Lição 13 | Sábado, 30 de dezembro de 2017

A mensagem do terceiro anjo em realidade
E na sua boca não se achou engano; porque são irrepreensíveis diante do
trono de Deus (Apocalipse 14:5).
Vários me escreveram perguntando se a mensagem de justificação pela fé é a
mensagem do terceiro anjo, e eu respondi: “É a mensagem do terceiro anjo em
realidade”. — The Review and Herald, 1º de abril de 1890.
Estudo adicional: A fé pela qual eu vivo, pp. 209-215 (julho: “O santuário de
Deus”).
Domingo, 24 de dezembro
1. VERDADES BÁSICAS RESTAURADAS
A. Qual é a esperança do evangelho, e como isso se relaciona com a tríplice
mensagem de Apocalipse 14:6-12? Apocalipse 14:6; Colossenses 1:23, 2628.
Ap 14:6-12 — E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno,
para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e
povo, 7 dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a
hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das
águas. 8 E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu! Caiu Babilônia, aquela grande cidade
que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição! 9 E os seguiu
o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e
receber o sinal na testa ou na mão, 10 também o tal beberá do vinho da ira de Deus,
que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e
enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. 11 E a fumaça do seu tormento
sobe para todo o sempre; e não têm repouso, nem de dia nem de noite, os que
adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. 12 Aqui
está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e
a fé em Jesus.
Ap 14:6 — E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o
proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo.
Cl 1:23, 26-28 — Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos
moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda
criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. [...] 26 o
mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que,
agora, foi manifesto aos seus santos; 27 aos quais Deus quis fazer conhecer quais
são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós,
esperança da glória; 28 a quem anunciamos, admoestando a todo homem e
ensinando a todo homem em toda a sabedoria; para que apresentemos todo homem
perfeito em Jesus Cristo.
Cristo espera ansiosamente a manifestação de Si mesmo em Sua igreja. Quando o
caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em Seu povo, então Ele virá para
reivindicá-los como Seus. — Parábolas de Jesus, p. 69.
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B. Que importante doutrina foi restaurada após o segundo movimento
adventista? O que essas pessoas se tornaram? Isaías 56:1 e 2; 58:12.
Is 56:1 e 2 — Assim diz o Senhor: Mantende o juízo e fazei justiça, porque a Minha
salvação está prestes a vir, e a Minha justiça, a manifestar-se. 2 Bem-aventurado o
homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de
profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal.
Is 58:12 — E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados;
e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das
roturas e restaurador de veredas para morar.
O Senhor nos enviou mensagens para este tempo a fim de estabelecer o cristianismo
numa base eterna, e todos os que creem na verdade presente não devem
permanecer em sua própria sabedoria, mas em Deus, e levantar o fundamento de
muitas gerações. Eles serão registrados nos livros do Céu como reparadores de
brechas, restauradores de veredas para morar. Devemos manter a verdade porque é
verdade, mesmo diante da mais amarga oposição. Não apenas o homem, mas Deus
está trabalhando na mente humana. O grande poder capaz de iluminar vem de
Cristo; o brilho de Seu exemplo deve ser mantido diante do povo em cada pregação.
— SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, p. 1152.
Segunda-feira, 25 de dezembro
2. UNIDADE DA FÉ
A. Que dons capacitam os crentes sinceros no advento a discernirem as
verdades especiais para esse tempo? 1 Coríntios 12:28.
1 Co 12:28 — E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo
lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar,
socorros, governos, variedades de línguas.
Deus está guiando um povo do mundo para a exaltada plataforma da verdade eterna
— os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Disciplinará e habilitará Seu povo. Eles
não estarão em desacordo, um crendo uma coisa e outro tendo fé e opiniões
inteiramente opostas, e movendo-se de modo independente do corpo. Pela variedade
de dons e governos que Ele pôs em Sua igreja, todos alcançarão a unidade da fé. Se
alguém forma seu próprio conceito acerca da verdade bíblica sem atender à opinião
de seus irmãos, e justifica seu procedimento afirmando ter o direito de pensar
livremente, impondo então suas ideias aos outros, como poderá cumprir a oração de
Cristo? — Testemunhos para ministros, pp. 29 e 30.
B. Como a unidade da igreja afeta nosso testemunho em favor da verdade?
João 13:35.
Jo 13:35 — Nisto todos conhecerão que sois Meus discípulos, se vos amardes uns
aos outros.
É a unidade na igreja que a capacita a exercer influência consciente sobre os
incrédulos e mundanos. — Para conhecê-lO, p. 153.
