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Lição 10 - Sábado, 3 de dezembro de 2016 

 

Alcançando as almas 

 

“E, no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a 

cidade a ouvir a palavra de Deus” (Atos 13:44). 

 

Um espírito brando, suave e cativante, pode salvar os 

que erram, cobrindo uma multidão de pecados. — A 

ciência do bom viver, p. 166. 

 

Leitura adicional:Testemunhos para a igreja, vol. 7, 

pp. 25-41 (“Obreiros de nossas fileiras”; “Estendendo 

os triunfos da cruz”; “A obra nas cidades”; “A obra na 

grande Nova York”; “Não demorar mais”). 

Testemunhos para a igreja, vol. 6, pp. 31-57 (“A 

reunião campal”). 

 

Domingo, 27 de novembro  

1. UMA MENSAGEM PARA HOJE  

 

A. Que obra atual foi predita na profecia de 

Isaías 56:1- 2? 

Isaías 56:1-2 1Assim diz o Senhor: "Mantenham 

a justiça e pratiquem o que é direito, pois a 

minha salvação está perto, e logo será revelada 

a minha retidão. 2Feliz aquele que age assim, o 

homem que nisso permanece firme, observando 

o sábado, para não profaná-lo, e vigiando sua 

mão, para não cometer nenhum mal". 

A obra da reforma do sábado, a ser efetuada nos 

últimos dias, foi predita na profecia de Isaías [são 

citados os versículos de Isaías 56:1, 2, 6 e 7]. — O 

grande conflito, p. 451 (capítulo 26: “Restauração da 

verdade”). 

 

B. Por que meios podemos testemunhar melhor 

aos que estão nas grandes cidades? Lucas 

14:23. 

Lucas 14:23 "Então o senhor disse ao servo: „Vá 

pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, 

para que a minha casa fique cheia. 

É nosso trabalho levar ao mundo inteiro — a cada 

nação, tribo, língua e povo — as salvadoras verdades 

da mensagem do terceiro anjo. Tem sido um 

problema difícil saber como alcançar o povo nos 

centros densamente populosos. Não temos permissão 

de entrar nas igrejas. Nas cidades, os salões grandes 

são caros, e em muitos casos, apenas poucas pessoas 

vão aos melhores salões. As pessoas que não nos 

conhecem falam mal de nós. As razões de nossa fé 

não são compreendidas pelo povo, e temos sido 

considerados como fanáticos, como quem guarda o 

sábado ignorantemente em lugar do domingo. Temos 

ficado perplexos em nossa obra, por não saber como 

romper as barreiras do mundanismo e dos 

preconceitos, apresentando ao povo a preciosa 

verdade que tanta significação encerra para eles. O 

Senhor nos tem indicado que as reuniões campais são 

um dos mais importantes instrumentos na realização 

dessa obra. — Testemunhos para a igreja, vol. 6, pp. 

31 e 32. 

 

Segunda-feira 28 de novembro  

2. INDO ALÉM DO NOSSO CÍRCULO 

 

A. O que foi mostrado a Isaías sobre o plano de 

Deus para as preciosas e sinceras almas que 

estão fora do aprisco de Cristo? Isaías 56:3-5. 

Como se observou isso na pregação dos 

apóstolos? Atos 13:44.  

Isaías 56:3-5 3Que nenhum estrangeiro que se 

disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: "É 

certo que o Senhor me excluirá do seu povo". E 

que nenhum eunuco se queixe: "Não passo de 

uma árvore seca". 4Pois assim diz o Senhor: 

"Aos eunucos que guardarem os meus sábados, 

que escolherem o que me agrada e se apegarem 

à minha aliança, 5a eles darei, dentro de meu 

templo e dos seus muros, um memorial e um 

nome melhor do que filhos e filhas, um nome 

eterno, que não será eliminado. 

Atos 13:44 No sábado seguinte, quase toda a 

cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. 

Os judeus se consideravam, por direito divino, cada 

vez mais superiores a todos os outros povos da Terra. 

Não tinham manifestado ainda o cuidado necessário a 

fim de manter seu caráter separado e santo, 

prestando obediência a todos os mandamentos de 

Deus. Agora o profeta declara que o estrangeiro que 

amar e obedecer a Deus desfrutará os privilégios que 

pertenciam exclusivamente ao povo escolhido. Até 

aquele momento, a circuncisão e uma estrita 

obediência à lei cerimonial eram as condições exigidas 

a fim de que os gentios pudessem ser admitidos na 

congregação de Israel; mas essas exigências seriam 

abolidas pelo evangelho. — The Signs of the Times, 

28 de fevereiro de 1884.  
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B. A que tendência egoísta nós e nossos 

familiares devemos resistir com determinação? 

Ageu 1:4. 

Ageu 1:4 "Acaso é tempo de vocês morarem em 

casas de fino acabamento, enquanto a minha 

casa continua destruída? " 

Seus interesses, esforços e ansiedades são para sua 

família e parentes. Vocês não têm abrigado a ideia de 

alcançar aqueles que se acham ao seu redor, 

vencendo a relutância de exercer influência além de 

um círculo especial. Idolatram o que é seu e se 

fecham interiormente. “Que o Senhor possa salvar-me 

e ao que é meu”, tem sido a grande preocupação. 

Esse espírito terá de morrer antes que vocês 

floresçam no Senhor, e avancem espiritualmente, 

antes que a igreja possa crescer e pessoas sejam 

agregadas a ela. — Testemunhos para a igreja, vol. 2, 

p. 76. 

 

C. Como podemos evitar as armadilhas da 

aglomeração em um só lugar? Lucas 9:6. 

Lucas 9:6 Assim, eles saíram e foram pelos 

povoados, pregando o evangelho e fazendo 

curas por toda parte. 

Quantas vilas e cidades estão sendo completamente 

negligenciadas! Nosso povo está se prejudicando ao 

amontoar-se em um só lugar. Quando as árvores, 

num bosque, estão muito próximas umas às outras, 

não conseguem crescer de modo saudável e forte. 

Transplantem as árvores de seu bosque superlotado. 

Deus não é glorificado quando tantas vantagens se 

centralizam em um só lugar. Providenciem espaço. 

Coloquem suas plantas em muitos lugares, onde uma 

não ficará dependente de outra. Deem-lhes espaço 

para que cresçam. É isso que o Senhor deseja de 

vocês. — Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 147. 

 

Terça-feira 29 de novembro  

3. O APEGO AOS NOSSOS GOSTOS E HÁBITOS  

 

A. Que maravilhosa promessa foi dada aos novos 

crentes? Isaías 56:6-7. Como devemos 

desempenhar uma parte no compartilhamento 

da verdade? 

Isaías 56:6-7 6E os estrangeiros que se unirem 

ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do 

Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que 

guardarem o sábado sem profaná-lo, e que se 

apegarem à minha aliança, 7esses eu trarei ao 

meu santo monte e lhes darei alegria em minha 

casa de oração. Seus holocaustos e seus 

sacrifícios serão aceitos em meu altar; pois a 

minha casa será chamada casa de oração para 

todos os povos". 

Toda igreja se acha necessitada do poder controlador 

do Espírito Santo, e é agora o tempo de orar por ele. 

Mas em todo o trabalho de Deus pelo homem, Seus 

desígnios são que este coopere com Ele. Para isso, o 

Senhor roga à igreja que tenha maior piedade, mais 

justo senso de dever, mais clara compreensão de suas 

obrigações para com seu Criador. Roga-lhes que 

sejam um povo puro, santificado, ativo. E a obra de 

auxílio cristão é um dos meios de operar isso, pois o 

Espírito Santo participa com todos os que estão 

fazendo o serviço de Deus. [...]  

Façam esforços regulares, organizados, para erguer 

os membros da igreja acima da atmosfera morta em 

que se têm colocado por anos. Enviem às igrejas 

obreiros que vivam os princípios da reforma da saúde. 

Sejam enviadas pessoas que sintam a necessidade de 

abnegação no apetite, do contrário serão um laço 

para a igreja. Notem então que um sopro de vida se 

apoderará de nossas igrejas. — Testemunhos para a 

igreja, vol. 6, pp. 266 e 267. 

 

B. Qual é a praga dos fariseus e como podemos 

evitá-la? Mateus 23:1-3; 7:24-29. Como nossos 

hábitos pessoais de saúde afetam nosso 

testemunho cristão? Isaías 56:10-12; 1 Coríntios 

9:26-27. 

Mateus 23:1-3 1Então, Jesus disse à multidão e 

aos seus discípulos: 2"Os mestres da lei e os 

fariseus se assentam na cadeira de Moisés. 

3Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes 

dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois 

não praticam o que pregam. 

Mateus 7:24-29 24"Portanto, quem ouve estas 

minhas palavras e as pratica é como um homem 

prudente que construiu a sua casa sobre a 

rocha. 25Caiu a chuva, transbordaram os rios, 

sopraram os ventos e deram contra aquela casa, 

e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na 

rocha. 26Mas quem ouve estas minhas palavras 

e não as pratica é como um insensato que 

construiu a sua casa sobre a areia. 27Caiu a 

chuva, transbordaram os rios, sopraram os 

ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E 

foi grande a sua queda". 28Quando Jesus 

acabou de dizer essas coisas, as multidões 

estavam maravilhadas com o seu ensino, 

29porque ele as ensinava como quem tem 

autoridade, e não como os mestres da lei. 

Isaías 56:10-12 10As sentinelas de Israel estão 

cegas e não têm conhecimento; todas elas são 
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como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se 

e sonham; só querem dormir. 11São cães 

devoradores, insaciáveis. São pastores sem 

entendimento; todos seguem seu próprio 

caminho, cada um procura vantagem própria. 

12"Venham", cada um grita, "tragam-me vinho! 

Bebamos nossa dose de bebida fermentada, que 

amanhã será como hoje, e até muito melhor! " 

1 Coríntios 9:26-27 26Sendo assim, não corro 

como quem corre sem alvo, e não luto como 

quem esmurra o ar. 27Mas esmurro o meu corpo 

e faço dele meu escravo, para que, depois de ter 

pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser 

reprovado. 

O Senhor não está satisfeito com o estado de 

apostasia de Seu povo no que diz respeito à reforma 

de saúde. Se eles não despertarem para a 

necessidade de atender à luz sobre a reforma de 

saúde, em breve deixarão de ver a importância de 

outras fases da mensagem. — Spalding Magan 

Collection, p. 418. 

Se as igrejas esperam ter poder, terão de pôr em 

prática a verdade que Deus lhes deu. Se os membros 

de nossas igrejas desprezam a luz sobre esse assunto, 

colherão os resultados, na forma de degeneração 

espiritual e física. E a influência desses membros da 

igreja mais idosos contagiará os novos na fé. O 

Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas 

para a verdade, por causa dos membros da igreja que 

nunca foram convertidos, e dos que, uma vez 

convertidos, voltaram atrás. Que influência teriam 

esses membros não consagrados sobre os novos 

conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem 

dada por Deus, a qual Seu povo deve apresentar? — 

Testemunhos para a igreja, vol. 6, pp. 370 e 371.  

 

Quarta-feira 30 de novembro  

4. TERNURA PARA COM OS REJEITADOS 

 

A. Descreva o cuidado especial que Deus tem por 

aqueles que mais precisam. Isaías 56:8. 

Isaías 56:8 Palavra do Soberano Senhor, 

daquele que reúne os exilados de Israel: 

"Reunirei ainda outros àqueles que já foram 

reunidos". 

Todo aquele que ama a Deus com sinceridade e 

verdade, amará as almas pelas quais Cristo morreu. 

