de impurezas, os sentidos 
imperturbados, o hálito puro — eram todos atestados 
de bons hábitos, e insígnias da grandeza com a qual a 
natureza honra aqueles que são obedientes às suas leis. 
(Refletindo a Cristo, 133).

Enquanto o instrumento humano... se submete para 
ser como barro nas mãos do oleiro, Deus transfor-
ma o homem num vaso para honra. O barro sub-
mete-se à moldagem. Se Deus tivesse permissão 
para fazer o que quer, centenas de pessoas seriam 
moldadas e transformadas em vasos segundo Lhe 
parecesse mais apropriado. (Exaltai-o, 62).

Colossenses 3:2.

1 João 5:3.

Daniel 1:8.

1 Crôn. 16:26, 29.

Provérbios 19:11.

Salmos 119:172.

João 17:21.

Isaías 64:8.
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Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde
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Mas todo serviço que fazemos, e que é necessário 
ser feito, seja lavar louça, pôr a mesa, cuidar de um 
doente, cozinhar ou lavar, é de importância moral; e 
enquanto a irmã não puder lançar mão desses de-
veres satisfeita e feliz, não está apta para deveres 
maiores e mais elevados. (Exaltai-o, 308).

Se estiverdes diariamente em comunhão com Deus, 
aprendereis a avaliar os homens como Ele os avalia, 
e as obrigações concernentes a amparar a humani-
dade sofredora, que recaem sobre vós, depararão 
com uma resposta voluntária. Não sois de vós mes-
mos. (Maranata, 228).

O verdadeiro segredo de todos os genuínos segui-
dores de Jesus, e de sua constante e ilibada integri-
dade, é que amam a verdade, amam a justiça... em 
seu coração conserva-os constantes e leais a Deus, 
mesmo em circunstâncias muito más. [...]  a fé que 
percebe a presença e ajuda de Deus em todo o 
tempo. (Cristo Triunfante, 99).

Aqueles que se excluem das mãos do Senhor e jul-
gam-se capazes de realizar a obra não são guiados 
pelo Seu Espírito, mas por "outro espírito". Satanás 
se introduz e eles mudam de líder. Então ocorre a 
esperteza e sutileza do ardil da serpente. (Olhando 
para o Alto, 141).

O que precisamos é de conhecimento que robus-
teça a mente e a alma, que nos torne homens e 
mulheres melhores. A educação do coração é de 
valor incomparavelmente maior que o mero saber 
dos livros. (A Ciência do Bom Viver, 198).

Provérbios 11:16.

Romanos 2:12, 13.

Gênesis 39:6.

Lucas 6:36.

Jó 11:15.

Salmos 49:12.

Efésios 3:20.

Romanos 8:17.

2 Coríntios 11:3.

João 1:6, 7.
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Manhã
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Tarde
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Tarde

Tarde
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Sal 90-91-92-93-94
95-96-97-98-99
Sal 100-101-102
103-104-105
Sal 106-107-108-109-110
Sal 111-112-113-114
115-116-117-118
Sal 119
Sal 120-121-122
123-124-125-126
127-128-129-130
131-132-133-134
Sal 135-136-137-138-139
Sal 140-141-142-143-144

Sal 145-146-147
148-149-150
Prov 1-2-3
Prov 4-5-6-7
Prov 8-9-10-11
Prov 12-13-14-15
Prov 16-17-18-19
Prov 20-21-22-23
Prov 24-25-26-27
Prov 28-29-30-31
Ecl 1-2-3-4
Ecl 5-6-7-8
Ecl 9-10-11-12
Cant 1-2-3-4

Cant 5-6-7-8
Isa 1-2-3-4
Isa 5-6-7
Isa 8-9-10
Isa 11-12-13-14
Isa 15-16-17-18-19
Isa 20-21-22-23
Isa 24-25-26
Isa 27-28-29
Isa 30-31-32-33

Ano Bíblico 2021 JULHO

O eu deve morrer, e Cristo deve ser entronizado no 
coração como tudo em todos. Os pensamentos de-
vem demorar-se nEle. Então a vida será uma honra 
para o Seu nome. (Olhando para o Alto, 216).

João 12:26.

Mateus 11:29.

Manhã

Tarde

30 SEXTA

Nossa vontade finita precisa ser submetida à von-
tade do Infinito; a vontade humana precisa confun-
dir-se com a divina. Isso trará em nosso auxílio o 
Espírito Santo; e toda vitória tenderá à recuperação 
da comprada possessão de Deus, à restauração de 
Sua imagem na alma. (Nossa Alta Vocação, 149).

Isaías 43:1.
Manhã

Tarde

31 SÁBADO

Romanos 8:14.
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Agosto
Se fossem consagrados à obra do Mestre, não esta-
riam lutando e contendendo como uma família de 
crianças turbulentas. Todas as mãos estariam em-
penhadas no trabalho. (Este dia com Deus, 432).

A família humana compõe-se de agentes morais 
responsáveis, e do mais alto e bem dotado ao mais 
humilde e desconhecido, todos são depositários 
dos bens do Céu. (Jesus, Meu Modelo, 89).

Pedi com fé, esperai com fé, recebei com fé, regozi-
jai-vos na esperança, pois todo aquele que busca 
encontra. Penetrai genuinamente no assunto. Bus-
cai a Deus de todo o coração. (Nossa Alta Vocação, 
126).

Decidirão tomar o caminho dos justos, embora mais 
difícil, mais penoso do que a escolha de seu próprio 
coração. (Para Conhecê-lo, 247).

Salmos 90:17.

Mateus 25:16, 17.

Provérbios 22:6.

Salmos 37:23.

Romanos 5:18.

Efésios 6:7.

Zacarias 9:12.

Provérbios 24:3.
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Manhã
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Tarde

Tarde

Tarde
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Jesus foi um perfeito modelo daquilo que deve-
mos ser. Foi estrito observador da lei de Seu Pai, 
mas procedia com perfeita liberdade. Tinha todo o 
fervor do entusiasta, entretanto era calmo, sóbrio e 
dominado. (Nos Lugares Celestiais, 52).

A Bíblia é a voz de Deus a falar-nos, exatamente 
como se pudéssemos ouvi-Lo com os nossos ouvi-
dos. A Palavra do Deus vivo não é meramente escri-
ta, mas falada. Recebemos a Bíblia como o oráculo 
de Deus? (Nos Lugares Celestiais, 135).

É a habilidade de pôr em exercício as faculdades 
da mente e do corpo, mantendo em vista as reali-
dades eternas, que agora é de valor. (Nos Lugares 
Celestiais, 221).

O Senhor exige que* cumpramos os deveres do dia 
de hoje, e lhe suportemos as provas. Hoje, deve-
mos vigiar a fim de não pecarmos por palavras e 
atos. Cumpre-nos hoje louvar e honrar a Deus. (Tes-
temunhos Seletos 2, 59).

Êxodo 3:1.

1 Tess. 2:13.

Romanos 2:13.

Salmos 37:18.

2 Coríntios 3:18.

Salmos 51:6.

1 João 2:14.

1 Crônicas 16:11.

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

6

7

8

9

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO

SEGUNDA

Todos devem levar a cruz e, com modéstia, man-
sidão e humildade de espírito, assumir os deveres 
que lhes foram dados por Deus, fazendo esforços 
pessoais em favor dos que os rodeiam, os quais ne-
cessitam de auxílio e luz. (Este dia com Deus, 220).

Apocalipse 3:20.

Atos 1:8.

Manhã

Tarde

5 QUINTA



171D E V O C I O N A L ,  J U L H O  -  D E Z E M B R O

Devemos trabalhar individualmente como se re-
pousasse sobre nós uma grande responsabilidade. 
Devemos manifestar incansável energia, tato e zelo 
nesta obra, e assumir o encargo, sentindo o perigo 
no qual se acham nossos vizinhos e amigos. Deve-
mos trabalhar como Cristo trabalhou. (Nos Lugares 
Celestiais, 341).

Temos grande necessidade da pura, vivificante at-
mosfera que nutre e fortalece a vida espiritual. Ca-
recemos de maior fervor. (Maranata o Senhor Vem!, 
214).