Nossa unidade e amor uns pelos outros são as credenciais pelas quais
testemunhamos ao mundo que Deus enviou Seu Filho para salvar os pecadores. —
Este dia com Deus, p. 120.
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C. O que teria sido possível se os crentes tivessem, em plena fé, aceitado o
dom da justiça de Cristo? Efésios 4:13.
Ef 4:13 — Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de
Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo,
É o Espírito Santo, o Consolador, que Jesus disse que enviaria ao mundo, que
transforma nosso caráter à imagem de Cristo. E quando isso é realizado, refletimos,
como num espelho, a glória do Senhor. Isto é, o caráter daquele que assim
contempla a Cristo é tão parecido com o do Mestre que se alguém olha para essa
pessoa, vê o próprio caráter de Cristo brilhando como num espelho.
Imperceptivelmente para nós mesmos, somos dia a dia transformados à beleza de
Seu caráter, de nosso próprio caminho e vontade para o caminho e vontade de Cristo.
Assim crescemos em Cristo, e inconscientemente refletimos Sua imagem. — The
Review and Herald, 28 de abril de 1891.
Terça-feira, 26 de dezembro
3. O JUÍZO
A. Que grande acontecimento foi revelado ao profeta Daniel, e quando
começou? Como o ministério de Cristo está associado a esse acontecimento?
Daniel 7:9, 10, 13 e 14; 1 João 2:1; Daniel 8:14.
Dn 7:9, 10, 13 e 14 — Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um
ancião de dias se assentou; a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua
cabeça, como a limpa lã; o seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente.
10 Um rio de fogo manava e saía de diante dele; milhares de milhares o serviam, e
milhões de milhões estavam diante dele; assentou-se o juízo, e abriram-se os livros.
[...] 13 Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do
céu um como o filho do homem; e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até
ele. 14 E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos,
nações e línguas o servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não passará,
e o seu reino, o único que não será destruído.
1 Jo 2:1 — Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis; e, se
alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo.
Dn 8:14 — E ele me disse: Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o santuário
será purificado.
[Cita-se Daniel 7:13 e 14] A vinda de Cristo aqui descrita não é a Sua segunda vinda
à Terra. Ele vem ao Ancião de Dias, no Céu, para receber o domínio, a glória e o
reino, os quais Lhe serão dados no final de Sua obra de mediador. É esta vinda, e não
o Seu segundo advento à Terra, que foi predita na profecia como ocorrendo ao
término dos 2.300 dias, em 1844. Acompanhado por anjos celestiais, nosso grande
Sumo Sacerdote entra no lugar santíssimo, e ali comparece à presença de Deus a fim
de Se entregar aos últimos atos de Seu ministério em prol do homem — realizar a
obra do juízo investigativo e fazer expiação por todos os que forem apresentados
como tendo direito aos benefícios da mesma. — O grande conflito, p. 480.
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B. Se aceitamos a justiça imputada de Cristo e vivemos pelo poder de Sua
justiça comunicada, como seremos encontrados no juízo? Eclesiastes 12:14;
Mateus 12:36 e 37.
Ec 12:14 — Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está
encoberto, quer seja bom, quer seja mau.
Mt 12:36 e 37 — Mas Eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens
disserem hão de dar conta no Dia do Juízo. 37 Porque por tuas palavras serás
justificado e por tuas palavras serás condenado.
Todos os que verdadeiramente se arrependeram do pecado e que pela fé
reivindicaram o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão
acrescentado ao seu nome nos livros do Céu; tornando-se eles participantes da
justiça de Cristo, e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a Lei de
Deus, seus pecados serão apagados e eles mesmos considerados dignos da vida
eterna. [...]
Os pecados para os quais não houve arrependimento e que não foram abandonados
não serão perdoados nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão
para testemunhar contra o pecador no dia de Deus. O pecador pode ter cometido más
ações à luz do dia ou na escuridão da noite; elas, porém, estavam claras e manifestas
Àquele com quem temos de lidar. Anjos de Deus testemunharam cada pecado,
registrando-os nos relatórios infalíveis. O pecado pode ser escondido, negado,
encoberto ao pai, mãe, esposa, filhos e companheiros; pode ser que ninguém, a não
ser os culpados, faça a menor ideia do erro; ele, porém, permanece descoberto aos
seres celestiais. [...] Os homens podem ser enganados pelos que têm coração
corrupto, mas Deus penetra todos os disfarces e lê a vida íntima. — Ibidem, pp. 483
e 486.
Quarta-feira, 27 de dezembro
4. O APAGAMENTO DO PECADO
A. O que é revelado sobre a condição e o caráter daqueles que foram
santificados no tempo do selamento? Apocalipse 14:1-5.
