
 

 

“Pronto para a reforma” 

E sete mulheres, naquele dia, lançarão mão de um Homem, dizendo: Nós comeremos do nosso 
pão e nos vestiremos de nossas vestes; tão-somente queremos que sejamos chamadas pelo 
Teu nome; tira o nosso opróbrio (Isaías 4:1).  
Não devemos nos agarrar a nossos próprios caminhos, nossos próprios planos, nossas próprias 
ideias; precisamos ser transformados pela renovação de nossas mentes para que demonstremos 
qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. — The Upward Look, p. 218.  
Estudo adicional: Testemunhos para a igreja, vol. 1, pp. 216-220; Testemunhos para a igreja, vol. 4, 
pp. 628-648. 
 
Domingo, 3 de julho 
1. AMBIÇÃO EGOÍSTA 
A. Descreva a condição de Judá quando Jotão, filho de Uzias, começou a assumir mais 
responsabilidades antes da morte de seu pai. 2 Reis 15:34-35; Oseias 10:13; 11:7.  
2Rs 15:34 E fez o que era reto aos olhos do Senhor; fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. 
2Rs 15:35 Contudo os altos não foram tirados; o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Pois ele que edificou a porta 
alta da casa do Senhor. 
Os 10:13 Lavrastes a impiedade, segastes a iniqüidade, e comestes o fruto da mentira; porque confiaste no teu caminho, na 
multidão dos teus valentes. 
Os 11:7 Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim; ainda que clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. 
 
Por sua apostasia e rebelião, os que podiam ter permanecido como portadores de luz entre as 
nações, estavam atraindo os juízos de Deus. Muitos dos males que apressaram a rápida destruição 
do reino do norte, e que tinham sido recentemente denunciados em termos inequívocos por Oseias 
e Amós, depressa estavam corrompendo o reino de Judá. — Profetas e reis, p. 306. 
 
B. Como os bens materiais, que Deus havia dado, estavam sendo geridos? Isaías 3:14-15; 5:8; 
10:1-2. 
Is 3:14 O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo, e contra os seus príncipes; sois vós que consumistes a vinha; o 
espólio do pobre está em vossas casas. 
Is 3:15 Que quereis vós, que esmagais o meu povo e moeis o rosto do pobre? diz o Senhor Deus dos exércitos. 
Is 5:8 Ai dos que ajuntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo, até que não haja mais lugar, de modo que habitem 
sós no meio da terra! 
Is 10:1 Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidades; 
Is 10:2 para privarem da justiça os necessitados, e arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo; para despojarem as viúvas e 
roubarem os órfãos! 
 
A perspectiva era particularmente desencorajadora em referência à condição social do povo. Em seu 
desejo de ganho, estavam os homens adicionando casa a casa, herdade* a herdade. Ver Oseias 5:8. 
A justiça fora pervertida; e nenhuma piedade era mostrada ao pobre. [...] Mesmo os juízes, cujo dever 
era proteger o desajudado, faziam ouvidos moucos aos clamores do pobre e necessitado, das viúvas 
e dos órfãos. — Idem. 
* Herdade: Propriedade rural de dimensões consideráveis; fazenda, quinta; o mesmo que herança. 
 
 
 
 
 

Lição 02 – 09 de julho de 2016 



 

 

Segunda-feira, 4 de julho 
2. ORGULHO JUVENIL 
A. O que Deus declarou que viria como resultado do orgulho e amor ao exibicionismo, que 
acompanhou a opressão? Isaías 2:11-12; Provérbios 29:23. 
Is 2:11 Os olhos altivos do homem serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. 
Is 2:12 Pois o Senhor dos exércitos tem um dia contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido; 
Pv 29:23 A soberba do homem o abaterá; mas o humilde de espírito obterá honra. 
 
Orgulho de coração é uma característica que se deve temer. “O orgulho precede a ruína.” Isto é 
verdade na família, na igreja, e na nação. — Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 377.  
No momento em que sentirmos autossuficiência e confiança própria, então correremos o risco de 
sofrer um vergonhoso fracasso. — Este dia com Deus, p. 277. 
 