É para nós uma questão da maior importância e in-
teresse que entendamos o que é a verdade, e nos-
sas petições devem ser dirigidas com um intenso 
desejo de que sejamos guiados a toda a verdade. 
(Refletindo a Cristo, 93).

Todo esforço feito para Cristo reverterá em bênçãos 
para nós mesmos. ... O valor do homem é calculado 
no Céu de acordo com a capacidade do coração de 
conhecer a Deus. (Refletindo a Cristo, 148).

Quanto mais a sensação de nossa necessidade nos 
impelir para Ele e para a Palavra de Deus, tanto 
mais exaltada visão teremos de Seu caráter, e tanto 
mais plenamente refletiremos a Sua imagem. (Re-
fletindo a Cristo, 115).

Salmos 126:6.

Zacarias 10:1.

Mateus 11:12.

Provérbios 9:9.

João 16:27.

Lucas 11:13.

Mateus 24:44.

Lucas 4:32.

Efésios 6:6, 7.

Oseias 6:3.
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Devemos ardentemente procurar conhecer e apre-
ciar a verdade, para que possamos apresentá-la a 
outros tal e qual ela é em Jesus. Precisamos ter uma 
opinião correta de nosso próprio coração. (Refletin-
do a Cristo, 282).

Atos 20:20.

João 20:21.

Manhã

Tarde

15 DOMINGO

Falai de fé. Mantende-vos ao lado de Deus. Não 
ponhais o pé no lado do inimigo, e o Senhor será 
o vosso Ajudador. Ele fará por vós aquilo que vos 
não é possível fazer por vós mesmos. O resultado 
será que vos tornareis como um “cedro do Líbano”. 
(Refletindo a Cristo, 286).

É o dever de todo cristão adotar hábitos de ordem, 
perfeição e presteza. Não há desculpa para a mo-
rosidade e imperfeição em trabalho de qualquer 
natureza. (A Fé Pela Qual Eu Vivo, 155).

O propósito resoluto, a aplicação persistente e caute-
losa economia de tempo, habilitarão os homens para 
adquirirem conhecimento e disciplina mental que os 
qualificarão para quase qualquer posição de influência 
e utilidade. (Refletindo a Cristo, 278).

Deus confiou a homens Sua sagrada obra, e pede 
que a façam cuidadosamente. [...] Eles acumulam 
coisas demais em sua vida, adiam para amanhã 
aquilo que exige sua atenção hoje, e perdem muito 
tempo ajuntando penosamente as malhas perdi-
das. (Jesus, Meu Modelo, 73).

1 João 2:17.

Romanos 12:11.

Romanos 9:28.

2 Coríntios 9:6.

Hebreus 11:5.

Isaías 61:1.

Lucas 4:18.

Colossenses 1:29.
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Cada capacidade da mente, cada osso do corpo, 
cada músculo dos membros mostra que Deus de-
signou nossas habilidades para serem usadas, e não 
para permanecer inativas. (Jesus, Meu Modelo, 73).

Desde a infância foi Ele um modelo de obediên-
cia e laboriosidade. Era um agradável raio de sol 
no círculo doméstico. Fiel e alegremente cumpria 
Sua parte, fazendo os humildes deveres que era 
chamado a realizar em Sua vida modesta. (Cristo 
Triunfante, 243).

Podeis mostrar... ao mundo que a verdade que 
professais santifica e enobrece o caráter e leva à 
diligência e à simplicidade, ao mesmo tempo que 
evita a avareza, a fraude e toda espécie de desones-
tidade. (Nossa Alta Vocação, 27).

A verdade enriquece constantemente o recebe-
dor. A mente dos que recebem a verdade cresce 
em atividade. Ao aplicarem seus talentos buscando 
melhorar toda capacidade, suas faculdades mentais 
e espirituais se fortalecem, pois onde há vida espi-
ritual, há desenvolvimento e crescimento. (Olhando 
Para O Alto, 221).

Cuidai em não usar vosso tempo desperdiçada-
mente com bagatelas, deixando assim de realizar 
vossos empreendimentos de real importância. ... A 
firme adesão a um desígnio é necessária a fim de 
garantir o seu final. (Nossa Alta Vocação, 221).

Provérbios 6:9.

Lucas 2:52.

Salmos 119:30.

Mateus 13:52.

Provérbios 15:19.

Mateus 14:31.

Gênesis 2:8.

2 Tim. 3:16, 17.

Provérbios 11:25.

Provérbios 21:5.
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Deus deu o trabalho ao homem como uma bênção, 
para ocupar-lhe a mente, fortalecer-lhe o corpo e 
desenvolver suas faculdades. (Este Dia com Deus, 
135).

Ezequiel 16:49.

1 Tess. 4:11, 12.

Manhã

Tarde

25QUARTA

 Seguir a Cristo não significa ausência de conflito. 
Não é brincadeira de criança. Não é ociosidade es-
piritual. Todo a alegria no serviço de Cristo signifi-
ca sagradas obrigações em muitas vezes enfrentar 
conflitos severos. (Olhando Para O Alto, 235).

Aqueles que cultivam um espírito ocioso cometem 
pecado contra Deus todos os dias; pois não usam 
o poder que Deus lhes tem dado através do qual 
podem receber bênçãos para si mesmos e ser uma 
benção à sua família. (Jesus, Meu Modelo, 79).

A atividade é essencial à saúde. Caso sejam estimu-
lados hábitos de operosidade, fechar-se-á uma porta 
contra mil tentações. (Nossa Alta Vocação, 218).

Os remidos não viverão num estado de sonhadora 
preguiça. Resta um repouso para o povo de Deus 
— repouso que eles encontrarão em servir Aquele 
a quem devem tudo quanto possuem e são. (Nossa 
Alta Vocação, 220).

Provérbios 9:10.

1 Pedro 4:11.

Mateus 7:24.

Provérbios 6:6.

João 6:27.

Romanos 13:11.

Provérbios 15:19.

2 Coríntios 6:14.
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Ano Bíblico 2021 AGOSTO

É a obra que fazemos ou deixamos de fazer que fala 
com tremendo poder sobre nossa vida e destino. 
Deus requer de nós que aproveitemos toda oportu-
nidade que nos é oferecida para sermos úteis. Ne-
gligenciar isto é perigoso para nosso crescimento 
espiritual. (A Maravilhosa Graça de Deus, 311).

Trabalho missionário deve ser feito no lar. Ali os que 
têm recebido Cristo devem mostrar o que a graça 
tem feito por eles. Uma divina influência controla o 
verdadeiro crente em Cristo, e esta influência faz-se 
patente no lar e favorece a perfeição de todos os 
membros da família. (A Maravilhosa Graça de Deus, 
226).

Lucas 11:23.

Atos 16:31.

Mateus 5:14.

1 Coríntios 12:25.
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Tarde
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Jer 7-8-9
Jer 10-11-12-13
Jer 14-15-16
Jer 17-18-19
Jer 20-21-22-23
Jer 24-25-26
Jer 27-28-29
Jer 30-31-32
Jer 33-34-35
Jer 36-37-38
Jer 39-40-41

Jer 42-43-44
Jer 45-46-47-48
Jer 49-50
Jer 51-52
Lam 1-2-3-4-5
Eze 1-2-3
Eze 4-5-6-7
Eze 8-9-10
Eze 11-12-13
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Setembro
Tereis regozijo em reconhecer e honrar em relação 
a Pai e com cada membro de Sua família. Alegrar-
vos-eis em praticar qualquer ato, embora humilde, 
que contribua para Sua glória ou bem-estar de vos-
sos semelhantes. MDC 105

Na casa do paralítico restaurado foi grande o re-
gozijo... Esse homem e sua família estavam dispos-
tos a dar a vida por Jesus. Nenhuma dúvida lhes 
enfraquece a fé, nenhuma incredulidade lhes macu-
lava a lealdade para com Aquele que lhes levara luz 
ao ensombrado lar. DTN 184

A aprovação de Deus repousa com amável con-
fiança sobre as crianças e jovens que desempe- 
nham alegremente sua parte nos deveres da família, 
partilhando as responsabilidades do pai e da mãe. 
Tais filhos sairão de casa para ser úteis membros da 
sociedade. DTN 54

Por meio de Cristo nos é oferecido um gozo inex-
plicável, um eterno peso da glória. “As coisas que 
o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram 
ao coração do homem, são as que Deus preparou 
para os que o amam”. 1 Coríntios 2:9. (RH, 10 de 
Junho 1884)

Isaías 63:7.