Se desejamos fazer bem às almas, nosso êxito neste 

sentido será proporcional à certeza que eles têm na 

confiança e estima que lhes dispensamos. O respeito 

manifestado à alma humana que luta é o meio seguro 

através de Cristo Jesus para restauração do respeito 

próprio perdido pelo homem. Nossas ideias 

antecipadas quanto ao que o indivíduo poderá se 

tornar são um auxílio que não podemos apreciar 

completamente. Temos necessidade da abundante 

graça de Deus a todo o momento; desfrutaremos 

então uma experiência valiosa e prática, pois Deus é 

amor. Quem vive em amor, vive em Deus. Deem 

amor aos que mais precisam. Os mais desventurados, 

os que têm o temperamento mais desagradável 

precisam de nosso amor, de nossa ternura, de nossa 

compaixão. Os que põem à prova a nossa paciência 

necessitam de mais amor. Passamos pelo mundo só 

uma vez; qualquer bem que podemos fazer, devemos 

fazê-lo da maneira mais diligente, incansável, com o 

mesmo espírito que é declarado a respeito de Cristo 

em Sua obra. Ele não falhará nem ficará desalentado. 

Os temperamentos rudes, obstinados, intratáveis, são 

os que necessitam de mais auxílio. Como podem ser 

ajudados? Unicamente praticando, ao lidar com eles, 

aquele amor que Cristo revelou ao homem caído. 

Você pode tratá-los como merecem. Que seria se 

Cristo nos tivesse tratado assim? Ele, o Inocente, foi 

tratado como nós merecíamos. No entanto, somos 

tratados por Cristo com graça e amor como não 

merecíamos, mas como Ele merecia. Trate algumas 

pessoas como acha que devem ser tratadas, e você 

cortará delas o último fio de esperança, destruindo 

sua influência e arruinando-lhes a alma. Valerá a 

pena? Não; digo centenas de vezes “não”! Essas 

almas que necessitam de toda a ajuda possível devem 

ser unidas a um coração amoroso, simpatizante, 

compassivo, transbordante de amor semelhante ao de 

Cristo, e quem fizer isso salvará da morte uma alma e 

cobrirá uma multidão de pecados. — Fundamentos da 

educação cristã, pp. 281 e 282.   

 

B. Como podemos trabalhar em prol dos 

rejeitados [marginalizados] em nosso meio? 

Tiago 5:19-20. 

Tiago 5:19-20 19Meus irmãos, se algum de 

vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer 

de volta, 20lembrem-se disso: Quem converte 

um pecador do erro do seu caminho, salvará a 

vida dessa pessoa e fará que muitíssimos 

pecados sejam perdoados. 

Há muitos que erram e sentem sua vergonha e 

loucura. Olham para os seus erros até quase ao ponto 

de serem arrastados ao desespero. Não devemos 

abandonar essas almas. Quando precisam nadar 

contra a corrente, toda essa força as empurra para 

trás. Estenda uma mão amiga, assim como a mão do 

Irmão mais velho de Pedro lhe foi estendida enquanto 

afundava. Diga-lhes palavras de esperança. — Nos 

lugares celestiais, p. 295. 
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Quinta-feira, 1º de dezembro 

5. SEGUINDO O EXEMPLO DO MESTRE 

 

A. Como o ministério de compaixão exercido por 

Cristo em prol das almas enfermas pelo pecado 

pode ser refletido e imitado na vida de Seus 

seguidores? Isaías 61:1-3. 

Isaías 61:1-3 1O Espírito do Soberano Senhor 

está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para 

levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para 

cuidar dos que estão com o coração 

quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e 

libertação das trevas aos prisioneiros, 2para 

proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia 

da vingança do nosso Deus; para consolar todos 

os que andam tristes, 3e dar a todos os que 

choram em Sião uma bela coroa em vez de 

cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um 

manto de louvor em vez de espírito deprimido. 

Eles serão chamados carvalhos de justiça, 

plantio do Senhor, para manifestação da sua 

glória. 

A missão de Cristo era curar os enfermos, encorajar 

os desesperançados, ligar os quebrantados de 

coração. Esta obra de restauração deve ser levada aos 

necessitados e sofredores da humanidade. Deus 

chama você não só por causa sua benevolência, mas 

também pelo seu semblante alegre, por suas palavras 

de esperança, pelo seu aperto de mão. Alivie alguns 

dos aflitos de Deus. Alguns estão doentes, e a 

esperança os deixou. Leve-os de volta à luz do Sol. 

Algumas almas perderam a coragem. Fale com elas; 

ore com elas e por elas. Há aqueles que precisam do 

Pão da vida. Leia para eles a Palavra de Deus. Existe 

uma enfermidade da alma que não pode ser curada 

por nenhum remédio, nem pode ser aliviada por 

nenhum bálsamo. Ore por essas pessoas, e leve-as a 

Jesus Cristo. E em toda a sua obra, Cristo estará 

presente para impressionar corações humanos. — A 

Call to Medical Evangelism and Health Education, p. 

23.  

Mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a 

Betânia para andar nos passos de Jesus. 

Encontraremos Suas pegadas junto à cama dos 

doentes, nas favelas da pobreza, nos abarrotados 

becos das grandes cidades, e em qualquer lugar onde 

há corações humanos necessitados de consolação. 

Cumpre-nos alimentar os famintos, vestir os nus e 

confortar os doentes e aflitos. Devemos ajudar aos 

que estão em desespero, e inspirar esperança aos 

desanimados.  

O amor de Cristo, manifestado em um abnegado 

ministério, será mais eficaz em reformar uma pessoa 

perversa do que a espada ou o tribunal de justiça. 

Esses servem para inspirar terror no transgressor da 

lei, mas o amorável missionário pode fazer mais do 

que isso. Muitas vezes o coração que se torna 

insensível sob a reprovação, será comovido pelo amor 

de Cristo. — A ciência do bom viver, pp. 105 e 106.  

 

Sexta-feira, 2 de dezembro  

PARA VOCÊ REFLETIR 

 

1. As reuniões campais foram originalmente 

projetadas com que objetivo em vista? Por quê? 

2. Por que devemos manifestar interesse em 

novas almas que não têm familiares na fé?  

3. O que nossos hábitos pessoais de saúde têm 

que ver com o sucesso missionário? 

4. O que acontece quando tratamos as pessoas 

como achamos que devem ser tratadas? Como 

Jesus nos trata? 

5. Onde você pode encontrar oportunidades para 

dar atendimento pessoal, tal como Cristo fez? 
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Lição 11 Sábado, 10 de dezembro de 2016 

 

Missionários perseverantes  

 

“Ó vós todos os que tendes sede, vinde às 

águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, 

comprai e comei; sim, vinde e comprai, sem 

dinheiro e sem preço, vinho e leite” (Isaías 

55:1). 

 

Logo haverá perturbações por todo o mundo. Cumpre 

que cada qual procure conhecer a Deus. Não temos 

tempo para esperar. Com zelo e fervor tem que ser 

dada a mensagem: [são citados os versículos de 

Isaías 55:1 e 56:1]. — Testemunhos para a igreja, 

vol. 9, p. 228. 

 

Leitura adicional: Testemunhos para a igreja, vol. 5, 

pp. 385-389 (capítulo 44: “O verdadeiro espírito 

missionário”); Testemunhos para a igreja, vol. 6, pp. 

14-29 (capítulo 2: “A obra para o tempo atual”). 

 

Domingo, 4 de dezembro  

1. PERSEVERANÇA EM MEIO ÀS DIFICULDADES 

 

A. Que mensagem deve ser dada hoje a todos, 

apesar das circunstâncias difíceis que temos de 

enfrentar? Isaías 55:1- 2. Por que Deus permite 

sobrevir provações à Sua igreja?  

Isaías 55:1-2 1"Venham, todos vocês que estão 

com sede, venham às águas; e, vocês que não 

possuem dinheiro algum, venham, comprem e 

comam! Venham, comprem vinho e leite sem 

dinheiro e sem custo. 2Por que gastar dinheiro 

naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo 

naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, 

e comam o que é bom, e a alma de vocês se 

deliciará na mais fina refeição. 

Em todas as épocas da igreja, os mensageiros 

designados por Deus têm sido expostos a dificuldades 

e perseguições por amor da verdade. Mas aonde quer 

que o povo de Deus seja forçado a ir, ainda que, como 

o discípulo amado, sejam expulsos para ilhas 

desertas, Cristo saberá onde estão, e os fortalecerá e 

abençoará, enchendo-os de paz e alegria. [...] 

O amor de Deus por Sua igreja é infinito. Incessante é 

o cuidado que tem por Sua herança. Ele não permite 

que aflição alguma sobrevenha à igreja senão 

unicamente a que é essencial para sua purificação, 

seu bem presente e eterno. Purificará Sua igreja 

assim como purificou o templo no princípio e no fim 

de Seu ministério na Terra. Tudo que Ele traz sobre a 

igreja, em forma de provações e aflições, é com o 

objetivo de fazer Seu povo adquirir mais profunda 

piedade e mais força para levar a todas as partes do 

mundo as vitórias da cruz. Para todos Ele tem uma 

obra a indicar. Tem que haver constante crescimento 

e progresso. A obra precisa se estender de uma 

cidade a outra, de um país a outro, de nação a nação, 

movendo-se constantemente para frente e para cima, 

estabelecida, fortalecida e firmada. — Testemunhos 

para a igreja, vol. 9, pp. 227 e 228. 

 

Segunda-feira Dezembro 5 

2. LEVANTE-SE E BRILHE! 

 

A. Que luz brilha no coração de todo aquele que 

dá ouvidos à mensagem evangélica? 2 Coríntios 

4:6. Sobre quem e por meio de quem essa luz 

brilhará hoje? Isaías 9:2; Filipenses 2:15. 

2 Coríntios 4:6 Pois Deus que disse: "Das trevas 

resplandeça a luz", ele mesmo brilhou em 

nossos corações, para iluminação do 

conhecimento da glória de Deus na face de 

Cristo. 

Isaías 9:2 O povo que caminhava em trevas viu 

uma grande luz; sobre os que viviam na terra da 

sombra da morte raiou uma luz. 

Filipenses 2:15 para que venham a tornar-se 

puros e irrepreensíveis, filhos de Deus 

inculpáveis no meio de uma geração corrompida 

e depravada, na qual vocês brilham como 

estrelas no universo, 

Cristo veio ao nosso mundo para revelar o Pai em 

meio à grosseira escuridão do erro e da superstição 

que então prevalecia. Os discípulos de Cristo devem 

representá-lO em sua vida diária, e assim a 

verdadeira luz do Céu brilhará com raios claros e 

firmes para o mundo; assim se revelará um caráter 

inteiramente diferente do caráter que é visto naqueles 

que não fazem da Palavra de Deus sua guia e norma. 

Entre as trevas que cobrem o mundo e a grosseira 

escuridão que envolve o povo, deve ser preservado o 

conhecimento de Deus. Século após século o caráter 

puro de Cristo tem sido mal representado pelos que 

afirmavam crer nEle e na Palavra de Deus. — 

Testemunhos para ministros, p. 152. 
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B. De quão vasto alcance é a luz do 

conhecimento de Cristo e a extensão de Sua 

glória? Isaías 49:6. 

Isaías 49:6 ele diz: "É coisa pequena demais 

para você ser meu servo para restaurar as tribos 

de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que 

eu guardei. Também farei de você uma luz para 

os gentios, para que você leve a minha salvação 

até aos confins da terra". 

 

C. Como a glória de Deus será revelada nestes 

últimos dias? Isaías 60:1-2; Mateus 5:16.  