B. Qual seria o impacto de determinada situação, profetizada por Isaías, sobre a administração 
da justiça? Isaías 3:4-6 e 12. Como podemos garantir que nossos filhos estejam devidamente 
educados, a fim de escaparem a essa atual tendência destrutiva?  
Is 3:4 e dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. 
Is 3:5 O povo será oprimido; um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo; o menino se atreverá contra o ancião, e o 
vil contra o nobre. 
Is 3:6 Quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, tu serás o nosso príncipe, e tomarás sob a 
tua mão esta ruína. 
Is 3:12 Quanto ao meu povo, crianças são os seus opressores, e mulheres dominam sobre eles. Ah, povo meu! os que te guiam te 
enganam, e destroem o caminho das tuas veredas. 
 
[...] Os pais em geral não têm seguido a devida conduta para com seus filhos. Não os têm restringido 
como deviam, mas permitido que condescendam com o orgulho, e sigam as próprias inclinações. 
Antigamente a autoridade paterna era considerada; então os filhos se achavam em sujeição aos pais, 
e temiam-nos e os reverenciavam; nestes últimos dias, porém, a ordem está invertida. Alguns pais 
estão sujeitos aos filhos. Temem contrariar a vontade deles, e portanto cedem. Mas enquanto os 
filhos se encontrarem sob o teto paterno, dependendo dos pais, devem estar subordinados ao seu 
domínio. Os pais devem agir com decisão, exigindo que seus pontos de vista do direito sejam 
seguidos. — Testemunhos para a igreja, vol. 1, pp. 216, 217. 
Pais, tornem o lar feliz para os seus filhos. Não quero dizer com isso que vocês devem ser indulgentes 
para com eles. Quanto mais condescenderem, mais difícil será controlá-los, e mais difícil será para 
eles viverem vidas nobres e honestas quando tiverem de sair para o mundo. Se vocês deixarem que 
façam tudo o que quiserem, sua pureza e amabilidade de caráter desaparecerão rapidamente. 
Devem eles ser ensinados a obedecer e a ver que a palavra de vocês deve ser respeitada. Talvez 
pareça, às vezes, que esse procedimento os está deixando tristes agora, mas tal atitude os livrará de 
muita infelicidade no futuro. Tornem o governo do lar justo e sensível, cheio de amor e compaixão, 
mas também firme e verdadeiro. Não permitam nenhuma palavra desrespeitosa ou qualquer ato de 
desobediência. — The Signs of the Times, 8 de abril de 1903. 
A mãe não deve permitir à criança obter vantagem em um único caso sequer. — Orientação da 
criança, p. 283. 
 
 
 
 



 

 

Terça-feira, 5 de julho 
3. BRILHO E GLAMOUR* 
A. Faça uma lista das objeções de Deus contra as mulheres de Sião na época de Isaías (use um 
dicionário bíblico para entender melhor os termos). Isaías 3:16-23.  
Is 3:16 Diz ainda mais o Senhor: Porquanto as filhas de Sião são altivas, e andam de pescoço emproado, lançando olhares 
impudentes; e, ao andarem, vão de passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés; 
Is 3:17 o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. 
Is 3:18 Naquele dia lhes trará o Senhor o ornamento dos pés, e as coifas, e as luetas; 
Is 3:19 os pendentes, e os braceletes, e os véus; 
Is 3:20 os diademas, as cadeias dos artelhos, os cintos, as caixinhas de perfumes e os amuletos; 
Is 3:21 os anéis, e as jóias pendentes do nariz; 
Is 3:22 os vestidos de festa, e os mantos, e os xales, e os bolsos; 
Is 3:23 os vestidos diáfanos, e as capinhas de linho, e os turbantes, e os véus. 
 
O amor à exibição produz a extravagância, e em muitos jovens mata a aspiração para uma vida mais 
nobre. Em vez de procurar educação, cedo demais se empenham nalguma ocupação a fim de ganhar 
dinheiro para satisfazer à paixão do vestir. E por meio desta paixão muita jovem é seduzida à ruína. 
[...] 
Mesmo o dia de culto e os próprios serviços religiosos não estão isentos do domínio da moda. [...] 
A igreja torna-se um lugar de ostentação, e as modas são estudadas mais do que o sermão. — 
Educação, p. 247. 
A idolatria do vestuário é uma enfermidade moral. — Orientação da criança, p. 432.  
Não poucos estão regredindo entre o nosso povo. Estão a imitar as modas do mundo. Sua 
espiritualidade está morrendo. O amor ao mundo está se aproximando deles aos poucos. Egoísmo 
e orgulho estão tomando posse, e o amor de Deus encontra pouco espaço em seus corações. Alguns 
que já foram zelosos reformadores estão agora indiferentes. Irmãs que antes eram simples no vestir, 
agora estão em conformidade com a moda. — The Review and Herald, 17 de novembro de 1904. 
* Glamour: Atração, charme pessoal, encanto, magnetismo. 
 