João 17:23.

Eclesiastes 9:10.

1 João 3:2.

Efésios 5:2.

Lucas 5:26.

Jó 22:21.

Efésios 5:9.
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A presença de Deus deve ser uma presença per-
manente conosco; e onde quer que estivermos, 
cumpre-nos transmitir luz ao mundo. Os que vos 
rodeiam devem perceber que a atmosfera do Céu 
vos envolve. RP 74

Fé, paciência, clemência, índole celestial, crescente 
confiança na Providência Divina, são os frutos que 
florescem e sazonam entre nuvens de trevas, tor-
menta e tempestade. EDD 43

Cristo jamais murmurou, jamais manifestou descon-
tentamento, desagrado ou ressentimento. Nunca 
ficou desalentado, desanimado, aborrecido ou irri-
tado. Era paciente, calmo e senhor de Si sob as cir-
cunstâncias mais difíceis. EDD 275

Seja suave e fragrante a atmosfera que vos circunde 
a vida... 
A força do Céu está ao dispor dos fiéis de Deus. O 
homem que faz de Deus sua confiança, está prote-
gido por uma muralha inexpugnável. LuC 179

Ele é nosso exemplo. Durante Sua vida na Terra, foi 
sempre bondoso e gentil. Sua influência era sempre 
qual perfume, pois nEle habitava o perfeito amor. 
Nunca Se mostrou impertinente e inacessível, e 
jamais Se comprometeu com o mal para alcançar 
favores. LuC 27

Salmos 42:11.

Isaías 26:2.

João 13:15.

Apocalipse 3:20.

Lucas 9:24.

Gálatas 5:22, 23.

Isaías 50:7.

Efésios 2:4-6.

1 Pedro 3:9.

Colossenses 4:12.
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Se desejamos ver o Rei em Sua formosura, temos 
de aqui nos comportar à altura. Temos de deixar 
atrás nossa meninice. Quando vier provocação, fi-
quemos calados. Há ocasiões em que o silêncio é 
eloquência. LuC 376

Salmos 101:2. 

Isaías 33:17.

Manhã

Tarde

10 SEXTA

 O ficar calado quando assim devemos proceder, 
pode representar para nós uma cruz pesada. Pode 
ser uma disciplina penosa; deixai, porém, que vos 
assegure que o silêncio faz muito mais para vencer 
o mal do que uma tempestade de palavras iradas. 
LuC 376

Deus Se agrada se aqueles que lutam pela vida 
eterna põem alto a mira. Haverá fortes tentações 
para condescender com os traços naturais de cará-
ter... Toda tentação resistida, porém, é incalculável 
vitória obtida na sujeição do próprio eu; ela une as 
faculdades ao serviço de Jesus, e acrescenta fé, es-
perança, paciência, domínio próprio. PC 87

O pensamento da longanimidade de Deus para 
conosco deve tornar-nos indulgentes uns com os 
outros. Com que paciência suportaríamos as faltas 
e erros de nossos irmãos, se nos lembrássemos de 
quão grandes são nossos fracassos à vista de Deus! 
PC 177

Assinaladas diversidades de temperamento e cará-
ter existem com frequência na mesma família, pois 
é plano de Deus que pessoas de temperamentos 
diversos se associem. RC 182

Lucas 9:23.

João 6:27.

Mateus 18:15.

Isaías 66:13.

Salmos 128:3.

2 Cor. 5:14, pp.

Tiago 3:13, 14.

Romanos 12:9, 10.
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Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde
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Os que levam o jugo de Cristo avançarão juntos. 
Cultivarão simpatia e clemência, e, com santa emu-
lação, procurarão mostrar aos outros a terna simpa-
tia e amor de que eles mesmos sentem tão grande 
necessidade. ME3 16

Manifestem eles paciência e longanimidade cristãs, 
não proferindo palavras precipitadas, mas empre-
gando o talento da palavra para edificar-se uns aos 
outros na mais santa fé. TS3 57

Os pecados cometidos antes da conversão, têm 
de ser postos para longe, juntamente com o velho 
homem. Junto com o novo homem, Cristo Jesus, 
devemos revestir-nos de “bondade, humildade, 
mansidão, longanimidade”. FFD 300

O amor manifesta-se em afabilidade, cortesia, 
clemência e longanimidade. O semblante trans-
forma-se. A presença de Cristo no coração, trans-
parece na face dos que O amam e guardam Seus 
mandamentos. CD 216

É a religião de Cristo no coração que faz com que as 
palavras daí brotadas sejam amáveis e condescen-
dente a conduta, mesmo para com os que estejam 
nas posições mais humildes. Um homem violento, 
crítico, ultrajante, não é cristão; pois ser cristão é ser 
semelhante a Cristo. AV 234

1 Pedro 5:2.

Mateus 18:19.

João 15:4.

Mateus 13:33.

Colossenses 3:12.

1 João 1:7.

1 Pedro 2:23.

Colossenses 3:3.

1 Pedro 4:12, 13.

1 Coríntios 3:9.
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Manhã

Manhã

Manhã

Manhã
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Tarde
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Tarde

Tarde
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A unidade que existe entre Cristo e Seus discípu-
los não destrói a personalidade nem de um nem de 
outro. No espírito, no desígnio, no caráter, eles são 
um, porém não em pessoa. CD 27

Gálatas 3:26.

1 Crônicas 22:12.

Manhã

Tarde

20 SEGUNDA

O caráter precisa ser formado. Isto é a obra de toda 
a vida. É uma obra que requer meditação e reflexão. 
O juízo deve ser bem exercido, e estabelecidas a di-
ligência e a perseverança. EDD 197

Firme perseverança na senda do dever, da qual nem 
obstáculos nem perigos podiam desviá-Lo, embora 
Seu coração estivesse tão cheio de compaixão que 
as aflições da humanidade Lhe tocassem o coração 
com a mais terna comiseração. EDD 292

Cristo sabia que devia pela oração fortalecer Sua hu-
manidade. A fim de ser uma bênção aos homens, tinha 
Ele de comungar com Deus, suplicando energia, perse-
verança e firmeza. Assim mostrou aos discípulos onde 
residia Sua força. LuC 84.

A oração inclui o reconhecimento das perfeições di-
vinas, gratidão para com as misericórdias recebidas, 
penitente confissão de pecados, e fervorosa súplica 
pela bênção de Deus, tanto para nós mesmos como 
para outros. LuC 89.

1 João 2:14, 15.

Mateus 6:27, 28.

Salmos 42:1.

Gênesis 32:26.

1 Pedro 5:7.

Efésios 6:18.

Hebreus 4:15, 16.

Efésios 6:18.
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Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde
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Resolvei alcançar uma norma alta e santa; colocai 
alto o vosso alvo; agi com propósito sincero, como 
fez Daniel, firmemente, perseverantemente, e coisa 
alguma que o inimigo possa fazer impedirá vosso 
aperfeiçoamento. MCP1 237

Todos os elementos de caráter que ajudam a tor-
nar-se honrado e bem-sucedido no mundo — o 
irreprimível desejo de um bem maior, a vontade 
que não é vencida, a esforçada aplicação, a infati-
gável perseverança — não devem ser esmagadas. 
PC 86

O trabalho com perseverança, com ternura, com-
paixão, oração e amor fará mais do que sermões. O 
Senhor Jesus, ao dar a vida para salvar o mundo da 
maldição do pecado, intencionava coisas maiores 
do que nossos olhos já testemunharam. PC 328

Nossos esforços, nossa abnegação, nossa perseve-
rança, têm de ser proporcionais ao valor infinito do 
objeto que buscamos. Unicamente vencendo como 
Cristo venceu haveremos de alcançar a coroa da 
vida. (Testimonies 8, p. 315).

