
 

 

“Razões para a justiça” 

Vinde, então, e argui-Me, diz o Senhor; ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, 
eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se 
tornarão como a branca lã (Isaías 1:18).  
[Jesus] está familiarizado com os pecados dos seres humanos, conhece todos os seus atos e lê seus 
motivos ocultos e íntimos; contudo, não Se afasta deles por causa de sua maldade. Insiste e 
argumenta com o pecador, e neste sentido, devido ao fato de ter assumido as fraquezas humanas, 
Ele Se coloca no mesmo nível dele [do pecador]. — Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 294 
[colchetes do Tradutor]. 
Estudo adicional: Caminho a Cristo, pp. 23-41. 
 
Domingo, 17 de julho 
1. ENVIA-ME A MIM 
A. Assim que foi purificado pela visão do santuário celestial, qual foi a resposta de Isaías ao 
chamado de Deus? Isaías 6:8-10. 
Is 6:8 Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a 
mim. 
Is 6:9 Disse, pois, ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. 
Is 6:10 Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos; para que ele não veja com os olhos, e 
ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta, e seja sarado. 
 
O profeta [Isaías] foi revigorado para encarar a obra diante de si. Ele carregou a memória dessa visão 
[do templo no céu] durante seu longo e cansativo ministério. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 
751.   
 
B. Como deveríamos responder ao apelo de Deus hoje? Hebreus 3:12-15. 
Hb 3:12 Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus 
vivo; 
Hb 3:13 antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama Hoje, para que nenhum de vós se endureça 
pelo engano do pecado; 
Hb 3:14 porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial; 
Hb 3:15 enquanto se diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação; 
 
Anjos celestiais têm esperado muito por agentes humanos — os membros da igreja — a fim de 
cooperarem com eles na grande obra a ser feita. Eles estão esperando por você. — Ibidem, vol. 9, 
pp. 46, 47. 
Há algo a ser feito por todos. Toda alma que crê na verdade deve aceitar sua missão e estar a postos, 
dizendo: “Eis-me aqui; envia-me a mim”. — Ibidem, vol. 6, p. 49. 
 
Segunda-feira, 18 de julho  
2. RACIOCÍNIO INTELIGENTE 
A. Explique como e por que Deus nos faz um apelo fundamentado na razão. Isaías 1:18. 
Is 1:18 Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos 
como a neve; ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. 
 
O Senhor exige que Seu povo use a razão, e não a substitua por meras impressões. Sua obra [de 
Deus] será compreendida por todos os Seus filhos. Seu ensino será posto ao alcance da 
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compreensão de mentes inteligentes. Foi preparado para elevar a mente. — Testemunhos para a 
igreja, vol. 1, p. 230.  
Cristo comprou o coração e a inteligência humana. Ele comprou nossas faculdades de raciocínio; Ele 
nos concedeu capacidades e poderes. Ele não quer que empreguemos esses atributos apenas nas 
coisas comuns da vida terrestre, enquanto deixamos de lado as coisas eternas. — Sermons and Talks, 
vol. 1, p. 251.  
Um grande nome entre os homens é como uma carta escrita na areia, mas um caráter sem mancha 
durará eternamente. Deus dá a você inteligência e uma mente pensante, a fim de agarrar-se às 
promessas; e Jesus está pronto para ajudá-lo na formação de um caráter forte e harmônico. — A 
maravilhosa graça de Deus, p. 81.  
 
B. Como o evangelho nos abençoa com maior clareza mental? 2 Timóteo 1:7. 
2Tm 1:7 Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 
 
C. Como o coração e a mente estão relacionados? Hebreus 10:16; Ezequiel 36:26. 
Hb 10:16 Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei as minhas leis em seus corações, e as 
escreverei em seu entendimento; acrescenta: 
Ez 36:26 Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o coração de 
pedra, e vos darei um coração de carne. 
 
O que é um novo coração? É uma nova mente. O que é a mente? É a vontade. Onde está sua 
vontade? Ou ao lado de Satanás ou ao lado de Cristo. Agora, cabe a você decidir. A questão é se 
você vai colocar sua vontade ao lado de Cristo. Isso é ter um novo coração. Isso é ter uma nova 
vontade, uma nova mente. — Sermons and Talks, vol. 1, p. 210. 
As palavras, “[...] e vos darei um coração novo [...]” (Ezequiel 36:26), querem dizer que você receberá 
uma nova mente. Essa mudança de coração só ocorre onde há uma concepção clara do dever cristão, 
uma compreensão da verdade. — Conselhos aos professores, pais e estudantes, p. 452.  
 