B. Em oposição ao uso de roupas provocantes, como as mulheres cristãs deveriam se vestir? 1 
Timóteo 2:9; Romanos 13:14. 
1Tm 2:9 Quero, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças, 
ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos, 
Rm 13:14 Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo; e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. 
 
Você pode escolher a vida e a salvação, caso queira, ou pode optar pela devoção de si mesma, 
dedicando suas preciosas horas de graça para tornar a sua aparência desejável aos olhos do 
[homem] mundano e sensual, a fim de receber bajulação e lisonja de lábios mentirosos e, finalmente, 
colher o que tem sido semeado — corrupção! — Daughters of God, p. 121. [Colchetes do Tradutor]. 
Os verdadeiros cristãos são elevados em sua conversação; e enquanto creem ser um pecado 
rebaixarem-se à tola bajulação, eles são corteses, gentis e benevolentes. Suas palavras são sinceras 
e verdadeiras. Eles são fiéis em suas relações com seus irmãos e com o mundo. Evitam a 
superfluidade e a exibição em suas roupas; mas seu vestuário é modesto e arranjado com ordem e 
bom gosto. — Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 87. 
 
 
 



 

 

Quarta-feira, 6 de julho 
4. EM VEZ DISSO, ESCOLHA A MAIS ALTA VOCAÇÃO 
A. Que graves consequências o vestuário provocante exercerá sobre nossa espiritualidade, 
caso não seja removido da igreja? Isaías 3:24-26; Mateus 5:27-28.  
Is 3:24 E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto, uma corda; em lugar de encrespadura de cabelos, 
calvície; e em lugar de veste luxuosa, cinto de cilício; e queimadura em lugar de formosura. 
Is 3:25 Teus varões cairão à espada, e teus valentes na guerra. 
Is 3:26 E as portas da cidade gemerão e se carpirão e, desolada, ela se sentará no pó. 
Mt 5:27 Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. 
Mt 5:28 Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério 
com ela. 
 
O amor ao vestuário põe em perigo a moral e faz com que a mulher seja o contrário do que é uma 
senhora cristã, que se caracteriza pela modéstia e sobriedade. O vestuário extravagante muitas vezes 
incute concupiscência* no coração da que o usa, despertando baixas paixões em quem a contempla. 
— Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 645.  
A moda está deteriorando o intelecto e carcomendo a espiritualidade de nosso povo. A obediência 
à moda está penetrando em nossas igrejas adventistas do sétimo dia, e fazendo mais que qualquer 
outro poder para separar de Deus nosso povo. Foi-me mostrado que as regras de nossa igreja são 
muito deficientes. Todas as manifestações de orgulho no vestuário, proibidas na Palavra de Deus, 
devem ser motivo suficiente para disciplina na igreja. Caso haja continuação em face de 
advertências, apelos e ameaças, perseverando a pessoa em seguir sua vontade perversa, isto poderá 
ser considerado como prova de que o coração não foi absolutamente levado à semelhança com 
Cristo. O eu, e unicamente o eu, é objeto de adoração, e um professo cristão assim induzirá muitos 
a se afastarem de Deus. 
Há sobre nós, como um povo, um terrível pecado — termos permitido que os membros de nossa 
igreja se vistam de maneira incoerente com sua fé. Precisamos erguer-nos imediatamente, e fechar 
a porta contra as seduções da moda. A menos que façamos isso, nossas igrejas se tornarão 
desmoralizadas. — Ibidem, pp. 647, 648. 
* Concupiscência: Cobiça de bens materiais; anelo de prazeres sensuais. Em teologia, de modo pejorativo, cobiça natural 
do homem pelos bens terrenos, consequência do pecado original e que produz desordem dos sentidos e da razão. 
 