Isaías 60:1-2 1"Levante-se, refulja! Porque 

chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre 

você. 2Olhe! A escuridão cobre a terra, dessas 

trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o 

Senhor, e sobre você se vê a sua glória. 

Mateus 5:16 Assim brilhe a luz de vocês diante 

dos homens, para que vejam as suas boas obras 

e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos 

céus". 

A escuridão do falso conceito acerca de Deus é que 

está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo 

o conhecimento de Seu caráter. O caráter de Deus 

tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste 

tempo deve ser proclamada uma mensagem de Deus, 

uma mensagem de influência iluminante e capacidade 

salvadora. O caráter de Deus deve se tornar notório. 

Deve ser difundida nas trevas do mundo a luz de Sua 

glória, a luz de Sua benignidade, misericórdia e 

verdade. — Parábolas de Jesus, p. 415. 

Os membros de nossas igrejas podem realizar um 

trabalho que, por enquanto, mal iniciaram. [...] Mas 

as famílias que estejam bem firmadas na verdade, 

uma ou duas numa localidade, devem ir aonde houver 

oportunidade de ganhar a subsistência, para trabalhar 

como missionários. [...] Poderão distribuir nossas 

publicações, realizar reuniões em suas casas, fazer-se 

amigos dos vizinhos, e convidá-los para frequentarem 

essas reuniões. Dessa maneira, poderão fazer brilhar 

sua luz por meio de boas obras. — Testemunhos para 

a igreja, vol. 8, p. 245. 

 

Terça-feira, 6 de dezembro 

3. PREENCHENDO A TERRA COM GLÓRIA! 

A. Como Deus descreve o grande e final 

empenho missionário? Apocalipse 18:1-4. Por 

que essa obra não pode ser feita por 

procuração?  

Apocalipse 18:1-4 1Depois disso vi outro anjo 

que descia do céu. Tinha grande autoridade, e a 

terra foi iluminada por seu esplendor. 2E ele 

bradou com voz poderosa: "Caiu! Caiu a grande 

Babilônia! Ela se tornou habitação de demônios 

e antro de todo espírito imundo antro de toda 

ave impura e detestável, 3pois todas as nações 

beberam do vinho da fúria da sua prostituição. 

Os reis da terra se prostituíram com ela; à custa 

do seu luxo excessivo os negociantes da terra se 

enriqueceram". 4Então ouvi outra voz do céu 

que dizia: "Saiam dela, vocês, povo meu, para 

que vocês não participem dos seus pecados, 

para que as pragas que vão cair sobre ela não os 

atinjam! 

Deus tem enviado mensagem após mensagem para 

despertar nosso povo a fim de fazer alguma coisa. 

Mas ao chamado: “A quem enviarei?” poucos têm 

respondido: “Eis-me aqui, envia-me a mim” (Isaías 

6:8). — Testemunhos para a igreja, vol. 9, p. 46. 

Muitos mestres religiosos não fazem nada para Cristo 

através do esforço pessoal. Sentem-se satisfeitos ao 

ver seus deveres sendo cumpridos por outras 

pessoas; imaginam que estão fazendo o bem por 

procuração enquanto exercem uma influência 

negativa sobre os obreiros. Essas pessoas não 

possuem aquela fé que opera por amor e purifica a 

alma. Elas não possuem uma religião genuína inserida 

em suas atividades diárias regulando todas as ações 

de suas vidas. Uma viva fé em Cristo se demonstra 

através de boas ações entre nossas famílias e nossa 

vizinhança, por uma refletida consideração prática em 

prol dos pobres, ao visitar e consolar as viúvas e os 

órfãos em suas aflições, ao manter-nos a nós mesmos 

incontaminados do mundo, e ao usar nossos recursos 

e influência para o avançamento da Causa de Deus. 

Isso não deve ser feito com má vontade ou 

murmuração, mas de modo espontâneo, com alegria, 

tal como Jesus quando entregou tudo por nós. — The 

Signs of the Times, 22 de agosto de 1878. 

 

B. Cite algumas formas pelas quais podemos ser 

cooperadores de Deus nesta obra. 1 Coríntios 

3:9-10. 

1 Coríntios 3:9-10 9Pois nós somos 

cooperadores de Deus; vocês são lavoura de 

Deus e edifício de Deus. 10Conforme a graça de 

Deus que me foi concedida, eu, como sábio 

construtor, lancei o alicerce, e outro está 

construindo sobre ele. Contudo, veja cada um 

como constrói. 

Jamais houve maior necessidade de diligente e 

abnegado labor na causa de Cristo do que agora, 

quando as horas do tempo de graça estão 

rapidamente a se encerrar [...]. Irmãos e irmãs, 

responderão vocês a esse clamor [macedônico], 
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dizendo: “Faremos tudo ao nosso alcance, tanto em 

enviar missionários como em dar dinheiro. 

Renunciaremos a nós mesmos no embelezamento de 

nossa casa, no adorno de nossa pessoa e na 

satisfação do apetite? Poremos na causa de Deus o 

dinheiro que nos foi confiado e nos devotaremos 

também sem reservas a Sua obra”? [...]Podem assim 

contribuir com dinheiro para o envio de revistas e 

livros para os que não têm a luz da verdade. Podem 

também ajudar a pagar as despesas de alunos que 

estão se preparando para a obra missionária. Que 

todo dinheiro que for possível poupar seja posto no 

banco celeste. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, 

pp. 732 e 733. 

 

Quarta-feira, 7 de dezembro  

4. ILUMINANDO O POVO  

 

A. Que convite, o qual garante misericórdia, 

fomos chamados a dar a todas as nações, e 

como o faremos? Isaías 55:3-5. 

Isaías 55:3-5 3Dêem ouvidos e venham a mim; 

ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma 

aliança eterna com vocês, minha fidelidade 

prometida a Davi. 4Vejam, eu o fiz uma 

testemunha aos povos, um líder e governante 

dos povos. 5Com certeza você convocará nações 

que você não conhece, e nações que não o 

conhecem se apressarão até você, por causa do 

Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele 

lhe concedeu esplendor. " 

Rogo aos integrantes do povo do Senhor que deixem 

de criticar uns aos outros, e se entreguem à 

proclamação da verdade para este tempo. [...] 

Precisamos nos curvar diante de Deus em verdadeira 

humilhação de alma; pois o dia de nuvens e densas 

trevas se aproxima rapidamente.  

O último grande conflito está diante de nós; mas o 

socorro chegará a todos que amam a Deus e 

obedecem à Sua Lei, e a Terra inteira será iluminada 

com a Sua glória. — The Review and Herald, 19 de 

abril de 1906. 

Esta obra é dada a todos os que têm Cristo crucificado 

entre eles. Por meio do batismo do Espírito Santo, o 

povo de Deus fará, sob a intervenção de seu Mestre, a 

obra que Cristo fez. Eles estão representando a 

benevolência de Deus em prol do nosso mundo. 

Participantes da natureza divina, eles não somente 

salvarão suas próprias almas por meio da fé em 

Jesus, mas Cristo diz acerca deles: “Sois cooperadores 

juntamente com Deus”. Como Suas testemunhas, Ele 

deu a cada um a sua obra. Como Seus 

representantes, eles devem levar ao mundo a 

mensagem de convite e misericórdia.  

Cristo ordena Seus discípulos a exaltarem o Redentor 

do mundo. Eles devem ter um senso de sua obrigação 

ao dedicar suas capacidades à obra de ganhar almas 

para o evangelho dAquele que tem feito um sacrifício 

tão amplo para a iluminação e recuperação do mundo. 

— The Review and Herald, 22 de março de 1898.  

 

B. O que deve ser lembrado pelos que estão 

buscando compartilhar a luz da verdade 

presente diretamente da Palavra de Deus? 

Isaías 55:9-11. 

Isaías 55:9-11 9"Assim como os céus são mais 

altos do que a terra, também os meus caminhos 

são mais altos do que os seus caminhos e os 

meus pensamentos mais altos do que os seus 

pensamentos. 10Assim como a chuva e a neve 

descem dos céus e não voltam para ele sem 

regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, 

para ela produzir semente para o semeador e 

pão para o que come, 11assim também ocorre 

com a palavra que sai da minha boca: Ela não 

voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e 

atingirá o propósito para o qual a enviei. 

O plano de se darem estudos bíblicos foi uma ideia de 

origem celestial. Muitos há, tanto homens como 

mulheres, que se podem empenhar nesse ramo de 

obra missionária. Podem-se assim desenvolver 

obreiros que se tornem poderosos homens de Deus. 

Por este meio a Palavra de Deus tem sido 

proporcionada a milhares; e os obreiros são postos 

em contato pessoal com o povo de todas as línguas e 

nações. A Bíblia é introduzida nas famílias, e suas 

sagradas verdades encontram guarida na consciência. 

Os homens são solicitados a ler, examinar e julgar por 

si mesmos, e devem sentir a responsabilidade de 

receber ou rejeitar a iluminação divina. Deus não há 

de permitir que essa preciosa obra em Seu favor fique 

sem recompensa. Coroará de êxito todo o esforço 

humilde feito em Seu nome. — Serviço cristão, p. 

141. 

 

Quinta-feira, 8 de dezembro 

5. ERGUE-SE A BANDEIRA DIVINA 

 

A. Quando o inimigo nos oprime, tentando levar-

nos ao desânimo em nossos esforços para 

alcançar almas, o que Deus fará por nós? Isaías 

59:19.  

Isaías 59:19 Desde o poente os homens temerão 

o nome do Senhor, e desde o nascente, a sua 
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glória. Pois ele virá como uma inundação 

impelida pelo sopro do Senhor. 

 

B. Que atitude mental nos permitirá continuar 

em meio a circunstâncias difíceis? Isaías 50:7. 

Isaías 50:7 Porque o Senhor Soberano me ajuda, 

não serei constrangido. Por isso eu me opus 

firmemente como pederneira, e sei que não serei 

envergonhado. 

Em minha juventude, decidi que se eu permitisse a 

mim mesma ser controlada pelas circunstâncias, 

minha vida seria um fracasso. Acerquei-me de tudo o 

que considerava um dever, mesmo que o ambiente 

fosse contra mim. Meu pai frequentemente dizia: 

“Ellen, se fosse seu dever ir a determinado lugar, isso 

se tornaria tão claro que você não teria nenhuma 

dúvida sobre o assunto. Em consideração à sua 

juventude e fraqueza, o Senhor lhe dará uma clara 

evidência de seu dever; e Ele lhe dará forças para 

cumpri-lo sem dificuldades”. “Mas papai”, disse eu, 

“se dificuldades surgirem, devo chamar uma maior 

determinação para enfrentá-los e, ao fazer isso, 

ganharei uma preciosa experiência que me ajudará a 

usar sabiamente os dons intelectuais confiados ao 

meu cuidado”.  

Eis uma obra que cada um de nós deve fazer. Nunca 

vi ou senti o valor das almas como sinto neste 

instante. Como podemos perceber a importância da 

obra de salvação? Comparado ao valor da alma, todo 

o resto afunda na insignificância. Este mundo e suas 

riquezas, esta vida e sua felicidade são de pouca 

importância quando comparados à alegria de uma 

alma eternamente salva. Até que tenhamos ideias 

claras e distintas quanto ao que aquela alma irá 

desfrutar quando estiver salva no reino da glória; até 

que compreendamos plenamente o valor de uma vida 

que se mede com a vida de Deus; até que possamos 

compreender plenamente as riquezas contidas na 

recompensa reservada àqueles que superaram e 

conquistaram a vitória — não podemos conhecer ou 

compreender o inestimável valor de uma alma. — The 

Review and Herald, 25 de março de 1880. 