Jesus ama as crianças. A importante responsabili-
dade de educar os filhos não deve repousar inteira-
mente sobre a mãe. O pai deve fazer a sua parte e 
apoiar a mãe em seu trabalho de proteção através 
de olhares animadores e palavras bondosas. Recibi-
reis Poder, p.163).

1 Tess. 5:17. 

Efésios 6:13.

1 Coríntios 16:13.

1 Pedro 1:13.

Mateus 11:28, 29.

1 Pedro 2:11.

João 6:27.

1 João 5:4.

1 Pedro 2:21.

Provérbios 3:33.
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Manhã

Manhã
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Ano Bíblico 2021 SETEMBRO

Demostremos através de nossas vidas o que a graça 
divina pode fazer em favor da humanidade. (RH, 26 
de maio 1903).

Apocalipse 2:2.

João 16:33.

Manhã

Tarde
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Outubro
Ao nos aproximarmos de Deus pela virtude dos 
méritos do Redentor, Cristo nos põe bem perto ao 
Seu lado, circundando-nos com o braço humano, 
ao mesmo tempo que, com o divino, segura o trono 
do Infinito. Coloca Seus méritos, qual suave incen-
so, no incensário que está em nossas mãos, a fim 
de estimular-nos as petições.” (Para Conhecê-lo, p. 
72).

Sem pôr “toda diligência” em subir degrau após 
degrau na escada em direção a Deus, não há con-
quista de terreno em paz e graça e na obra da san-
tidade. “Porfiai”, disse Jesus, “por entrar pela porta 
estreita.” Lucas 13:24. O caminho do crente é apon-
tado por Deus escada acima. (Nossa Alta Vocação, 
p. 63).

Temos de crer que fomos escolhidos por Deus para 
ser salvos pelo exercício da fé, mediante a graça 
de Cristo e a operação do Espírito Santo; e cum-
pre-nos louvar e glorificar a Deus por tão maravilho-
sa manifestação de Seu imerecido favor. É o amor 
de Deus que atrai a alma a Cristo, para ser graciosa-
mente recebida e apresentada ao Pai. (E Recebereis 
Poder, p. 40).

Mediante firme, inamovível confiança em Deus, 
suas virtudes e nobreza de caráter podem brilhar, 
e, embora rodeados do mal, nenhuma mancha será 
deixada em sua virtude e integridade. (A Maravilho-
sa Graça de Deus, p. 27).

1 João 2:1.

2 Pedro 1:5. 

Efésios 1:4.

Efésios 6:16.

2 Pedro 1:2, 3.

2 Pedro 1:7.

1 João 2:1.

João 14:13.
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É lamentável encontrar em nossa própria estrutura 
uma oposição às virtudes que são louváveis à vis-
ta de Deus, como submissão, caridade, suavidade 
de espírito e paciência que não se exaspere. Dizei 
a vós mesmas, prezadas crianças: Sou fraco, mas 
Deus é minha força. Ele me deu o meu posto do 
dever. O General a quem eu sirvo ordena que eu 
seja um vencedor. (Este Dia com Deus, p. 29).

A vida que por Seu próprio sofrimento e morte Ele 
preparou para levarmos, jamais nos teria custado 
alguma dor ou desgosto se nunca a houvéssemos 
abandonado. Toda abnegação e todo sacrifício que 
fazemos em seguir a Cristo são outros tantos passos 
da ovelha perdida retornando ao aprisco. (Este Dia 
com Deus, p. 221). 

Nesta vida temos de ser participantes da natureza di-
vina. Irmãos e irmãs, tendes apenas uma vida a viver. 
Oh, seja ela uma vida de virtude, vida escondida com 
Cristo em Deus! Unidos, devemos ajudar-nos uns aos 
outros a alcançar a perfeição de caráter. Para esse fim, 
devemos deixar toda a crítica. Avante e sempre avante 
podemos prosseguir rumo à perfeição, até que afinal 
nos seja concedida entrada abundante no reino celes-
tial. (Nos Lugares Celestiais, p. 25).

Estareis sempre procurando satisfazer a elevada 
norma de virtude e santidade que o evangelho os 
apresenta. Buscareis mais altas realizações na vida 
divina. Conversai com Deus por meio de Sua Pa-
lavra. Isso enobrecerá toda a vossa natureza. (Nos 
Lugares Celestiais, p. 164).

2 Coríntios 4:17, 18.

Jó 23:10.

Provérbios 22:29.

João 14:13. 

Mateus 11:29.

João 3:30.

2 Pedro 1:10.

1 Crônicas 28:9.

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã
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Tarde

Tarde

Tarde
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SÁBADO

Deus, sob essa disciplina, o estava preparando para 
uma posição de grande responsabilidade, honra e 
préstimo, e ele estava disposto a aprender; foi dócil 
às lições que o Senhor lhe queria ensinar. Aprendeu 
a levar o jugo na juventude. Aprendeu a governar, 
aprendendo primeiro ele mesmo a obedecer.— 
(The S.D.A. Bible Commentary 1:1097).

Salmos 105:18, 19.

1 Crônicas 22:12.

Manhã

Tarde

5 TERÇA
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Possuir a verdadeira piedade quer dizer amarmos 
uns aos outros, ajudarmo-nos mutuamente, tornar 
aparente em nossa vida a religião de Jesus. Deve-
mos ser consagrados condutos pelos quais o amor 
de Cristo flua aos que carecem de auxílio.  (Nos Lu-
gares Celestiais, p. 295).

O grande livro divino da natureza acha-se aberto 
ao nosso estudo, e dele temos de tirar idéias mais 
elevadas de Sua grandeza e Seu inexcedível amor e 
glória.” A Fé Pela Qual Eu Vivo, p. 21. Deus deseja 
que Seus filhos apreciem as Suas obras e se delei-
tem na singela e serena formosura com que ador-
nou nosso lar terrestre. (Caminho a Cristo, p. 85).

Haverá um novo nascimento, uma nova mente pela 
atuação do Espírito de Deus, que purifica a vida e 
enobrece o caráter. Essa ligação com Deus habilita 
o homem para o glorioso reino do Céu. (Cuidado 
de Deus, p. 65).

Em tempo algum devemos relaxar nossa vigilância 
espiritual; pois pendemos, por assim dizer, entre o 
Céu e a Terra. Precisamos apegar-nos a Cristo, subir 
por Cristo, tornar-nos coobreiros Seus na salvação 
de nossa vida. (Para Conhecê-lo, p. 16).

Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, pieda-
de, amor fraternal e caridade são os degraus dessa 
escada. (Testimonies for the Church 6:147).

Isaías 40:26.

1 Coríntios 12:26, 27.

2 Coríntios 12:9.

Joel 2:23.

2 Pedro 1:3.

Salmos 119:32.

Atos 10:4.

Atos 5:31.

Gênesis 28:12. 

Lucas 19:17.
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Cristo representou o Pai perante o mundo, e repre-
senta perante Deus os escolhidos em quem restau-
rou a imagem moral de Deus. Eles são Sua herança. 
... Nenhum sacerdote, nenhum religioso, pode re-
velar o Pai a qualquer filho ou filha de Adão. Os ho-
mens só têm um Advogado, um Intercessor, capaz 
de perdoar a transgressão. (Para Conhecê-lo, p. 69).

Romanos 5:11. 

1 João 2:1.

Manhã

Tarde

15 SEXTA

A influência espontânea e inconsciente de uma vida 
santa é o mais convincente sermão que se pode 
fazer em prol do cristianismo. O argumento, mes-
mo quando seja irrespondível, pode só provocar 
oposição; mas o exemplo piedoso tem um poder a 
que é impossível resistir completamente. (Atos Dos 
Apóstolos, p. 264).

Em tudo quanto fizermos e dissermos devemos 
representar a Cristo. Devemos viver a Sua vida. 
Os princípios em que Ele Se inspirava devem diri-
gir-nos a conduta com as pessoas com quem esta-
mos ligados. Ao estarmos fortemente firmados em 
Cristo, possuímos uma força de que ser humano 
algum nos poderá despojar. (Testemunhos Seletos, 
vol. 3, p. 274).