Terça-feira, 19 de julho 
3. PALAVRAS DURAS — GRAVES CONSEQUÊNCIAS 
A. Foi ordenado a Isaías que apresentasse uma alternativa, uma simples escolha. Que opção 
semelhante é dada a nós? Isaías 1:19-20; Josué 24:14-15. 
Is 1:19 Se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o bem desta terra; 
Is 1:20 mas se recusardes, e fordes rebeldes, sereis devorados à espada; pois a boca do Senhor o disse. 
Js 24:14 Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade; deitai fora os deuses a que serviram vossos pais 
dalém do Rio, e no Egito, e servi ao Senhor. 
Js 24:15 Mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir; se aos deuses a quem serviram 
vossos pais, que estavam além do Rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos 
ao Senhor. 
 
A vontade é a força dominante na natureza do homem, o poder de decisão ou de escolha. Todo ser 
humano com poder de raciocínio tem a capacidade de escolher aquilo que é certo. Em cada 
incidente da vida, a palavra de Deus para nós é: “Escolhei hoje a quem sirvais” (Josué 24:15). Cada 
um pode pôr a sua vontade ao lado da vontade de Deus, pode escolher ser obediente a Ele e, ao 
ligar-se assim às forças divinas, pode colocar-se em uma posição onde nada poderá obrigá-lo a 
praticar o mal. Em cada jovem e criança há o poder de, mediante o auxílio de Deus, formar um 
caráter íntegro e viver uma vida de utilidade. — Educação, p. 289. 



 

 

Não podemos subestimar o valor contido na simplicidade da fé e na inquestionável obediência. É 
escolhendo trilhar o caminho da obediência, por meio de uma fé simples, que o caráter obtém 
perfeição. — The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, p. 1137. 
 
B. Que pecados do povo de Deus foram, na época, mencionados pelo profeta? Isaías 1:21-23.  
Is 1:21 Como se fez prostituta a cidade fiel! ela que estava cheia de retidão! A justiça habitava nela, mas agora homicidas. 
Is 1:22 A tua prata tornou-se em escória, o teu vinho se misturou com água. 
Is 1:23 Os teus príncipes são rebeldes, e companheiros de ladrões; cada um deles ama as peitas, e anda atrás de presentes; não 
fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa da viúva. 
 
[Um] pecado grave existente em nosso meio é a autossuficiência, que é o mesmo que farisaísmo — 
a sensação de que somos justos, e que todos os nossos atos são meritórios quando, na verdade, 
estamos longe de manifestar o espírito certo para com Deus ou para com nossos irmãos. [...] A 
autoestima tem sido valorizada, e você tem manifestado um espírito de crítica com relação aos 
outros porque você não foi posto em primeiro lugar. A inveja, o ciúme, a desconfiança, a 
maledicência e o falso testemunho têm existido. Há corações não consagrados em nosso meio, que 
colocam toda palavra ou ação sob uma falsa luz, mesmo que tenham ocorrido sob a direção especial 
de Deus. [...] Tudo isso agrada ao inimigo. [...] Fazem com que uma palavra torne um homem 
criminoso. Em muitos desses casos de crítica não há pecado real; a suspeita é o resultado de uma 
condição criada pela mente que abriga esses maus pensamentos. Se alguém cruza seu caminho, 
decidem não ter nenhuma unidade ou comunhão com essa pessoa. Sentem-se desgostosos com 
tudo o que ele pode dizer ou fazer. [...] No entanto, aqueles que espalham desafeto e desunião, e 
plantam as sementes do ciúme, ao mesmo tempo consideram-se crentes firmes na verdade. Essas 
pessoas não praticam o espírito da verdade. — The Review and Herald, 18 de dezembro de 1888. 
 
Quarta-feira, 20 de julho 
4. UMA PROFUNDA E INTELIGENTE OBRA 
a. O que é necessário a fim de alcançarmos um pleno arrependimento? Salmos 119:18. 
Sl 119:18 Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. 
 
[1 João 3:2 e 3 citado.] Aqui está uma obra que o homem deve fazer. Ele precisa olhar-se no espelho, 
a Lei de Deus, encontrar os defeitos do seu caráter moral, e abandonar seus pecados, lavando a 
veste do caráter no sangue do Cordeiro. [...] 
Mas a influência de uma esperança evangélica não levará o pecador a considerar a salvação de Cristo 
como questão de livre graça, enquanto ele continua a viver desobedecendo à Lei de Deus. Quando 
a luz da verdade brilhar em sua mente, e ele chegar à plena compreensão das exigências de Deus e 
da extensão de suas faltas, reformará os seus caminhos, tornando-se leal a Deus graças à força 
obtida de seu Salvador, e passará a levar uma vida nova e mais pura. — Testemunhos para a igreja, 
vol. 4, pp. 294, 295.   
No estudo da Palavra, abandone as opiniões preconcebidas e as ideias herdadas e cultivadas. Você 
nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras para defender suas próprias ideias. Deixe-as de 
lado e, com o coração arrependido, ouça o que o Senhor tem a lhe dizer. Quando uma pessoa 
humilde procura a verdade, senta-se aos pés de Cristo e aprende dEle, então a Palavra lhe dá 
entendimento. Porém, para aqueles que são sábios demais aos próprios olhos para estudar a Bíblia, 
Cristo diz: “Vocês devem se tornar mansos e humildes se quiserem ser sábios para a salvação”. 