 

Sexta-feira 9 de dezembro  

PARA VOCÊ REFLETIR 

 

1. Como podemos ser perseverantes em nossa 

obra missionária hoje? 

2. Como os leigos podem fazer uma tremenda 

obra espalhando a verdade?  

3. Como podemos ouvir atentamente o clamor 

macedônico?  

4. Como a genuína religião opera na vida? 

5.Quando o mundo e seus tesouros perderão seu 

significado para nós? 
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Lição 12, - Sábado, 17 de dezembro de 2016 

 

Triunfo final  

 

“E os apóstolos davam, com grande poder, 

testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e 

em todos eles havia abundante graça” (Atos 

4:33). 

 

Nesta mesma hora Seu Espírito e Sua graça se acham 

à disposição de todos quantos deles necessitam e 

creem em Sua Palavra. — Testemunhos para a igreja, 

vol. 8, p. 20. 

 

Leitura adicional: Atos dos apóstolos, pp. 47-56 

(capítulo 5: “O dom do Espírito”); Parábolas de Jesus, 

pp. 415-421 (capítulo 29: “A recompensa merecida”).  

  

Domingo, 11 de dezembro 

1. TESTEMUNHANDO COM PODER 

 

A. Descreva a experiência da primitiva igreja 

após o derramamento do Espírito Santo no dia 

de Pentecostes. Atos 2:16-17; 4:33. 

Atos 2:16-17 16Pelo contrário, isto é o que foi 

predito pelo profeta Joel: 17„Nos últimos dias, 

diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre 

todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas 

profetizarão, os jovens terão visões, os velhos 

terão sonhos. 

Atos 4:33 Com grande poder os apóstolos 

continuavam a testemunhar da ressurreição do 

Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre 

todos eles. 

 [À época dos primeiros apóstolos] centenas 

proclamavam a mensagem: “O reino de Deus está 

próximo” (Marcos 1:15). Não podiam ser impedidos 

nem intimidados por ameaças. O Senhor por eles 

falava; e, aonde quer que fossem, os doentes eram 

curados e aos pobres era pregado o evangelho.  

De uma maneira tão poderosa como essa Deus pode 

atuar quando os homens se entregam ao controle de 

Seu Espírito! — Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 

20. 

 

B. Que profecia terá um cumprimento mais 

completo nestes últimos dias? Isaías 60:3-5.  

Isaías 60:3-5 3As nações virão à sua luz e os 

reis ao fulgor do sua alvorecer. 4"Olhe ao redor, 

e veja: Todos se reúnem e vêm a você; de longe 

vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm 

carregadas nos braços. 5Então o verás e ficarás 

radiante; o seu coração pulsará forte e se 

encherá de alegria, porque a riqueza dos mares 

lhe será trazida, e a você virão as riquezas das 

nações. 

Quando o povo de Deus se separar tão 

completamente do mal que Ele possa fazer repousar 

sobre eles em rica medida a luz do Céu, e esta se 

refletir deles para o mundo, então se cumprirá mais 

plenamente do que jamais fora antes, a profecia de 

Isaías: [são citados os versículos de Isaías 60:3-5]. — 

Nos lugares celestiais, p. 313. 

Ponham de parte os cristãos toda dissensão, e 

entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. 

Com fé peçam a bênção prometida, e virá. O 

derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a 

“chuva temporã”, e glorioso foi o resultado. Porém, a 

chuva serôdia será mais abundante. — Testemunhos 

para a igreja, vol. 8, p. 21. 

 

Segunda-feira, 12 de dezembro  

 

2. OS TEMPOS DO REFRIGÉRIO 

A. Que reconfortante promessa de reavivamento 

e refrigério Oséias deu sob a figura das chuvas 

temporã e serôdia? Oséias 6:1-3.  

Oseias 6:1-3 1"Venham, voltemos para o 

Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura; 

ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. 2Depois 

de dois dias ele nos dará vida novamente; ao 

terceiro dia nos restaurará, para que vivamos 

em sua presença. 3Conheçamos o Senhor; 

esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como 

nasce o sol, ele aparecerá; virá para nós como as 

chuvas de inverno, como as chuvas de primavera 

que regam a terra. " 

 

B. Quais são as condições para o recebimento 

dos prometidos “tempos do refrigério” — o 

completo derramamento do Espírito Santo no 

poder da chuva serôdia? Atos 3:19-21. 

Atos 3:19-21 19Arrependam-se, pois, e voltem-

se para Deus, para que os seus pecados sejam 

cancelados, 20para que venham tempos de 

descanso da parte do Senhor, e ele mande o 

Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. 21É 

necessário que ele permaneça no céu até que 

chegue o tempo em que Deus restaurará todas 
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as coisas, como falou há muito tempo, por meio 

dos seus santos profetas. 

A grande obra do evangelho não deverá encerrar-se 

com menor manifestação do poder de Deus do que a 

que assinalou o seu início. As profecias que se 

cumpriram no derramamento da chuva temporã no 

início do evangelho, devem novamente cumprir-se na 

chuva serôdia, no final do mesmo. Eis aí “os tempos 

do refrigério” que o apóstolo Pedro esperava quando 

disse: “Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para 

que sejam apagados os vossos pecados, e venham 

assim os tempos do refrigério pela presença do 

Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo” (Atos 3:19 e 20). 

— O grande conflito, pp. 611 e 612. 

Os que hão de receber o selo do Deus vivo, e ser 

protegidos, no tempo de angústia, devem refletir 

completamente a imagem de Jesus. Vi que muitos 

negligenciavam a preparação tão necessária, 

esperando que o tempo do “refrigério” e da “chuva 

serôdia” os habilitasse para estar em pé no dia do 

Senhor, e viver à Sua vista. Oh! quantos vi eu no 

tempo de angústia sem abrigo! Haviam negligenciado 

a necessária preparação, e portanto não podiam 

receber o refrigério que todos precisam ter para os 

habilitar a viver à vista de um Deus santo. — 

Primeiros escritos, p. 71. 

 

C. A fim de receber o poder sem medida do 

Espírito Santo, que obra deve ser feita em nosso 

favor e através de nós? Isaías 43:25; 44:22.  

Isaías 43:25 "Sou eu, eu mesmo, aquele que 

apaga suas transgressões, por amor de mim, e 

que não se lembra mais de seus pecados. 

Isaías 44:22 Como se fossem uma nuvem, varri 

para longe suas ofensas; como se fossem a 

neblina da manhã, os seus pecados. Volte para 

mim, pois eu o resgatei. " 

Podemos reclamar a bendita promessa, “Desfaço as 

tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados, 

como a nuvem” (Isaías 44:22). “Por isso, te digo que 

os seus muitos pecados lhe são perdoados” (Lucas 

7:47). Ó, quão preciosa e refrescante é a luz do Sol 

do amor de Deus! O pecador pode olhar à sua vida 

manchada pelo pecado e dizer: “Quem os condenará? 

Pois é Cristo quem morreu [...]”. “[...] Mas, onde o 

pecado abundou, superabundou a graça” (Romanos 

8:34; 5:20). Cristo, o Restaurador, implanta um novo 

princípio de vida na alma, e essa planta cresce e 

produz frutos. A graça de Cristo purifica ao mesmo 

tempo em que perdoa, e prepara homens para a 

santidade do Céu. Estamos a crescer na graça e no 

conhecimento de nosso Senhor Jesus até alcançarmos 

a plena estatura de homens e mulheres em Cristo. — 

The Review and Herald, 14 de julho de 1891. 

 

Terça-feira, 13 de dezembro 

3. AS VESTES DA SALVAÇÃO 

 

A. Mesmo que nos sintamos indignos, que 

garantia temos de que o Senhor nos aceitará 

quando nos achegarmos arrependidos a Ele? 

Isaías 61:10.  

Isaías 61:10 É grande o meu prazer no Senhor! 

Regozija-se a minha alma em meu Deus! Pois ele 

me vestiu com as vestes da salvação e sobre 

mim pôs o manto da justiça, qual noivo que 

adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva 

que se enfeita com jóias. 

Não dê ouvidos à sugestão do inimigo, de permanecer 

afastado de Cristo até que se faça melhor, até que 

você seja bastante bom para ir a Deus. Se esperar até 

lá, nunca você irá a Ele. Se Satanás apontar às suas 

vestes imundas, repita a promessa de Jesus: “O que 

vem a Mim de maneira nenhuma o lançarei fora” 

(João 6:37). [...] Na bela profecia de Zacarias, o 

sumo sacerdote Josué, que estava em pé diante do 

anjo do Senhor, com vestimentas imundas, 

representa o pecador. E o Senhor disse: “Tirai-lhe 

estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho 

feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei 

de vestes novas. [...] E puseram uma mitra limpa 

sobre sua cabeça e o vestiram de vestes” (Zacarias 

3:4 e 5). Assim Deus o vestirá de “vestes de 

salvação”, e o cobrirá com o “manto da justiça” 

(Isaías 61:10). — Parábolas de Jesus, pp. 205 e 206 

(capítulo 16: “A reabilitação do homem”).  

 

B. O que está prestes a ocorrer sob o poder do 

Espírito Santo na chuva serôdia? Isaías 61:11; 

Joel 2:23, 28-31.  

Isaías 61:11 Porque, assim como a terra faz 

brotar a planta e o jardim faz germinar a 

semente, assim o Soberano Senhor fará nascer a 

justiça e o louvor diante de todas as nações. 

Joel 2:23; 28-31 23Ó povo de Sião, alegre-se e 

regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois ele lhe 

dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. 

Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as 

de primavera, como antes fazia. 28"E, depois 

disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os 

povos. Os seus filhos e as suas filhas 

profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens 

terão visões. 29Até sobre os servos e as servas 

derramarei do meu Espírito naqueles dias. 
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30Mostrarei maravilhas no céu e na terra, 

sangue, fogo e nuvens de fumaça. 31O sol se 

tornará em trevas, e a lua em sangue; antes que 

venha o grande e terrível dia do Senhor. 

Não esperemos que a chuva serôdia chegue até nós. 

Ela chegará a todos os que reconhecem e se 

apropriam do orvalho e dos chuveiros de graça que 

caem sobre nós. Quando reunirmos os fragmentos de 

luz; quando apreciarmos as fiéis misericórdias de 

Deus, que ama os que nEle confiam, então todas as 

promessas serão cumpridas. “Porque, como a terra 

produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o 

que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar 

a justiça e o louvor para todas as nações”(Isaías 

61:1). 

O tempo de prova está exatamente diante de nós, 

pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na 

revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa 

os pecados. Este é o princípio da luz do anjo cuja 

glória há de encher a Terra. — The SDA Bible 

Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 984.  

Sei que se deve fazer uma obra em favor do povo, ou 

muitos não estarão preparados para receber a luz do 

anjo que foi enviado do Céu para iluminar toda a 

Terra com a sua glória. Vocês não devem esperar ser 

encontrados como vasos de honra no tempo da chuva 

serôdia, para receber a glória de Deus, se têm 

entregue suas almas à vaidade, falando coisas 

perversas e alimentado em segredo as raízes da 

amargura. — Manuscript Releases, vol. 1, p. 175.  

 

Quarta-feira Dezembro 14 

4. PREPARAÇÃO PARA A CHUVA SERÔDIA 

 

A. Como devemos preparar nossos corações para 

participarmos da chuva serôdia? Joel 2:12-14; 

Oséias 10:12.  