Nós não vemos nem falamos a Cristo, porém Seu Santo 
Espírito está tão perto de nós em um lugar como em 
outro. Ele atua em todo e por meio de todo aquele que 
recebe a Cristo. Os que conhecem a permanente pre-
sença do Espírito, revelam os frutos do Espírito — amor, 
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. 
(A Fé Pela Qual Eu Vivo, p. 53).

Os que amam a Deus de todo o coração, desejarão 
prestar-Lhe o melhor serviço de sua vida, e estarão 
constantemente procurando pôr toda faculdade do 
ser em harmonia com as leis que os tornarão aptos a 
fazer a Sua vontade. Não aviltarão nem mancharão, 
pela condescendência com o apetite ou paixões, a 
oferta que apresentam a seu Pai celestial. (O Gran-
de Conflito, p. 473).

2 Pedro 1:10.

Mateus 22:36.

Gálatas 5:22, 23. 

1 Pedro 2:11.

2 Pedro 1:2, 3.

1 João 3:24.

1 Tess. 5:23.

2 Coríntios 7:1. 
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Há uma íntima relação entre a mente e o corpo, e, 
a fim de atingir-se uma elevada norma de alcance 
moral e intelectual, devem ser atendidas as leis que 
governam o nosso ser físico. Para se conseguir um 
caráter forte e bem equilibrado, tanto as faculda-
des mentais como as físicas devem ser exercitadas 
e desenvolvidas. (Patriarcas e Profetas, p. 442).

A religião tende, diretamente, a promover a saúde, 
a prolongar a vida, e a aumentar a alegria que expe-
rimentamos em todas as suas bênçãos. Abre à alma 
uma fonte de felicidade que nunca cessa. (Patriar-
cas e Profetas, p. 442).

Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, pieda-
de, amor fraternal e caridade são os degraus dessa 
escada. (A Fé Pela Qual Eu Vivo, p. 116).

Pela graça divina todos aqueles que quiserem po-
derão galgar os brilhantes degraus da Terra ao Céu 
e, afinal, “com júbilo; e alegria eterna” (Isaías 35:10), 
passar através dos portais, para dentro da cidade 
de Deus. (Refletindo a Cristo, p. 92).

A fé no amor de Deus e em Sua providência que 
todas as coisas dirige, alivia o fardo da ansiedade 
e cuidados. Enche o coração de alegria e conten-
tamento [...] A religião tende, diretamente, a pro-
mover a saúde, a prolongar a vida, e a aumentar 
a alegria que experimentamos em todas as suas 
bênçãos. Abre à alma uma fonte de felicidade que 
nunca cessa. (Cuidado de Deus, p. 326).

1 Coríntios 2:12.

Provérbios 4:22.

1 Pedro 1:13.

2 Pedro 1:2.

Mateus 5:8.

Provérbios 3:17.

Mateus 11:29.

Miquéias 7:8.

1 Coríntios 15:57.

Provérbios 19:23.
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Quem tem forte fé percebe que Cristo é a vida da 
alma, que Ele é nele como uma fonte a jorrar para 
a vida eterna, e se deleita em sujeitar toda facul-
dade da alma à obediência de seu Senhor. O Es-
pírito Santo, com Sua influência vivificante, sempre 
conserva essa alma no amor de Deus. (E Recebereis 
Poder, p. 42).

2 Pedro 1:4.

1 Crônicas 28:9.

Manhã

Tarde

25 SEGUNDA

Esta autodisciplina é essencial àquela resistência 
mental e visão espiritual que nos habilitarão para 
compreender e praticar as sagradas verdades da 
Palavra de Deus. É por esta razão que a tempe-
rança tem seu lugar na obra de preparação para a 
segunda vinda de Cristo. (O Desejado de Todas as 
Nações, p. 60).

O verdadeiro cristão é um cavalheiro. Os que estão 
cheios de presunção julgam ser seu privilégio dizer 
muitas coisas que seria melhor não serem proferi-
das. Menos palavras e mais ações bondosas torná-
los-iam um poder para o bem. (Este Dia com Deus, 
p. 68).

Na vida diária devemos seguir o exemplo de Cristo. En-
tão advirá à vida religiosa a paz que excede o entendi-
mento. (Este Dia com Deus, p. 283).

Um espírito bem controlado, palavras de amor e 
ternura honram o Salvador. Os que proferem pala-
vras bondosas e amáveis — palavras que promo-
vem a paz — serão abundantemente recompensa-
dos. (Este Dia com Deus, p. 355).

Mateus 24:38, 39.

Salmos 39:1.

João 13:15.

Efésios 5:20, 21.

Lucas 1:17.

1 Pedro 2:23.

Mateus 12:34, 35.

Hebreus 6:6. 
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Ano Bíblico 2021 OUTUBRO

Sua obra é moldá-los e afeiçoá-los segundo Sua 
semelhança. A lição que devemos aprender é a da 
submissão. O próprio eu não deve tornar-se pree-
minente. Se for dada à instrução divina a atenção 
devida, se o próprio eu for rendido à vontade divi-
na, a mão do Oleiro produzirá um vaso bem forma-
do. (Nos Lugares Celestiais, p. 24).

Estabeleceu distinta e claramente os princípios 
do Céu como regras que Seu povo escolhido de-
via observar em seu trato uns com os outros. Esses 
princípios viveu Cristo em Sua vida na humanida-
de. Apresentou em Seus ensinos os motivos que 
devem governar a vida de Seus seguidores. (Para 
Conhecê-lo, p. 4).

Isaías 64:8. 

Zacarías 13:9.

1 João 4:10.

Jó 11:7.
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Mal 1-2-3-4
Mat 1-2
Mat 3-4
Mat 5-6-7
Mat 8-9-10
Mat 11-12-13
Mat 14-15-16
Mat 17-18-19-20
Mat 21-22-23

12 out
13 out
14 out
15 out
16 out
17 out
18 out
19 out
20 out
21 out
22 out

23 out
24 out
25 out
26 out
27 out
28 out
29 out
30 out
31 out

Mat 24-25-26
Mat 27-28
Mar 1-2-3
Mar 4-5-6
Mar 7-8-9
Mar 10-11-12
Mar 13-14
Mar 15-16
Luc 1-2
Luc 3-4-5
Luc 6-7-8

Luc 9-10-11
Luc 12-13-14
Luc 15-16-17
Luc 18-19-20
Luc 21-22-23-24
João 1-2-3
João 4-5-6
João 7-8-9
João 10-11
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Novembro
Tudo que nos leve a ver a fraqueza da humanida-
de está no propósito do Senhor, para nos ajudar 
a olharmos para Ele, e em caso algum pormos no 
homem a nossa confiança, nem fazermos da carne 
nosso braço. (Para Conhecê-lo, p. 179).

Por tentar corrigir o mal num espírito precipitado, 
rude, dois males são criados em lugar de se corrigir 
um. O apoio mútuo é essencial. É o fruto do Espírito 
que brota da árvore cristã.  (Olhando para o Alto, 
p. 53).

Mas há uma maneira de acertar todas estas coisas 
segundo o método de Cristo. A presença do amor 
de Cristo no coração levará a amar mesmo aqueles 
que estão extraviados e no erro. (Olhando para o 
Alto, p. 53).

Ele nos diz que sejamos perfeitos como Ele o é — 
da mesma maneira. Cumpre-nos ser centros de luz 
e bênção para o nosso pequeno círculo, da mesma 
maneira que Ele o é para o Universo. Nada temos 
de nós mesmos, mas a luz de Seu amor resplandece 
sobre nós, e devemos refletir-lhe o fulgor. (O maior 
Discurso de Cristo, 77).

Filipenses 4: 8.

Coríntios 14:15.

Tiago 3:13.

1 João 4:12.

Efésios 2:10.

Gálatas 6:1.

Mateus 24:12-13.

1 João 4:7.

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

1

2

3

4

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA
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A própria expressão de nosso semblante se trans-
forma. Cristo, habitando na alma, exerce um poder 
transformador, e o aspecto exterior testifica da paz 
e alegria que reinam no interior. Fruímos o amor de 
Cristo, como a vara tira alimento da videira. Se so-
mos enxertados em Cristo, se fibra por fibra somos 
unidos à Videira Viva. (M. Escolhidas, vol. 1, 337). 