B. Descreva o ensino que deve ser dado à juventude. Tito 2:3-6; 1 Pedro 3:1-4. 
Tt 2:3 as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, 
mestras do bem, 
Tt 2:4 para que ensinem as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos, 
Tt 2:5 a serem moderadas, castas, operosas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não 
seja blasfemada. 
Tt 2:6 Exorta semelhantemente os moços a que sejam moderados. 
1Pe 3:1 Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos; para que também, se alguns deles não obedecem à 
palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, 
1Pe 3:2 considerando a vossa vida casta, em temor. 
1Pe 3:3 O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de jóias de ouro, ou o luxo dos vestidos, 
1Pe 3:4 mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranqüilo, que és, para que permaneçam 
as coisas 

 
Deve-se ensinar às moças que o verdadeiro encanto da feminilidade não consiste apenas na beleza 
da forma ou do aspecto, ou na posse de realizações; mas no espírito manso e quieto, na paciência, 
generosidade, bondade, e na prontidão para fazer algo pelos outros e sofrer por eles. Devem ser 



 

 

ensinadas a trabalhar, a estudar para algum propósito, a viver por algum objetivo, a confiar em Deus 
e a temê-lO, e a respeitar aos pais. Assim, ao avançarem em anos tornar-se-ão mais puras, mais 
confiantes em si e amadas. Será impossível desprezar tal mulher. Ela escapará às tentações e provas 
que têm sido a ruína de tantos. — Orientação da criança, p. 140.  
 
Quinta-feira, 7 de julho 
5. JESUS É PARA VOCÊ SÓ UM NOME OU UM SALVADOR REAL? 
A. Que armadilha espiritual tem atormentado o povo de Deus, tanto nos dias de Isaías como 
agora [tenha em mente que o número sete, em simbologia bíblica, significa totalidade, e 
“mulher” significa “igreja” em muitos casos — Jeremias 6:2]? Isaías 4:1. Qual é a resposta de 
Deus? Isaías 55:8-9. 
Jr 6:2 A formosa e delicada, a filha de Sião, eu a exterminarei. 
Is 4:1 Sete mulheres naquele dia lançarão mão dum só homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão, e nos vestiremos de nossos 
vestidos; tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome; tira o nosso opróbrio. 
Is 55:8 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. 
Is 55:9 Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e 
os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 
 
Temos de alcançar um padrão mais elevado, ou seremos indignos do nome de cristãos. — 
Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 605. 
A batalha cristã não é uma vida de indulgência para comer, beber e vestir-se do modo como fazem 
os mundanos. O Senhor Jesus veio ao nosso mundo em natureza humana para deixar Sua preciosa 
vida como um exemplo do que deveríamos ser. Ele é um Modelo, não de comodidade espiritual, 
mas de negação de Si mesmo, e de sacrifício próprio, exposto constantemente diante de nós. Cristo, 
nosso Modelo, veio nos dar uma visão correta acerca de Si. Perante nós está o Príncipe do Céu, o 
Filho de Deus. Ele pôs de lado a coroa real e o manto principesco, e tomou posição em nosso mundo 
como um Homem de dores e experimentado nos trabalhos. Quão poucos são capazes de entender 
isso! — The Upward Look, p. 217. 
 
B. Explique um pilar essencial da fé cristã. Lucas 9:23-26. 
Lc 9:23 Em seguida dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e siga-me. 
Lc 9:24 Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. 
Lc 9:25 Pois, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder-se, ou prejudicar-se a si mesmo? 
Lc 9:26 Porque, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na 
sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. 
 
Temos um caráter a preservar, e este é o caráter de Cristo. [...] Que o Senhor nos ajude a morrer para 
o “eu”, e nascer de novo, a fim de que Cristo viva em nós, tornando-se um princípio ativo, um poder 
que conservará a santidade. — My Life Today, p. 335.  
Morra para o eu. Entregue a sua vontade e morra agora para si mesmo, e deixe Deus abrir o caminho 
para você. — Este dia com Deus, p. 323.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Quinta-feira, 8 de julho 
PARA VOCÊ REFLETIR 
1. Por que a prosperidade terrena se torna, muitas vezes, uma maldição e uma armadilha para 
o povo de Deus? 
2. Como podemos, na qualidade de pais, melhorar a orientação e educação de nossos filhos? 
3. Cite alguns aspectos do vestuário que indicam sinais de fraqueza espiritual. 
4. Como podemos estimular nossos jovens a desenvolver preferências mais santificadas e 
modos de pensar mais puros? 
5. De que forma revelo rebeldia e obstinação, em vez de uma entrega a Deus? 
 

 