Joel 2:12-14 12"Agora, porém", declara o 

Senhor, "voltem-se para mim de todo o coração, 

com jejum, lamento e pranto. " 13Rasguem o 

coração, e não as vestes. Voltem-se para o 

Senhor, para o seu Deus, pois ele é 

misericordioso e compassivo, muito paciente e 

cheio de amor; arrepende-se, e não envia a 

desgraça. 14Talvez ele volte atrás, arrependa-

se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês 

poderão fazer ofertas de cereal e ofertas 

derramadas para o Senhor, o seu Deus. 

Oseias 10:12 Semeiem a retidão para si, colham 

o fruto da lealdade, e façam sulcos no seu solo 

não arado; pois é hora de buscar o Senhor, até 

que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. 

Deus conduz avante Seu povo, passo a passo. Leva-

os a diferentes pontos, destinados a manifestar o que 

está no coração. Alguns resistem em um ponto, mas 

caem no seguinte. A cada ponto mais adiante, o 

coração é experimentado e provado um pouco mais 

de perto. Se o professo povo de Deus nota que seu 

coração está contrário a esta incisiva obra, isto os 

deve convencer de que têm alguma coisa a fazer a fim 

de vencer, já que não querem ser vomitados da boca 

do Senhor. Disse o anjo: “Deus atuará mais e mais 

rigorosamente a fim de experimentar e provar cada 

um entre Seu povo”. Alguns recebem prontamente 

um ponto; mas quando Deus os leva a outro ponto 

mais difícil, recuam diante dele e ficam para trás, pois 

pensam que isto golpeia diretamente algum ídolo 

acariciado. Aí eles têm oportunidade de ver o que, em 

seu coração, está excluindo a Jesus. Amam alguma 

coisa mais do que a verdade, e o coração não está 

preparado para receber a Jesus. Os indivíduos são 

experimentados e provados por um espaço de tempo 

a fim de ver se estão dispostos a sacrificar seus ídolos 

e ouvir o conselho da Testemunha Verdadeira. Caso 

alguém não seja purificado pela obediência à verdade, 

e vença o egoísmo, o orgulho e as más paixões, os 

anjos de Deus têm a recomendação: “Estão entregues 

a seus ídolos; deixem-nos” (Oséias 4:17), e eles 

passarão adiante à sua obra, deixando essas pessoas 

com seus traços pecaminosos não subjugados, ao 

comando dos anjos maus. Os que satisfazem em 

todos os pontos e resistem a toda prova, e vencem, 

seja qual for o preço, atenderam ao conselho da 

Testemunha Verdadeira, e receberão a chuva serôdia, 

estando assim aptos para a trasladação. — 

Testemunhos para a igreja, vol. 1, p. 187. 

 

B. Além de um profundo exame de coração e 

arrependimento genuíno, que outros deveres 

temos em relação à chuva serôdia? Mateus 5:6; 

Zacarias 10:1.  

Mateus 5:6 Bem-aventurados os que têm fome e 

sede de justiça, pois serão satisfeitos. 

Zacarias 10:1 Peça ao Senhor a chuva de 

primavera, pois, é o Senhor quem faz o trovão, 

quem manda a chuva e lhes dá as plantas do 

campo. 

Por que não temos fome nem sede do dom do 

Espírito, visto como é esse o meio pelo qual 

haveremos de receber poder? Por que não falamos 

sobre Ele, não oramos por Ele e não pregamos a Seu 

respeito? — Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 22. 

Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que 

têm recebido poderão receber maior luz. A não ser 

que nos estejamos desenvolvendo diariamente na 

exemplificação das ativas virtudes cristãs, não 
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reconheceremos as manifestações do Espírito Santo 

na chuva serôdia. — A fé pela qual eu vivo, p. 333.  

Quando tivermos uma consagração completa, de todo 

o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá 

esse fato mediante um derramamento sem medida de 

Seu Espírito; mas isso não acontecerá enquanto a 

maior parte dos membros da igreja não forem 

cooperadores de Deus. — The Review and Herald, 21 

de julho de 1896. 

 

Quinta-feira, 15 de dezembro 

5. ESFORÇANDO-SE PARA RECEBER O SELO DA 

APROVAÇÃO DE DEUS  

 

A. Qual deve ser o principal foco de todo 

seguidor de Cristo? Por que isso é tão 

necessário? Apocalipse 3:5; 7:1-4, 13 e 14; 2 

Coríntios 7:1.  

Apocalipse 3:5 O vencedor será igualmente 

vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome 

do livro da vida, mas o reconhecerei diante do 

meu Pai e dos seus anjos. 

Apocalipse 7:1-4; 13  1Depois disso vi quatro 

anjos de pé nos quatro cantos da terra, retendo 

os quatro ventos, para impedir que qualquer 

vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer 

árvore. 2Então vi outro anjo subindo do Oriente, 

tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta 

voz aos quatro anjos a quem havia sido dado 

poder para danificar a terra e o mar: 3"Não 

danifiquem nem a terra, nem o mar nem as 

árvores, até que selemos as testas dos servos do 

nosso Deus". 4Então ouvi o número dos que 

foram selados: cento e quarenta e quatro mil, de 

todas as tribos de Israel. Então um dos anciãos 

me perguntou: "Quem são estes que estão 

13vestidos de branco, e de onde vieram? " 

2 Coríntios 7:1 Amados, visto que temos essas 

promessas, purifiquemo-nos de tudo o que 

contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a 

santidade no temor de Deus. 

O selo do Deus vivo só será colocado sobre os que 

têm um caráter semelhante ao caráter de Cristo. — 

The Review and Herald, 21 de maio de 1895. 

Quando nos tornarmos filhos de Deus, nossos nomes 

são escritos no livro da vida do Cordeiro, e eles 

permanecerão ali até o tempo do juízo investigativo. 

Então o nome de todo indivíduo será chamado, e seus 

registros examinados por Aquele que declara: 

“Conheço as tuas obras”. Se for verificado naquele dia 

que não nos arrependemos de todos os nossos 

perversos atos, nossos nomes serão riscados do livro 

da vida e nossos pecados permanecerão contra nós. 

Se o crente professo se torna autoconfiante, se em 

palavra ou pensamento ele quebra o menor preceito 

da Lei de Deus, acaba por representar mal a Jesus, e 

no juízo serão pronunciadas as terríveis palavras: 

“Riscarei o seu nome do livro da vida, pois ele é um 

obreiro da iniquidade”. Porém, o Pai Se compadece da 

alma temente a Deus que desconfia de si mesma; e 

ainda que seja assediada por tentações e dúvidas, 

Jesus pleiteia por ela e confessa seu nome diante do 

Pai e dos santos anjos. — The Signs of the Times, 6 

de agosto de 1885. 

Mas os que esperam contemplar uma transformação 

mágica em seu caráter sem resoluto esforço de sua 

parte, para vencer o pecado, esses serão 

decepcionados. Não temos motivo para temer, 

enquanto olharmos a Jesus; razão alguma para 

duvidar de que Ele seja capaz para salvar 

perfeitamente a todos os que a Ele se chegam; mas 

podemos, sim, temer constantemente que nossa 

velha natureza de novo alcance a supremacia, que o 

inimigo elabore alguma cilada pela qual nos tornemos 

outra vez cativos seus. [...] Como a cera toma a 

impressão do sinete, assim deve a alma tomar a 

impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de 

Cristo. — Mensagens escolhidas, vol. 1, pp. 336 e 

337.  

 

Sexta-feira, 16 de dezembro  

 PARA VOCÊ REFLETIR 

 

1. Que resultados podem ser aguardados sob o 

poder da chuva serôdia?  

2. Somente quem pode receber o selo do Deus 

vivo? 

3. O que nos impede de receber a chuva serôdia? 

4. O que precisamos alcançar a fim de receber a 

chuva serôdia? 

5. Quando o assunto é vencer o pecado, que 

devemos temer? 
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Lição 13 - Sábado, 24 de dezembro de 2016 

 

Os últimos dias da Terra  

 

“Mas julgará com justiça os pobres, e 

repreenderá com equidade os mansos da Terra, 

e ferirá a Terra com a vara de Sua boca, e com o 

sopro dos Seus lábios matará o ímpio” (Isaías 

11:4).  

 

Estamos vivendo em um período da história do mundo 

na verdade demasiado solene para sermos 

descuidados e negligentes. — Filhos e filhas de Deus, 

p. 118. 

 

Leitura adicional: O grande conflito, pp. 603-614 

(capítulo 38: “O último convite divino”), 622-626 

(capítulo 39: “Aproxima-se o tempo de angústia”), 

635-644 (capítulo 40: “O livramento dos justos”).

  

 

Domingo, 18 de dezembro  

1. UM IMPRESSIONANTE DESPERTAMENTO 

 

A. Por que a chuva serôdia deve ser um evento 

de grande regozijo na história? Oséias 6:1-3. 

Oseias 6:1-3 1"Venham, voltemos para o 

Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura; 

ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. 2Depois 

de dois dias ele nos dará vida novamente; ao 

terceiro dia nos restaurará, para que vivamos 

em sua presença. 3Conheçamos o Senhor; 

esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como 

nasce o sol, ele aparecerá; virá para nós como as 

chuvas de inverno, como as chuvas de primavera 

que regam a terra. " 

Servos de Deus, com o rosto iluminado e a 

resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de 

um lugar para outro para proclamar a mensagem do 

Céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da 

Terra será dada a advertência. Operar-se-ão 

prodígios, os doentes serão curados, e sinais e 

maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também 

opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo 

descer fogo do céu, à vista dos homens (Apocalipse 

13:13). Assim os habitantes da Terra serão levados a 

decidir-se. 

A mensagem há de ser levada não tanto por 

argumentos como pela convicção profunda do Espírito 

de Deus. Os argumentos foram apresentados. A 

semente foi semeada e agora brotará e frutificará. As 

publicações distribuídas pelos missionários têm 

exercido sua influência; todavia, muitos que ficaram 

impressionados foram impedidos de compreender 

completamente a verdade, ou de lhe prestar 

obediência. Agora os raios de luz penetram por toda 

parte, a verdade é vista em sua clareza, e os leais 

filhos de Deus cortam os laços que os têm retido. 

Ligações de família e relações na igreja são agora 

impotentes para detê-los. A verdade é mais preciosa 

do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas 

contra a verdade, grande número se coloca ao lado do 

Senhor. — O grande conflito, p. 612. 

 

Segunda-feira, 19 de dezembro  

2. O GRANDE CONFLITO SE DESENROLA 

 

A. Que outro resultado será produzido pela bem-

sucedida apresentação do evangelho sob o 

poder da chuva serôdia? Eclesiastes 11:1-2; 2 

Coríntios 2:14-17.  

Eclesiastes 11:1-2 1Atire o seu pão sobre as 

águas, e depois de muitos dias você tornará a 

encontrá-lo. 2Reparta o que você tem com sete, 

até mesmo com oito, pois você não sabe que 

desgraça poderá cair sobre a terra. 

2 Coríntios 2:14-17 14Mas graças a Deus, que 

sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e 

por nosso intermédio exala em todo lugar a 

fragrância do seu conhecimento; 15porque para 

Deus somos o aroma de Cristo entre os que 

estão sendo salvos e os que estão perecendo. 

16Para estes somos cheiro de morte; para 

aqueles fragrância de vida. Mas, quem está 

capacitado para tanto? 17Ao contrário de 

muitos, não negociamos a palavra de Deus 

visando lucro; antes, em Cristo falamos diante 

de Deus com sinceridade, como homens 

enviados por Deus. 