Quando se perdoa muito, o coração muito ama. O 
amor é uma tenra planta. Necessita de ser constan-
temente cultivada, do contrário seca e morre.  To-
das estas graças precisamos possuir. Importa subir 
toda a extensão da escada. (Nossa Alta Vocação, 
p. 68).

O amor de Jesus é um princípio ativo, unindo entre 
si os corações em laços de companheirismo cristão. 
Todo aquele que entrar no Céu, terá sido na Terra 
aperfeiçoado no amor; pois no Céu o Redentor e os 
redimidos serão objeto de nosso interesse. (Cuida-
dos de Deus, p. 16).

Essa obra, unicamente um Ser, em todo o Univer-
so, era capaz de realizar. Somente Aquele que co- 
nhecia a altura e a profundidade do amor de Deus, 
podia torná-lo conhecido. Sobre a negra noite do 
mundo, devia erguer-Se o Sol da Justiça, trazendo 
salvação ‘sob as Suas asas’. Malaquias 4:2. (Deseja-
do de Todas as Nações, p. 10). 

A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. 
No entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos 
sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, es-
ses grandes temas se desdobrarão mais e mais ao 
nosso entendimento. (Testemunho Seleto, vol. 2, p. 
337).

Tiago 3:17, 18.

Colossenses 3:14.

1 João 4:7.

Mateus 5:16.

Mateus 22:36.

Efésios 5:1, 2.

João 14:21. 

Efésios 5:1-2.

João 3:16. 

1 João 3:1.

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

5

6

7

9

8

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO

TERÇA

SEGUNDA
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No coração renovado pela graça divina, o amor é o 
princípio que regula a ação. Ele modifica o caráter, 
governa os impulsos, controla as paixões e enobre-
ce as afeições. Este amor, acariciado na alma, ame-
niza a vida e derrama influência enobrecedora ao 
redor. (Atos dos Apóstolos, p. 286).

1 João 3:18. 

1 Coríntios 13:13.

Manhã

Tarde

10 QUARTA

A amabilidade do caráter de Cristo se manifestará 
em Seus seguidores. Era Seu deleite fazer a von-
tade de Deus. Amor a Deus, zelo por Sua glória, 
era o motivo dominante na vida de nosso Salvador. 
(Caminho a Cristo, p. 59).

O amor faz o bem, e nada senão o bem. Os que 
possuem amor, dão fruto para santidade e, no fim, 
a vida eterna. (Filhos e Filhas de Deus, p. 49).

Devidamente dirigida, a beneficência atrai as ener-
gias mentais e morais dos homens, incentivando-os 
a uma ação mais útil no beneficiar o necessitado e 
no promover a causa de Deus. (Filhos e Filhas de 
Deus, p. 264).

O amor de Cristo nos constrangeria, e embora não 
fôssemos capazes de explicar como o amor de 
Cristo nos aquece o coração, manifestaríamos Seu 
amor em fervente devoção a Sua causa. (Cuidados 
de Deus, p. 118).

1 João 4:19. 

Romanos 13:10. 

Atos 10:4.

João 13:34, 35.

Romanos 8:15, 16.

Mateus 4:19.

2 Pedro 1:3.

Efésios 3:16. 

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

11

12

13

14

QUINTA

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO
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O amor é uma planta de origem celestial, e se que-
remos que floresça em nosso coração, temos de 
cultivá-lo diariamente. Brandura, delicadeza, longa-
nimidade, não se exasperar, sofrer e suportar tudo 
— são estes os frutos da preciosa árvore do amor. (E 
Recebereis Poder, p. 75).

Esta união faz fluir continuamente no coração far-
tas correntes de amor como o de Cristo, as quais 
refluem novamente em amor mútuo. As qualidades 
essenciais a todos são as que assinalavam a integri-
dade do caráter de Cristo: Seu amor, Sua paciência, 
abnegação e bondade. (Filhos e Filhas de Deus, p. 
102).

O verdadeiro amor não é uma forte, ardente e im-
petuosa paixão. Ao contrário, é calmo e profundo 
em sua natureza. Olha para além das meras exte-
rioridades, sendo atraído apenas pelas qualidades. 
É sábio e apto a discernir, e sua dedicação é real e 
permanente. (Testemunho para Igreja vol. 2, p. 133).

Fechai a porta à desconfiança, e escancarai-a para 
a fé. Convidai para o templo da alma o Hóspede 
celestial. (Para Conhecê-lo, p. 224).

A fé que de nós se requer não é uma fé faz-nada; fé 
salvadora é aquela que opera por amor e purifica a 
alma. Aquele que ergue a Deus mãos santas, sem 
ira nem dúvida, andará inteligentemente no cami- 
nho dos mandamentos de Deus. (Para Conhecê-lo, 
p. 225).

Mateus 12:36, 37. 

João 14:8, 9. 

Cantares 8:7.

Mateus 14:31. 

Tiago 2:26. 

Gálatas 6:14.

2 Coríntios 5:14.

Salmos 144:12.

Tiago 1:6.

1 João 2:4, 5.

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

15

16

17

19

18

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

SEXTA

QUINTA
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A fé salvadora é um ajuste pelo qual aqueles que 
recebem a Cristo se unem a Deus em concerto. Fé 
genuína é vida. Uma fé viva significa acréscimo de 
vigor, segura confiança pela qual a alma se torna 
uma força vitoriosa. (Desejado de Todas as Nações, 
p. 240).

Gálatas 3:26. 

Romanos 5:1.

Manhã

Tarde

20 SÁBADO

A verdadeira fé baseia-se nas promessas contidas 
na Palavra de Deus, e apenas aqueles que obede-
cem a essa Palavra podem reclamar suas gloriosas 
promessas. (Primeiro escrito, p. 72).

Assim a fé genuína realiza uma obra genuína no 
crente. A fé e a obediência levam a uma experiência 
sólida e valorosa. (A Fé pela Qual Eu Vivo, P. 111).

Cristo atribui Sua perfeição e justiça ao pecador cren-
te quando não continua em pecado, mas volve-se da 
transgressão para a obediência aos mandamentos.
(A Fé pela Qual Eu Vivo, P. 111).

Temos grande obra a fazer, e carecemos de maior 
fé. ... Mediante a comunhão com Deus nossa fé 
será fortalecida, e a prova de nossa fé pode de-
monstrar-se um assinalado triunfo. (Nos lugares 
Celestiais, p. 106).

Habacuque 2:4. 

Provérbios 3:5.

Salmos 119:147.

Hebreus 10:22.

Hebreus 11:6.

Tiago 2:18. 

2 Pedro 1:2, 3.

Mateus 9:29.

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

21

22

23

24

DOMINGO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA
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Os que aceitaram a verdade da terceira mensagem 
angélica devem nela firmar-se, pela fé; e ela os 
guardará de serem arrastados para superstições e 
teorias que os queiram separar uns dos outros e de 
Deus. (Nos lugares Celestiais, p. 360).

Sem fé, um exército de anjos não poderia ser auxí-
lio. Somente a fé viva torná-los-á invencíveis, e os 
habilitará a estar em pé no dia mau, firmes e imó-
veis, conservando inalterável até ao fim o princípio 
de sua confiança. (Conselhos Aos Pais, Prof. E Es-
tud. p. 182).

Quando densas nuvens de trevas parecem pairar 
sobre o espírito, é ocasião para fazer com que a 
fé viva penetre as trevas e disperse as nuvens. A 
verdadeira fé baseia-se nas promessas contidas na 
Palavra de Deus, e apenas aqueles que obedecem 
a essa Palavra podem reclamar suas gloriosas pro-
messas. (Primeiro escrito, p. 72). 

Temos de ter uma fé que avance, que opere; fé que 
opere por amor e purifique a alma de todo vestígio 
de egoísmo. Não é em nós mesmos, mas em Deus 
que devemos confiar. Não devemos nutrir a incre-
dulidade. Temos de ter aquela fé que toma a Deus 
em Sua palavra. (Para Conhecê-lo, p. 223).

Deveis tirar vossa vida dessa fonte oculta. Se vos 
despojardes do egoísmo, e fortalecerdes vossa 
alma por constante comunhão com Deus, podeis 
promover a felicidade de todos com quem entrais 
em contato. (A Maravilhosa Graça de Deus, p. 294).