 

 

Não leia a Palavra sob a influência de opiniões antigas; mas, com a mente livre de preconceitos, 
busque-a com cuidado e oração. Se, à medida que lê, você se sente convicto a respeito de algo, e 
percebe que suas próprias opiniões não estão em harmonia com a Palavra, não tente adaptá-la a 
essas opiniões. Ajuste suas opiniões à Palavra. Não permita que as crenças ou hábitos anteriores 
dominem sua compreensão. Deixe a mente aberta para as maravilhas da Lei. Descubra o que está 
escrito, e então firme os pés sobre a Rocha eterna — Mensagens aos jovens, p. 260.  
 
B. Como a determinação de nos afastarmos do pecado deveria ser uma retrospectiva da 
grande reforma dos dias de Neemias? Neemias 4:6 [última parte].  
Ne 4:6 Assim edificamos o muro; e todo o muro se completou até a metade da sua altura; porque o coração do povo se inclinava 
a trabalhar. 
 
Oh, não deixe para depois o dia do arrependimento e reforma! Agora é o tempo aceitável. — The 
Signs of the Times, July 30, 1894. 
 
Quinta-feira, 21 de julho 
4. ANTECIPANDO A VERDADEIRA HARMONIA 
a. Descreva o nível de sincero arrependimento que Cristo espera ver em nós, que vivemos 
neste período da história da Terra. Apocalipse 3:19.  
Ap 3:19 Eu repreendo e castigo a todos quantos amo: sê pois zeloso, e arrepende-te. 
 
“Uma grande obra deve ser feita pelo remanescente. Muitos deles estão se demorando sobre 
pequenas provas.” Disse o anjo: “Legiões de anjos maus estão ao redor de vocês, tentando introduzir 
suas terríveis trevas, a fim de enredá-los e apanhá-los. Vocês têm permitido que a mente se desvie 
com rapidez da obra de preparação e das importantíssimas verdades para estes últimos dias. Vocês 
têm se demorado sobre pequenas provas e têm entrado em detalhes especiais sobre pequenas 
dificuldades, a fim de explicá-las para satisfação desta ou daquela pessoa.” Horas de conversação 
entre as partes envolvidas têm resultado não somente em tempo perdido, mas os servos de Deus 
têm parado para ouvi-los, quando o coração de ambas as partes não está abrandado pela graça. Se 
o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, cinco minutos bastariam para remover a maioria das 
dificuldades. — Primeiros escritos, p. 119.   
Cristo está voltando. Eu me lembro da época em que pensávamos que o fim estava às portas, em 
1844, e quando nos encontrávamos nas reuniões, apenas uma questão era trazida por um e outro: 
“Irmãos, vocês viram algo que não está correto em mim? Eu sei que não podemos ver nossos 
próprios defeitos, e se alguém viu algo de errado em mim, quero que me diga.” Às vezes, não havia 
erros para serem confessados; então nos curvávamos diante de Deus e pedíamos perdão. Você via 
irmãos que tinham tido alguma dificuldade caminhando para algum celeiro ou pomar, 
reconciliando-se e, juntos, pedindo perdão a Deus. Em seguida, eles retornavam de braços dados, 
cheios de amor fraternal um pelo outro, e em paz entre si. Sentíamos que não era possível deixar a 
companhia uns dos outros, a menos que todos estivessem em paz e harmonia. O doce espírito de 
paz estava em nosso meio, e a glória de Deus estava ao nosso redor. Podíamos ver o brilho no rosto 
das pessoas. — Sermons and Talks, vol. 2, p. 24.  
 
 
 



 

 

Sexta-feira, 22 de julho 
PARA VOCÊ REFLETIR 
1. Como podemos ser inspirados pelo anseio de Isaías em aceitar o chamado de Deus? 
2. O que a verdadeira religião cristã pode fazer pela mente humana? 
3. Como é que o verdadeiro arrependimento influencia nossas relações de uns para com os 
outros? 
4. Explique o segredo vital de como podemos alcançar um crescimento verdadeiro em nosso 
estudo da Bíblia. 
5. Que experiência dos primeiros crentes adventistas faríamos bem em repetir? 
 