Ap 14:1-5 — E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele
cento e quarenta e quatro mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de
seu Pai. 2 E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um
grande trovão; e uma voz de harpistas, que tocavam com a sua harpa. 3 E cantavam
um como cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos; e
ninguém podia aprender aquele cântico, senão os cento e quarenta e quatro mil que
foram comprados da Terra. 4 Estes são os que não estão contaminados com
mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer
que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para
Deus e para o Cordeiro. 5 E na sua boca não se achou engano; porque são
irrepreensíveis diante do trono de Deus.
As imaculadas vestes da justiça de Cristo são colocadas sobre os provados, tentados,
mas fiéis filhos de Deus. O desprezado remanescente é coberto com vestes gloriosas,
que nunca mais serão manchadas pelas corrupções do mundo. Seus nomes são
mantidos no livro da vida do Cordeiro, registrados entre os fiéis de todos os séculos.
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Resistiram às ciladas do enganador; não foram afastados de sua lealdade pelos
rugidos do dragão. Acham-se agora eternamente seguros das astúcias do tentador. —
Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 475.
B. Que transação maravilhosa ocorre no santuário celestial durante o
julgamento dos justos mortos e, a seguir, dos justos vivos? Atos 3:19.
At 3:19 — Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos
pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor.
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 eu vi 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. Em que condição espiritual devemos estar quando Jesus vier? Hebreus
12:14; 2 Pedro 3:14.
Hb 12:14 — Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o
Senhor,
2 Pe 3:14 — Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais
achados imaculados e irrepreensíveis em paz
“Procurai que dEle sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz” (2 Pedro
3:14). Esta é a norma pela qual todo cristão deve lutar, não em sua própria
capacidade natural, mas pela graça que lhe é dada por Jesus Cristo. Batalhemos pelo
domínio sobre o pecado, e sejamos capazes de controlar toda expressão impaciente,
irritada. — Nossa alta vocação, p. 235.
Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória.
Tinha guardado os mandamentos de Seu Pai, e não havia nEle pecado que Satanás
pudesse usar para a sua própria vantagem. Essa é a condição em que devem se
encontrar os que hão de sobreviver ao tempo de angústia. — O grande conflito, p.
623.
Quinta-feira, 28 de dezembro
5. OS JUSTOS VENCEDORES
A. Que solene advertência é dada para que o povo de Deus seja guardado
dos enganos ensinados pelas igrejas do tempo do fim? Que responsabilidade
repousa sobre os que têm esse conhecimento? Apocalipse 14:9-11; Ezequiel
33:2-4.
Ap 14:9-11 — E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém
adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, 10 também o
tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua
ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do
Cordeiro. 11 E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e não têm
repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele
que receber o sinal do seu nome.
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Ez 33:2-4 — Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu
fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e
o constituir por seu atalaia; 3 e, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a
trombeta e avisar o povo; 4 se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por
avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça.
A mensagem do terceiro anjo deve ser considerada como da mais alta importância. É
uma questão de vida ou morte. A impressão feita por essa mensagem será
proporcional à seriedade e solenidade com que é proclamada. — SDA Bible
Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 980.
B. O que é declarado acerca dos que são vencedores, estando assim
preparados para encontrar Jesus na Sua segunda vinda? Apocalipse 14:12.
Ap 14:12 — Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os
mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
O assim chamado povo de Deus são aqueles que nesta Terra testemunharam com
lealdade. Quem são eles? Os que guardaram os mandamentos de Deus e o
testemunho de Jesus Cristo; os que se apoderaram do Crucificado como seu
Salvador. — Ibidem, p. 981.
Não basta crer no que se diz acerca de Cristo; devemos crer nEle. A única fé que nos
beneficiará é a que O abraça como Salvador pessoal; que se apropria de Seus
méritos. Muitos têm a fé como uma opinião. A fé salvadora é um ajuste pelo qual
aqueles que recebem a Cristo se unem a Deus em um pacto. Fé genuína é vida. Uma
fé viva significa acréscimo de vigor, segura confiança, pela qual a alma se torna uma
força vitoriosa. — O Desejado de Todas as Nações, p. 347.
Sexta-feira, 29 de dezembro
PARA VOCÊ REFLETIR
1. Em que sentido devemos ser “reparadores de brechas”?
2. Por que é tão importante haver unidade na igreja? Como podemos
conseguir isso?
3. Para que nossos pecados sejam apagados, em que condição devemos
estar?
4. Como podemos alcançar o padrão de caráter que Deus exige?
5. Por que não basta crer em Cristo? O que isso significa?
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