2 Coríntios 5:7.

Tiago 2:21, 22.

Marcos 11:24. 

Apocalipse 3:21.

1 Timóteo 1:14. 

Colossenses 2:8.

Efésios 6:16.

1 Timóteo 1:14.

Hebreus 11:6. 

1 Coríntios 12:9.

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

25

26

27

29

28

QUINTA

SEXTA

SÁBADO

SEGUNDA

DOMINGO
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Ano Bíblico 2021 NOVEMBRO

A fé viva manifesta-se na exibição de um espírito de 
sacrifício e dedicação para com a causa de Deus. 
Os que o possuem acham-se sob o estandarte do 
Príncipe Emanuel, e travam com êxito uma bata- 
lha contra os poderes das trevas. Estão dispostos 
a fazer o que quer que seu Comandante ordene.   
(Cuidados de Deus, p. 147).

Gálatas 5:6.

Tito 2:11, 12. 

Manhã

Tarde

30 TERÇA

01 nov
02 nov
03 nov
04 nov
05 nov
06 nov
07 nov
08 nov
09 nov
10 nov
11 nov

João 12-13
João 14-15
João 16-17
João 18-19
João 20-21
Atos 1-2-3
Atos 4-5-6
Atos 7-8-9
Atos 10-11-12
Atos 13-14-15
Atos 16-17-18

12 nov
13 nov
14 nov
15 nov
16 nov
17 nov
18 nov
19 nov
20 nov
21 nov
22 nov

23 nov
24 nov
25 nov
26 nov
27 nov
28 nov
29 nov
30 nov

Atos 19-20-21
Atos 22-23
Atos 24-25-26
Atos 27-28
Rom 1-2-3-4
Rom 5-6-7
Rom 8-9-10
Rom 11-12-13
Rom 14-15-16
1 Cor 1-2-3-4
1 Cor 5-6-7

1 Cor 8-9-10
1 Cor 11-12-13
1 Cor 14-15-16
2 Cor 1-2-3-4
2 Cor 5-6-7
2 Cor 8-9-10
2 Cor 11-12-13
Gál 1-2-3
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Dezembro
Deus não quer que Seus filhos andem com a an-
siedade e a aflição expressas na fisionomia. Quer 
que a bela expressão de Seu semblante se revele 
em cada um de nós que somos participantes da 
natureza divina; pois temos poder para escapar da 
corrupção do mundo. (Nossa Alta Vocação, p. 143).

Há plena certeza da esperança em crer em cada pa-
lavra de Cristo, em crer nEle, sendo a Ele unidos por 
viva fé. Em sendo essa a experiência, o ser humano 
já não se acha mais debaixo da lei, pois a lei já não 
lhe condena o procedimento. (Nos Lugares Celes-
tiais, p. 146).

Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do 
cuidado que consomem as forças vitais. Vêm com 
ele serenidade e compostura. Implanta na alma 
uma alegria que coisa alguma terrestre pode des-
truir - a alegria no Espírito Santo - alegria que comu-
nica saúde e vida. (A Ciência Do Bom Viver, p. 115).

Isso é verdadeira religião. Tenhamos a certeza de 
obtê-la, e sejamos bondosos, corteses, e tenhamos 
amor no coração — aquele tipo de amor que jorra 
para fora e é expresso em boas obras, que é uma 
luz a brilhar para o mundo, e que torna a nossa ale-
gria completa. (Refletindo a Cristo, p. 269).

1 Pedro 1:8.

João 15:10. 

1 Pedro 5:7. 

Hebreus 12:2. 

João 15:11.

Mateus 25:40.

Salmos 9:1, 2.

Lucas 15:6.

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

1

2

4

3

QUARTA

QUINTA

SÁBADO

SEXTA
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Esses pensamentos vos tornarão mais espirituais, 
vos dotarão de vigor celestial, satisfarão vosso es-
pírito sedento com correntes de águas vivas e co-
locarão em vosso coração o selo da imagem divina. 
Encher-vos-ão de alegria e esperança na fé e habi-
tarão convosco para sempre, como um consolador. 
(Nos Lugares Celestiais, p. 32).

Preparemo-nos, desde já! Separai de vós o mal, co-
meçai a cantar o hino de louvor e regozijo cá em-
baixo. ... Estejam vossos lábios sintonizados com o 
louvor a Deus. (Nos Lugares Celestiais, p. 94).

Devemos cooperar com nossa salvação com temor 
e tremor. ... equer constante vigilância o ser fiel até 
à morte, combater o bom combate da fé até que a 
carreira esteja terminada e, como vencedores, re-
cebamos a coroa da vida. (Nos Lugares Celestiais, 
p. 117).

Cada qual deve fazer a obra individualmente, e to-
mar a resolução de, mediante esforços pessoais, ter 
a graça de Deus no coração. Eu não posso formar 
um caráter para vós, nem o podeis vós por mim. É 
um encargo que repousa sobre cada um individual-
mente, jovens ou adultos. (Nos Lugares Celestiais, 
p. 250).

Romanos 15:13.

Salmos 67:3.

1 Timóteo 6:12. 

Hebreus 6:1.

Filipenses 1:10, 11.

Salmos 40:3. 

Tiago 4:4.

Gálatas 5:22, 23. 

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

6

7

8

9

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

Pode parecer que trevas vos envolvam, mas não 
deveis olhar às nuvens. Para além da mais negra nu-
vem há uma luz sempre a brilhar. O Senhor tem luz 
para toda alma. [...] Jesus diz: “Tenho-vos dito isto, 
para que o Meu gozo permaneça em vós, e o vosso 
gozo seja completo.” João 15:11. (Mensagens Es-
colhidas II, p. 272).

Hebreus 11:1. 

Filipenses 3:8.

Manhã

Tarde

5 DOMINGO
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Devemos possuir-nos de alegria ao pensamento do 
breve aparecimento de Cristo. Aos que amam a Sua 
vinda, virá Ele, sem pecado, para salvação. Mas se 
temos a mente repleta de pensamentos de coisas 
terrenas, não poderemos aguardar com alegria o 
seu aparecimento. (Cuidado de Deus, p. 181).

O Redentor do mundo ... não requer de nós senão 
o cumprimento dos deveres que guiarão nossos 
passos às alturas da bem-aventurança, as quais os 
desobedientes jamais atingirão. A verdadeira, a fe-
liz vida da alma é ter Cristo no coração, Ele que é 
a esperança da glória.  (A Fé Pela Qual Eu Vivo, p. 
224).

Por que não seria completo o nosso regozijo — 
completo, sem nada faltar? Temos a certeza de que 
Jesus é nosso Salvador, e de que podemos parti-
cipar abundantemente dos fartos suprimentos que 
Ele fez para nós. ... É nosso privilégio buscar cons-
tantemente a alegria de Sua presença. (Para Co- 
nhecê-lo, p. 139).

Então, que os seguidores de Cristo resolvam nun-
ca comprometer a verdade, jamais ceder um jota 
dos princípios pelo favor do mundo. Que se man-
tenham firmes à paz de Cristo. (Cuidado de Deus, 
p. 37).

Todavia, pela alegria que Lhe estava proposta, su-
portou a cruz e desprezou a afronta. Tudo isso so-
freu para que o homem pecador se salvasse, para 
que fosse elevado e enobrecido, e tivesse um lugar 
com Ele em Seu trono. (Para Conhecê-lo 101).

Provérbios 10:22.

Salmos 16:11. 

1 Pedro 1:8.

Romanos 15:13.

Mateus 24:44.

Lucas 21:36. 

Daniel 12:3.

Salmos 103:13.

João 14:27.    

Mateus 5:48.

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde
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O coração que está em harmonia com Deus é par-
ticipante da paz do Céu, e difundirá sua bendita in-
fluência por todos os que o rodeiam. O espírito da 
paz reagirá como orvalho sobre os corações cansa-
dos e perturbados por lutas mundanas. (Nos Luga-
res Celestiais, p. 31).

Mateus 10:34.

Filipenses 4:7. 