Homens de fé e oração serão constrangidos a sair 

com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes 

dá. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os 

terríveis resultados da imposição das observâncias da 

igreja pela autoridade civil, as incursões do 

espiritismo, os furtivos, mas rápidos progressos do 

poder papal — tudo será desmascarado. Por meio 

destes solenes avisos o povo será comovido. Milhares 

de milhares que nunca ouviram palavras como essas, 

escutá-las-ão. Com espanto ouvirão o testemunho de 

que Babilônia é a igrejacaída por causa de seus erros 

e pecados, por causa de sua rejeição da verdade, 

enviada do Céu a ela. Ao ir o povo a seus antigos 
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ensinadores, com a ávida pergunta — São estas 

coisas assim? — os ministros apresentam fábulas, 

profetizam coisas agradáveis, para acalmar-lhes os 

temores, e silenciar a consciência despertada. Mas, 

visto que muitos se recusarão a satisfazer-se com a 

mera autoridade dos homens, pedindo um claro — 

“Assim diz o Senhor” — o ministério popular, 

semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira 

por ser posta em dúvida a sua autoridade, denunciará 

a mensagem como sendo de Satanás, e agitará as 

multidões amantes do pecado para ultrajar e 

perseguir os que a proclamam. 

Estendendo-se a controvérsia a novos campos, e 

sendo a atenção do povo chamada para a Lei de Deus 

calcada a pés, Satanás entrará em ação. O poder que 

acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a 

ela se opõem. O clero empregará esforços quase 

sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que 

ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu 

alcance esforçar-se-á por evitar todo estudo destes 

assuntos vitais. A igreja apelará para o braço forte do 

poder civil, e nesta obra unir-se-ão romanistas e 

protestantes. Ao tornar-se o movimento em prol da 

imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-

se-á a lei [humana] contra os observadores dos 

mandamentos. Serão ameaçados com multas e 

prisão, e a alguns se oferecerão posições de influência 

e outras recompensas e vantagens, como engodo 

para renunciarem a sua fé. Mas sua perseverante 

resposta será: “Mostrai-nos pela Palavra de Deus o 

nosso erro” — a mesma que foi apresentada por 

Lutero sob idênticas circunstâncias. Os que forem 

citados perante os tribunais, defenderão 

corajosamente a verdade, e alguns que os ouvirem 

serão levados a decidir-se a guardar todos os 

mandamentos de Deus. Assim a luz chegará a 

milhares que de outra maneira nada saberiam destas 

verdades. — O grande conflito, pp. 606 e 607. 

 

Terça-feira, 20 de dezembro 

3. PROTEÇÃO SOMENTE EM DEUS 

 

A. Quando igreja e Estado estiverem unidos em 

desafiadora rebelião contra a Lei moral de Deus 

— os Dez Mandamentos — o que ocorrerá com os 

poucos fiéis que tentarem aderir aos seus 

princípios sagrados? 2 Timóteo 3:12; Apocalipse 

13:11-17.  

2 Timóteo 3:12 De fato, todos os que desejam 

viver piedosamente em Cristo Jesus serão 

perseguidos. 

Apocalipse 13:11-17 11Então vi outra besta que 

saía da terra, com dois chifres como cordeiro, 

mas que falava como dragão. 12Exercia toda a 

autoridade da primeira besta, em nome dela, e 

fazia a terra e seus habitantes adorarem a 

primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido 

curado. 13E realizava grandes sinais, chegando 

a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos 

homens. 14Por causa dos sinais que lhe foi 

permitido realizar em nome da primeira besta, 

ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-

lhes que fizessem uma imagem em honra da 

besta que fora ferida pela espada e contudo 

revivera. 15Foi-lhe dado poder para dar fôlego à 

imagem da primeira besta, de modo que ela 

podia falar e fazer que fossem mortos todos os 

que se recusassem a adorar a imagem. 

16Também obrigou todos, pequenos e grandes, 

ricos e pobres, livres e escravos, a receberem 

certa marca na mão direita ou na testa, 17para 

que ninguém pudesse comprar nem vender, a 

não ser quem tivesse a marca, que é o nome da 

besta ou o número do seu nome. 

Como o sábado se tornou o ponto especial de 

controvérsia por toda a cristandade, e as autoridades 

religiosas e seculares se combinaram para impor a 

observância do domingo, a recusa persistente de uma 

pequena minoria em ceder à exigência popular fará 

com que esta minoria seja objeto de ódio universal. 

Insistir-se-á em que os poucos que permanecem em 

oposição a uma instituição da igreja e lei do Estado, 

não devem ser tolerados; que é melhor que eles 

sofram do que nações inteiras sejam lançadas em 

confusão e ilegalidade. [...] Este argumento parecerá 

conclusivo; e expedir-se-á, por fim, um decreto contra 

os que santificam o sábado do quarto mandamento, 

denunciando-os como merecedores do mais severo 

castigo, e dando ao povo liberdade para, depois de 

certo tempo, matá-los. O romanismo no Velho Mundo, 

e o protestantismo apóstata no Novo, adotarão uma 

conduta idêntica para com aqueles que honram todos 

os preceitos divinos.  

O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de 

aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo 

de angústia de Jacó. — O grande conflito, pp. 615 e 

616.  

 

B. Assim que os métodos comuns de comércio 

forem cortados e a proteção dos governos civis 

for retirada, como os poucos fiéis de Deus irão 

sobreviver? Isaías 43:18-21; 41:17-20; 33:16. 

Isaías 43:18-21 18"Esqueçam o que se foi; não 

vivam no passado. 19Vejam, estou fazendo uma 

coisa nova! Ela já está surgindo! Vocês não o 

percebem? Até no deserto vou abrir um caminho 

e riachos no ermo. 20Os animais do campo me 
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honrarão, os chacais e as corujas, porque 

fornecerei água no deserto e riachos no ermo, 

para dar de beber a meu povo, meu escolhido, 

21ao povo que formei para mim mesmo a fim de 

que proclamasse o meu louvor". 

Isaías 41:17-20 17"O pobre e o necessitado 

buscam água, e não encontram! Suas línguas 

estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, 

lhes responderei; eu, o Deus de Israel, não os 

abandonarei. 18Abrirei rios nas colinas estéreis, 

e fontes nos vales. Transformarei o deserto num 

lago, e o chão ressequido em mananciais. 

19Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a 

oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o 

abeto e o pinheiro, 20para que o povo veja e 

saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do 

Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. 

Isaías 33:16 é esse o homem que habitará nas 

alturas; seu refúgio será a fortaleza das rochas; 

terá suprimento de pão, e água não lhe faltará. 

O Senhor tem-me mostrado repetidamente que é 

contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o 

tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem 

alimento acumulado por eles no campo no tempo de 

angústia, quando a espada, a fome e pestilência 

dominarem a Terra, seria tomado deles por mãos 

violentas e estranhos ceifariam os seus campos. Será 

para nós então tempo de confiar inteiramente em 

Deus, e Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa 

água serão certos nesse tempo, e que não teremos 

falta nem padeceremos fome, pois Deus é capaz de 

estender para nós uma mesa no deserto. Se 

necessário Ele enviaria corvos para nos alimentar, 

como fez com Elias, ou faria chover maná do céu, 

como fez para os israelitas. — Primeiros escritos, p. 

56.  

 

Quarta-feira, 21 de dezembro  

4. SÓLIDA SEGURANÇA 

 

A. O que o povo de Deus é instruído a fazer em 

antecipação ao tempo de angústia, e como eles 

serão protegidos? Isaías 26:20-21; 49:15-16. 

Isaías 26:20-21 20Vá, meu povo, entre em seus 

quartos e tranque as portas; esconda-se por um 

momento, até que tenha passado a ira dele. 

21Vejam! O Senhor está saindo da sua habitação 

para castigar os moradores da terra por suas 

iniqüidades. A terra mostrará o sangue 

derramado sobre ela; não mais encobrirá os 

seus mortos. 

Isaías 49:15-16 15"Será que uma mãe pode 

esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter 

compaixão do filho que gerou? Embora ela possa 

se esquecer, eu não me esquecerei de você! 

16Veja, eu gravei você nas palmas das minhas 

mãos; seus muros estão sempre diante de mim. 

Casas e terras serão de nenhuma utilidade para os 

santos no tempo de angústia, pois terão de fugir 

diante de turbas enfurecidas, e nesse tempo suas 

posses não podem ser liberadas para o avançamento 

da causa da verdade presente. Foi-me mostrado que é 

vontade de Deus que os santos se libertem de todo 

embaraço antes que venha o tempo de angústia, e 

façam um concerto com Deus mediante sacrifício. Se 

eles puserem sua propriedade no altar do sacrifício e 

ferventemente inquirirem de Deus quanto ao seu 

dever, Ele lhes ensinará sobre quando dispor dessas 

coisas. Então estarão livres no tempo de angústia, 

sem nenhum estorvo1 para sobrecarregá-los. 

Vi que se alguém se apegar à sua propriedade e não 

inquirir do Senhor quanto ao seu dever, Ele não fará 

conhecido esse dever, sendo-lhes permitido conservar 

sua propriedade, e no tempo da angústia isto virá 

sobre eles como uma montanha para esmagá-los, e 

eles procurarão dispor dela, mas não será possível. — 

Primeiros escritos, pp. 56 e 57. 

No dia de amarga provação Ele [Cristo] dirá: “Vai, 

pois, povo Meu, entra nos teus quartos e fecha as 

tuas portas sobre ti; esconde-te só por um momento, 

até que passe a ira.” Isaías 26:20. Quais são os 

quartos em que devem esconder-se? São a proteção 

de Cristo e dos santos anjos. [...]  

Vi os santos deixarem as cidades, e vilas, reunirem-se 

em grupos e viverem nos lugares mais solitários da 

Terra. Anjos lhes proviam alimento e água, enquanto 

os ímpios estavam a sofrer fome e sede. 

Durante a noite passou diante de mim uma cena 

muito impressiva. Parecia haver grande confusão e o 

conflito de exércitos. Um mensageiro do Senhor 

estava em pé à minha frente, e disse: “Chame sua 

família. Eu a guiarei; siga-me.” Ele conduziu-me por 

uma escura passagem, através de uma floresta, e 

depois através das reentrâncias2 das montanhas, e 

disse: “Aqui você está segura.” Havia outros que 

foram conduzidos a esse abrigo. Disse o mensageiro 

celestial: “O tempo de angústia sobreveio como um 

ladrão à noite, conforme o Senhor advertiu a vocês 

que sucederia.” 

No tempo de angústia, precisamente antes da vinda 

de Cristo, os justos serão preservados pelo ministério 

de anjos celestiais; não haverá segurança para o 

                                           
1
Estorvo: Empecilho, obstáculo. 

2
Reentrância: Curva ou ângulo para dentro. 
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transgressor da Lei de Deus. Os anjos não poderão 

proteger, então, aqueles que estão a desrespeitar um 

dos preceitos divinos. — Maranata (Meditação matinal 

de 1977), p. 270. 

 

Quinta-feira, 22 de dezembro  

5. LIBERTAÇÃO! 

 

A. Quem estará seguro na hora da ira de Deus? 

Isaías 33:13-16; 52:9-10. 

Isaías 33:13-16 13Vocês que estão longe, 

atentem para o que eu fiz! Vocês, que estão 

perto, reconheçam o meu poder! 14Em Sião os 

pecadores estão aterrorizados; o tremor se 

apodera dos ímpios: "Quem de nós pode 

conviver com o fogo consumidor? Quem de nós 

pode conviver com a chama eterna? " 15Aquele 

que anda corretamente e fala o que é reto, que 

recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita 

suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de 

assassinatos e fecha os olhos para não 

contemplar o mal, 16é esse o homem que 

habitará nas alturas; seu refúgio será a fortaleza 

das rochas; terá suprimento de pão, e água não 

lhe faltará. 

Isaías 52:9-10 9Cantem juntamente de alegria, 

vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor 

consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. 

10O Senhor desnudará seu santo braço à vista 

de todas as nações, e todos os confins da terra 

verão a salvação de nosso Deus. 

 

B. Que evento incrível alvoroçará o mundo — 

talvez a fim de que todo olho presencie isso 

aproximadamente ao mesmo tempo?Isaías 11:4; 

24:1-6, 19-22; Apocalipse 1:7. O que os santos 

irão declarar? Isaías 25:9.  

Isaías 11:4 mas com retidão julgará os 

necessitados, com justiça tomará decisões em 

favor dos pobres. Com suas palavras, como se 

fossem um cajado, ferirá a terra; com o sopro de 

sua boca matará os ímpios. 

Isaías 24:1-6; 19-22 1Vejam! O Senhor vai 

arrasar a terra e devastá-la; arruinará sua 

superfície e espalhará seus habitantes. 2Será o 

mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor 

e o servo, para a senhora e a serva, para o 

vendedor e o comprador, para quem toma 

emprestado e quem empresta, para o devedor e 

o credor. 3A terra será completamente arrasada 

e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra 

foi o Senhor. 4A terra seca-se e murcha, o 

mundo definha e murcha, definham os nobres da 

terra. 5A terra está contaminada pelos seus 

habitantes, porque desobedeceram às leis, 

violaram os decretos e quebraram a aliança 

eterna. 6Por isso a maldição consome a terra, e 

seu povo é culpado. Por isso os habitantes da 

terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de 

sobrarem pouquíssimos. 19A terra foi 

despedaçada, está destruída, totalmente 

abalada! 20A terra cambaleia como um bêbado, 

balança como uma cabana ao vento; tão pesada 

sobre ela é a culpa de sua rebelião que cai para 

nunca mais se levantar! 21Naquele dia o Senhor 

castigará os poderes em cima nos céus e os reis 

em baixo na terra. 22Eles serão arrebanhados 

como prisioneiros numa masmorra, trancados 

numa prisão e castigados depois de muitos dias. 

Apocalipse 1:7 Eis que ele vem com as nuvens, e 

todo olho o verá, até mesmo aqueles que o 

traspassaram; e todos os povos da terra se 

lamentarão por causa dele. Assim será! Amém. 

Isaías 25:9 Naquele dia dirão: "Esse é o nosso 

Deus; nós confiamos nele, e ele nos salvou. Esse 

é o Senhor, nós confiamos nele; exultemos e 

alegremo-nos, pois ele nos salvou". 

Foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o Seu povo. 

[...] Nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas 

nas outras. Havia, porém, um lugar claro de uma 

glória fixa, donde veio a voz de Deus, semelhante a 

muitas águas, abalando os céus e a Terra. Houve um 

grande terremoto. As sepulturas se abriram e os que 

haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, 

guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó, 

glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus 

deveria fazer com os que tinham guardado a Sua lei. 

— Primeiros escritos, p. 285.   

Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, 

aproximadamente da metade do tamanho da mão de 

um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que, 

à distância, parece estar envolta em trevas. O povo 

de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do homem. Em 

solene silêncio fitam-na enquanto se aproxima da 

Terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar 

uma grande nuvem branca, mostrando na base uma 

glória semelhante ao fogo consumidor e encimada 

pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança 

como poderoso vencedor. — O grande conflito, pp. 

640 e 641. 

Por ocasião da vinda de Cristo os ímpios são 

eliminados da face de toda a Terra: consumidos pelo 

espírito de Sua boca, e destruídos pelo resplendor de 

Sua glória. Cristo leva o Seu povo para a cidade de 

Deus, e a Terra é esvaziada de seus moradores [são 
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citados os versículos de Isaías 24:1, 3, 5 e 6]. — 

Ibidem, p. 657. 

 

Sexta-feira, 23 de dezembro  

PARA VOCÊ REFLETIR 

 

1. Por que todos os que hoje espalham as 

sementes da verdade podem fazê-lo com alegria 

e confiança? 

2. O que ocorrerá quando alguém for convocado 

para testemunhar de sua fé?  

3. Como podemos nos preparar agora para a 

crise real do tempo de angústia?  

4. O que ocorrerá com as nossas posses quando 

a verdadeira crise se abater sobre nós?  

5. Por que podemos ser gratos a Deus por nos 

mostrar tantos detalhes sobre o futuro?  
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Lição 14 - Sábado, Dezembro 31, 2016 

 

Vislumbres da eternidade 

 

“Porque eis que Eu crio Céus novos e nova 

Terra; e não haverá lembrança das coisas 

passadas, nem mais se recordarão” (Isaías 

65:17).  

 

É perda eterna ganhar o mundo inteiro com todo o 

seu prazer e glória, e ainda perder a alma. O céu é 

suficientemente acessível, seja qual for o custo. — 

The Review and Herald, 18 de março de 1875. 

 

Leitura adicional: O grande conflito, pp. 644-652 

(capítulo 40: “O livramento dos justos”), 658-678 

(capítulo 41: “Será desolada a Terra”; capítulo 42: “O 

final e glorioso triunfo”). 

  

Domingo, 25 de Dezembro 

1. INDO PARA O CÉU 

 

A. Qual será a gloriosa recompensa dos poucos 

fiéis de Deus? Isaías 26:1-2. 

Isaías 26:1-2 1Naquele dia este cântico será 

entoado em Judá: Temos uma cidade forte; Deus 

estabelece salvação como muros e trincheiras. 

2Abram as portas para que entre a nação justa, 

a nação que se mantém fiel. 

Então a trombeta de prata de Jesus soou, ao descer 

Ele sobre a nuvem, envolto em labaredas de fogo. 

Olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, 

ergueu então os olhos e mãos ao céu, e exclamou: 

Despertem! Despertem! Despertem! Vocês que 

habitam no pó, e levantem (Isaías 26:19). Houve um 

forte terremoto. As sepulturas se abriram, e os 

mortos saíram revestidos de imortalidade. [...] e no 

mesmo instante fomos transformados e “arrebatados 

juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares” 

(1 Tessalonicenses 4:17). 

Todos nós entramos juntos na nuvem, e estivemos 

sete dias ascendendo para o mar de vidro, aonde 

Jesus trouxe as coroas, e com Sua própria destra as 

colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro 

e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 

144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles 

tinham coroas muito brilhantes; outros, não tanto. 

Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao 

passo que outras tinham poucas. Todos estavam 

perfeitamente satisfeitos com sua coroa. E todos 

estavam vestidos com um glorioso manto branco, dos 

ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados em 

redor de nós quando caminhávamos sobre o mar de 

vidro rumo à porta da cidade. Jesus levantou o 

potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas, 

fê-lo girar sobre seus luzentes gonzos1 e nos disse: 

“Vocês lavaram suas vestes em Meu sangue, 

permaneceram firmes pela Minha verdade; entrem.” 

Todos entramos e sentíamos ter perfeito direito à 

cidade. — Testemunhos para a igreja, vol. 1, pp. 60 e 

61. 

 

Segunda-feira, 26 de dezembro  

2. EM UM FUTURO IMINENTE... 

 

A. Compare o futuro dos ímpios com as bênçãos 

dos justos. Isaías 33:24; 34:1-2. O que nos fará 

lembrar deste mundo de pecado? Zacarias 13:6. 

Isaías 33:24 Nenhum morador de Sião dirá: 

"Estou doente! " E os pecados dos que ali 

habitam serão perdoados. 

Isaías 34:1-2 1Aproximem-se, nações, e 

escutem: prestem atenção, ó povos! Que o 

ouçam a terra e tudo o que nela há, o mundo e 

tudo o que dele procede! 2O Senhor está 

indignado contra todas as nações; sua ira está 

contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá 

totalmente, ele os entregará à matança. 

Zacarias 13:6 Se alguém lhe perguntar: „Que 

feridas são estas no seu corpo? ‟, ele 

responderá: „Eu fui ferido na casa de meus 

amigos‟. 

Todo vestígio de maldição é removido. [...] Apenas 

uma lembrança permanece: nosso Redentor sempre 

levará os sinais de Sua crucifixão. Em Sua fronte 

ferida, em Seu lado, em Suas mãos e pés, estão os 

únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. 

[...] Seu lado ferido donde fluiu a corrente carmesim, 

que reconciliou o homem com Deus — ali está a glória 

do Salvador, ali está “o esconderijo da Sua força”. 

[...] E os sinais de Sua humilhação são a Sua mais 

elevada honra; através das eras intérminas os 

ferimentos do Calvário Lhe proclamarão o louvor e 

declararão o poder. — O grande conflito, p. 674. 

 

B. Com que bela descrição Isaías retrata a 

gloriosa esperança de todos os tempos — e como 

podemos ter uma antecipação dessa alegria 

mesmo agora? Isaías 35:1-10. 

                                           
1
Gonzo: Dobradiça. 
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Isaías 35:1-10 1O deserto e a terra ressequida 

se regozijarão; o ermo exultará e florescerá 

como a tulipa; 2irromperá em flores, mostrará 

grande regozijo e cantará de alegria. A glória do 

Líbano lhe será dada, como também o 

resplendor do Carmelo e de Sarom; verão a 

glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. 

3Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os 

joelhos vacilantes; 4digam aos desanimados de 

coração: "Sejam fortes, não temam! Seu Deus 

virá, virá com vingança; com divina retribuição 

virá para salvá-los". 5Então se abrirão os olhos 

dos cegos e se destaparão os ouvidos dos 

surdos. 6Então os coxos saltarão como o cervo, 

e a língua do mudo cantará de alegria. Águas 

irromperão no ermo e riachos no deserto. 7A 

areia abrasadora se tornará um lago; a terra 

seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde 

outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco 

e o papiro. 8E ali haverá uma grande estrada, 

um caminho que será chamado Caminho de 

Santidade. Os impuros não passarão por ele; 

servirá apenas aos que são do Caminho; os 

insensatos não o tomarão. 9Ali não haverá leão 

algum, e nenhum animal feroz passará por ele; 

não se acharão ali. Só os redimidos andarão por 

ele, 10e os que o Senhor resgatou voltarão. 

Entrarão em Sião com cantos de alegria; 

duradoura alegria coroará suas cabeças. Júbilo e 

alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o 

suspiro fugirão. 

A todos quantos se entregam sem reservas ao Senhor 

para servi-lO, é dada capacidade para obterem 

resultados imensuráveis2. Deus fará grandes coisas 

por eles. Ele operará de tal modo na mente dos 

homens que, ainda neste mundo será visto em suas 

vidas o cumprimento da promessa da condição futura 

[são citados aqui os versículos de Isaías 35:1-10]. — 

A ciência do bom viver, p. 160. 

Em nossa vida aqui, posto que terrestre e restrita pelo 

pecado, a maior alegria e mais elevada educação se 

encontram no serviço em prol de outras pessoas. E no 

futuro estado, livres das limitações próprias da 

humanidade pecaminosa, será no serviço que se 

encontrará a nossa máxima alegria e mais elevada 

educação — testemunhando (e aprendendo, 

novamente, sempre que assim o fizermos) “as 

riquezas da glória deste mistério”, “que é Cristo em 

vós, a esperança da glória” (Colossenses 1:27). — 

Educação, p. 309. 

 

C. Em que devemos estar principalmente 

focados quando planejamos nosso futuro? Isaías 

                                           
2
Imensurável: Que não se pode medir; ilimitado. 

65:17-19; Apocalipse 21:1; Hebreus 11:8, 10, 

13-16. 

Isaías 65:17-19 17"Pois vejam! Criarei novos 

céus e nova terra, e as coisas passadas não 

serão lembradas. Jamais virão à mente! 