Manhã

Tarde

15 QUARTA

Em seu coração não se achará a inveja; ruins sus-
peitas aí não encontrarão guarida; o ódio não pode 
existir. O coração que se encontra em harmonia 
com Deus partilha da paz do Céu, e difundirá ao 
redor de si sua bendita influência. (A Maravilhosa 
Graça de Deus, p. 323).

O único poder capaz de criar ou perpetuar a verda-
deira paz, é a graça de Cristo. Quando esta é im-
plantada no coração, expelirá as más paixões que 
causam luta e dissensão. (A Maravilhosa Graça de 
Deus, p.  26).

Quanto mais experimentar essa paz celestial e essa 
quietude de espírito, tanto mais elas aumentarão. É um 
prazer animado, vivo, que não lança todas as energias 
morais em apatia, antes as desperta para crescente ati-
vidade. A paz perfeita é um atributo do Céu, possuído 
pelos anjos. (Testemunhos para a Igreja, 2, p. 327).

Há duas grandes forças em atuação na salvação do 
ser humano. Requer a cooperação do homem com 
os agentes divinos — divinas influências, e uma fé 
vigorosa, viva, atuante. Unicamente dessa maneira 
é que o instrumento humano se pode tornar cola-
borador de Deus.  (Nossa Alta Vocação, p. 308).

Mateus 5:9. 

Efésios 6:15. 

Salmos 16:11.

Jeremias 6:14.

Isaías 30:15.

Isaías 57:20. 

Mateus 7:12. 

Isaías 27:5. 

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde
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DOMINGO



201D E V O C I O N A L ,  J U L H O  -  D E Z E M B R O

[...] mas esta paz só será ganha com a perda de Cris-
to e do Céu. Não podemos aceitar a paz em tais 
condições. Que haja guerra, guerra até o fim da his-
tória da vida, antes que paz em virtude de apostasia 
e pecado. (A Maravilhosa Graça de Deus, p. 336).

Mas aqueles cujo espírito é controlado pelo Espí-
rito Santo andam em humildade e mansidão; pois 
trabalham segundo os métodos de Cristo, e serão 
mantidos em perfeita paz, ao passo que aqueles 
que não são controlados pelo Espírito Santo asse-
melham-se ao mar agitado. (E Recebereis Poder, p. 
72).

As mesmas provações que da maneira mais severa 
provam a nossa fé, e fazem parecer que Deus nos 
abandonou, devem levar-nos para mais perto de 
Cristo, para que possamos depor todos os nossos 
fardos a Seus pés, e experimentar a paz que Ele, em 
troca, nos dará. (Patriarcas e Profetas, p. 83).

Mas Deus vo-la oferece como um dom, ‘sem di- 
nheiro e sem preço’. Isaías 55:1. ... Ide, pois, a Ele e 
pedi-Lhe que vos lave de vossos pecados e vos dê 
um coração novo. Crede então que o fará, porque 
assim prometeu. (Cuidado de Deus, p. 66).

Mediante o exercício da fé o crente toma posse 
dessas bênçãos. Pela fé, cada deficiência de caráter 
pode ser suprida, cada contaminação purificada, 
cada falta corrigida...” Se vós estiverdes em mim, e 
as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo 
o que quiserdes, e vos será feito.João 15:7. (Atos 
Dos Apóstolos, p. 292).

João 16:33.

Romanos 6:22.

Lucas 18:13.

Mateus 13:45-46.

1 João 3:3. 

Judas 24. 

Filipenses 4:6, 7.

Jeremias 29:11. 

Romanos 8:1.

Colossenses 3:4. 

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

20

21

22

24

23

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

SEXTA

QUINTA
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Assim nos tem o Senhor comunicado as mais ricas 
bênçãos celestiais, ao nos dar Jesus. Com Ele, nos 
tem dado desfrutar abundantemente todas as coi-
sas. (A Fé Pela Qual Eu Vivo, p. 156).

Isaías 32:17. 

Salmos 127:1.

Manhã

Tarde

25 SÁBADO

E esse caráter que exprime a glória — o caráter — 
de Cristo, será aceito no Paraíso de Deus. Uma re-
novada raça andará com Ele de vestidos brancos, 
pois disso são dignos. (O Desejado de Todas as 
Nações, p. 229).

A razão por que muitos se encontram em estado de 
inquietação é que não estão aprendendo na escola 
do Mestre. O submisso e abnegado filho de Deus 
compreende por experiência o que é possuir a paz 
de Cristo. (Para Conhecê-lo, p. 81).

Mas com a ajuda dEle os fardos da vida podem ser to-
dos tornados leves. E justo na proporção em que o ho-
mem procede em voluntária obediência às exigências 
divinas, virá descanso de espírito. Para Conhecê-lo, p. 
116.

Há necessidade de mostrar-se paciência e amor 
semelhantes aos de Cristo pelo que erra, mas há 
também o perigo de se mostrar tão grande tolerân-
cia pelo seu erro que ele se considerará não mere-
cedor de reprovação. (Atos Dos Apóstolos, p. 260).

Mateus 11:28. 

João 10:10.

Salmos 119:165.  

Gênesis 49:23-24.

Isaías 32:18.

Atos 5:31.  

Tiago 1:2-4.

2 Timóteo 4:1, 2. 

Manhã

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

26

27

28

29

DOMINGO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA
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O poder e ternura, a majestade e brandura, o vigor 
e a paciência que ele via na vida diária do Filho de 
Deus, encheram-lhe a alma de admiração. Ele sub-
meteu seu temperamento ambicioso e vingativo ao 
modelador poder de Cristo, e o divino amor operou 
nele a transformação do caráter. (Atos Dos Apósto-
los, p. 289).

Quem coopera com Cristo não encontrará nele 
amanhã onde se encontra hoje, cada dia continuará 
conhecendo ao Senhor, para poder saber que sua 
saída está preparada como a amanhã. Sobre aque-
les que vivem desta maneira será escrito finalmen-
te: “Estais completos nEle.”

1 João 5:12.

2 Pedro 3:14.

2 Pedro 1:2.

2 Pedro 1:10. 

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

30

31

QUINTA

SEXTA

Ano Bíblico 2021 DEZEMBRO
01 dez
02 dez
03 dez
04 dez
05 dez
06 dez
07 dez
08 dez
09 dez
10 dez
11 dez

Gál 4-5-6
Ef. 1-2-3
Ef. 4-5-6
Fil 1-2-3-4
Col 1-2-3-4
1 Tes 1-2-3-4-5
2 Tes 1-2-3
1 Tim 1-2-3-4-5-6
2 Tim 1-2-3-4
Tito 1-2-3
File 1

12 dez
13 dez
14 dez
15 dez
16 dez
17 dez
18 dez
19 dez
20 dez
21 dez
22 dez

23 dez
24 dez
25 dez
26 dez
27 dez
28 dez
29 dez
30 dez
31 dez

Heb 1-2-3
Heb 4-5-6
Heb 7-8-9
Heb 10-11
Heb 12-13
Tia 1-2-3-4-5
1 Ped 1-2-3-4-5
2 Ped 1-2-3
1 João 1-2-3-4-5
2 João 1
3 João 1

Jud 1
Apoc 1-2-3
Apoc 4-5-6
Apoc 7-8-9
Apoc 10-11
Apoc 12-13-14
Apoc 15-16-17
Apoc 18-19
Apoc 20-21-22



Profecias, experiências 
E missão do povo de Deus

"COMO
A MENINA
DE SEUS OLHOS"

"A igreja é o instrumento apontado por 
Deus para a salvação dos homens. Foi 
organizada para servir, e sua missão é levar 
o evangelho ao mundo. Desde o princípio 
tem sido plano de Deus que através de 
Sua igreja seja refletida para o mundo Sua 
plenitude e suficiência. Aos membros da 
igreja, a quem Ele chamou das trevas para 
Sua maravilhosa luz, compete manifestar Sua 
glória. A igreja é a depositária das riquezas 
da graça dde Cristo; e pela igreja será a seu 
tempo manifesta, mesmo aos "principados 
e potestades nos Céus" (Efésios 3:10), a final 
e ampla demonstração do amor de Deus." 
(Atos dos Apóstolos, pág. 9). 