18Alegrem-se, porém, e regozijem-se para 

sempre no que vou criar, porque vou criar 

Jerusalém para regozijo, e seu povo para 

alegria. 19Por Jerusalém me regozijarei e em 

meu povo terei prazer; nunca mais se ouvirão 

nela voz de pranto e choro de tristeza. 

Apocalipse 21:1 Então vi um novo céu e uma 

nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra 

tinham passado; e o mar já não existia. 

Hebreus 11:8; 10; 13-16 8 Pela fé Abraão, 

quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um 

lugar que mais tarde receberia como herança, 

embora não soubesse para onde estava indo. 10 

Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, 

cujo arquiteto e edificador é Deus. 13Todos 

estes ainda viveram pela fé, e morreram sem 

receber o que tinha sido prometido; viram-nas 

de longe e de longe as saudaram, reconhecendo 

que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 

14Os que assim falam mostram que estão 

buscando uma pátria. 15Se estivessem 

pensando naquela de onde saíram, teriam 

oportunidade de voltar. 16Em vez disso, 

esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a 

pátria celestial. Por essa razão Deus não se 

envergonha de ser chamado o Deus deles, pois 

preparou-lhes uma cidade. 

 

Terça-feira, 27 de dezembro  

3. ENFIM, PAZ E TRANQUILIDADE! 

 

A. Como Isaías descreve o novo Céu e a nova 

Terra? Isaías 32:18; 60:18-22.  

Isaías 32:18 O meu povo viverá em locais 

pacíficos, em casas seguras, em tranqüilos 

lugares de descanso, 

Isaías 60:18-22 18Não se ouvirá mais falar de 

violência em sua terra, nem de ruína e 

destruição dentro de suas fronteiras. Os seus 

muros você chamará salvação, e as suas portas, 

louvor. 19O sol não será mais a sua luz de dia, e 

você não terá mais o brilho do luar, pois o 

Senhor será a sua luz para sempre; o seu Deus 

será a sua glória. 20O seu sol nunca se porá, e a 

sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor 

será a sua luz, para sempre e os seus dias de 

tristeza terão fim. 21Então todo o seu povo será 
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justo, e possuirá a terra para sempre. Ele é o 

renovo que plantei, obra das minhas mãos, para 

manifestação da minha glória. 22O mais 

pequenino se tornará mil, o menor será uma 

nação poderosa. Eu sou o Senhor; na hora certa 

farei que isso aconteça depressa. " 

Um receio de fazer com que a herança futura pareça 

demasiado material tem levado muitos a espiritualizar 

as mesmas verdades que nos levam a considerá-la 

nosso lar. Cristo afirmou a Seus discípulos haver ido 

preparar moradas para eles na casa de Seu Pai. Os 

que aceitam os ensinos da Palavra de Deus não serão 

totalmente ignorantes com respeito à morada 

celestial. [...] [É citado o versículo de 1 Coríntios 2:9] 

A linguagem humana não é adequada para descrever 

a recompensa dos justos. Será conhecida apenas dos 

que a contemplarem. Nenhum espírito finito pode 

compreender a glória do Paraíso de Deus. — O grande 

conflito, pp. 674 e 675. 

 

B. Como Isaías descreve o pacífico ambiente da 

nova Terra? Isaías 11:6, 7-9; 65:25. Por que 

devemos tentar estabelecer a nós mesmos e 

nossas famílias em um ambiente com maior 

semelhança possível ao futuro estado, mesmo 

aqui e agora? Isaías 32:17.  

Isaías 11:6; 7-9; 65:25 6O lobo viverá com o 

cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o 

bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão 

juntos; e uma criança os guiará. 7A vaca se 

alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão 

juntos, e o leão comerá palha como o boi. 8A 

criancinha brincará perto do esconderijo da 

cobra, a criança colocará a mão no ninho da 

víbora. 9Ninguém fará nenhum mal, nem 

destruirá coisa alguma em todo o meu santo 

monte, pois a terra se encherá do conhecimento 

do Senhor como as águas cobrem o mar. 

Isaías 65:25 O lobo e o cordeiro comerão juntos, 

e o leão comerá feno, como o boi, mas o pó será 

a comida da serpente. Não farão nem mal nem 

destruição em todo o meu santo monte", diz o 

Senhor. 

Isaías 32:17 O fruto da justiça será paz; o 

resultado da justiça será tranqüilidade e 

confiança para sempre. 

Repetidas vezes o Senhor tem instruído que nosso 

povo deve tirar suas famílias das cidades, levando-as 

para o campo, onde podem produzir suas próprias 

provisões; pois no futuro o problema de comprar e 

vender será muito sério. Devemos começar agora a 

acatar a instrução dada inúmeras vezes: Saiam das 

cidades para as zonas rurais, onde as casas não são 

aglomeradas, e onde vocês estarão livres da 

interferência dos inimigos. — O lar adventista, p. 141. 

Minha mensagem é: Tirem as famílias de vocês das 

cidades. É chegado o tempo em que, conforme Deus 

abra o caminho, devem as famílias mudar-se para 

fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o 

campo. Devem os pais procurar um lugar apropriado 

quanto seus recursos o permitam. [...] 

Antes que severo castigo venha sobre os habitantes 

da Terra, o Senhor convida a todos os que são 

verdadeiros israelitas a prepararem-se para o 

acontecimento. Aos pais Ele envia a alarmante 

advertência: Reúnam seus filhos em suas próprias 

casas; afastem-nos dos que estão desrespeitando os 

mandamentos de Deus, que estão ensinando e 

praticando o mal. Saiam das grandes cidades tão 

depressa quanto possível. Os pais podem adquirir 

pequenas propriedades no campo, com terra para 

cultivo, onde possam ter pomares e onde possam 

cultivar vegetais e pequenos frutos [...]. Deus ajudará 

Seu povo a encontrar esses lares fora das cidades. — 

Ibidem, pp. 139 e 140. 

 

Quarta-feira, 28 de dezembro 

4. UM LUGAR REAL COM ATIVIDADES 

GRATIFICANTES 

 

A. Descreva algumas das várias ocupações da 

nova Terra. Isaías 65:21-22. Explique como 

podemos desfrutar, mesmo agora, de uma 

antecipação dessas futuras atividades.  

Isaías 65:21-22 21Construirão casas e nelas 

habitarão; plantarão vinhas e comerão do seu 

fruto. 22Já não construirão casas para outros 

ocuparem, nem plantarão para outros comerem. 

Pois o meu povo terá vida longa como as 

árvores; os meus escolhidos esbanjarão o fruto 

do seu trabalho. 

Faria muito bem a você pôr de lado seus complicados 

cuidados, e buscar um retiro no campo, onde não haja 

tão forte influência para corromper a moral dos 

jovens. Na verdade, você não ficaria, no campo, 

inteiramente livre dos aborrecimentos e complicados 

cuidados; mas evitaria ali muitos males e fecharia a 

porta ao dilúvio de tentações que ameaçam dominar a 

mente de seus filhos. [...] 

Viver no campo lhes será benéfico [aos filhos]; vida 

ativa ao ar livre desenvolve a saúde tanto da mente 

como do corpo. Eles devem ter um jardim para 

cultivar, onde possam encontrar ocupação agradável e 

útil. O estudo de plantas e flores tende a melhorar o 

gosto e o discernimento, enquanto que a familiaridade 
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com a bela e útil criação de Deus tem uma influência 

enobrecedora e refinadora sobre a mente, levando-a 

ao Criador e Senhor de todos. — Testemunhos para a 

igreja, vol. 4, p. 136.  

As montanhas e colinas estão mudando; a Terra está 

envelhecendo como um vestido; mas a bênção de 

Deus, que estende para o Seu povo uma mesa no 

deserto, nunca cessará. — A ciência do bom viver, p. 

200. 

Muitos relutam em ganhar o pão com o suor do rosto 

e recusam cultivar o solo. Mas nas profundezas da 

Terra há bênçãos ocultas para os que têm coragem, 

disposição e perseverança para ajuntar seus tesouros. 

Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um 

lar confortável são reis e rainhas. — Fundamentos da 

educação cristã, pp. 326 e 327.  

 

B. O que mais pode ser dito a respeito da nova 

Terra? Isaías 64:4. 

Isaías 64:4 Desde os tempos antigos ninguém 

ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum 

viu outro Deus, além de ti, que trabalha para 

aqueles que nele esperam. 

Ali, quando for removido o véu que obscurece a nossa 

visão, e nossos olhos contemplarem aquele mundo de 

beleza de que ora apanhamos lampejos pelo 

microscópio; quando olharmos às glórias dos céus 

hoje esquadrinhadas de longe pelo telescópio; 

quando, removida a mácula do pecado, a Terra toda 

aparecer “na beleza do Senhor nosso Deus” — que 

campo se abrirá ao nosso estudo! — Educação, p. 

303.  

Haverá ali música e cânticos; música e cânticos que 

ouvidos mortais jamais ouviram nem o espírito 

humano concebeu [...]. — Ibidem, p. 307. 
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5. O FOCO MAIS IMPORTANTE 

 

A. Como o poder e o amor de Deus serão 

refletidos na nova Terra? Efésios 3:17, 20. 

Efésios 3:17; 20 17para que Cristo habite em 

seus corações mediante a fé; e oro para que 

vocês, arraigados e alicerçados em amor, 

20Àquele que é capaz de fazer infinitamente 

mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, 

de acordo com o seu poder que atua em nós, 

[Na nova Terra] o amor e simpatias que o próprio 

Deus plantou na alma, encontrarão ali o mais 

verdadeiro e suave exercício. [...]  

Todas as faculdades se desenvolverão, ampliar-se-ão 

todas as capacidades. A aquisição de conhecimentos 

não cansará o espírito nem esgotará as energias. Ali 

os mais grandiosos empreendimentos poderão ser 

levados avante, alcançadas as mais elevadas 

aspirações, as mais altas ambições realizadas; e 

surgirão ainda novas alturas a atingir, novas 

maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, 

novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da 

alma e do corpo. — O grande conflito, p. 677. 

 

B. Que grande bênção será experimentada pelos 

redimidos? Isaías 66:22-23. Como podemos nos 

preparar para isso agora?  

Isaías 66:22-23 22"Assim como os novos céus e 

a nova terra que vou criar serão duradouros 

diante de mim", declara o Senhor, "assim serão 

duradouros os descendentes de vocês e o seu 

nome. 23De uma lua nova a outra e de um 

sábado a outro, toda a humanidade virá e se 

inclinará diante de mim", diz o Senhor. 

E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão 

mais e mais abundantes e gloriosas revelações de 

Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é 

progressivo, também o amor, a reverência e a 

felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os 

homens acerca de Deus, mais Lhe admiram o caráter. 

— Ibidem, p. 678. 

É mais que tempo de consagrarmos as poucas, 

preciosas horas restantes de nosso tempo de graça a 

lavar nossas vestes de caráter, e branqueá-las no 

sangue do Cordeiro, para que possamos pertencer 

àquele grupo de vestidos brancos que há de estar ao 

redor do grande trono branco. — Para conhecê-lO, p. 

65. 
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PARA VOCÊ REFLETIR 

 

1. Como sabemos que todos os remidos estarão 

contentes com a sua recompensa?  

2. Como podemos experimentar ainda hoje as 

futuras alegrias do Céu?  

3. Se iremos depender somente de Deus na 

grande crise, por que ir para o campo?  

4. Como e por que a nova Terra será melhor do 

que a antiga?  

5. À medida que aumenta o nosso conhecimento 

de Deus, qual será o resultado?  


