
 

 

“A condição da vinha” 

Que mais se podia fazer à Minha vinha, que Eu lhe não tenha feito? E como, esperando Eu que 
desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? (Isaías 5:4). 
Somente ao render e dobrar sua própria vontade — seus antigos e particulares hábitos —, é que 
você poderá receber os princípios da verdade. Ao tornar-se um ramo da Videira Verdadeira, você 
não produzirá uvas bravas, mas ricos cachos de fruto precioso. — The Review and Herald, 12 de abril 
de 1892.   
Estudo adicional: Profetas e reis, pp. 15-22, 303-305. 
 
Domingo, 26 de junho 
A VINHA AMADA 
A. Que propósito o Criador tinha em vista ao estabelecer a nação hebraica? Gênesis 12:2; 
Deuteronômio 7:6-8; 26:17-19. 
Gn 12:2 Eu farei de ti uma grande nação; abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome; e tu, sê uma bênção. 
Dt 7:6 Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus; o Senhor teu Deus te escolheu, a fim de lhe seres o seu próprio povo, acima 
de todos os povos que há sobre a terra. 
Dt 7:7 O Senhor não tomou prazer em vós nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois 
éreis menos em número do que qualquer povo; 
Dt 7:8 mas, porque o Senhor vos amou, e porque quis guardar o juramento que fizera a vossos pais, foi que vos tirou com mão 
forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. 
Dt 26:17 Hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, os 
seus mandamentos e os seus preceitos, e darás ouvidos à sua voz. 
Dt 26:18 Outrossim, o Senhor hoje te declarou que lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que deverás guardar todos 
os seus mandamentos; 
Dt 26:19 para assim te exaltar em honra, em fama e em glória sobre todas as nações que criou; e para que sejas um povo santo 
ao Senhor teu Deus, como ele disse. 
 
B. Por que aquela nação era profundamente agradecida a Deus? Deuteronômio 32:9-12. 
Dt 32:9 Porque a porção do Senhor é o seu povo; Jacó é a parte da sua herança. 
Dt 32:10 Achou-o numa terra deserta, e num erma de solidão e horrendos uivos; cercou-o de proteção; cuidou dele, guardando-o 
como a menina do seu olho. 
Dt 32:11 Como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos e, estendendo as suas asas, toma-os, e os leva sobre as 
suas asas, 
Dt 32:12 assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele deus estranho. 
 
C. Deus planejou usar o povo hebreu para abençoar outras nações. Como isso se aplica a nós, 
hoje? Deuteronômio 4:5-8; Mateus 5:16.  
Dt 4:5 Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que os observeis no meio da terra na 
qual estais entrando para a possuirdes. 
Dt 4:6 Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos 
estes, estatutos, e dirão: Esta grande nação é deveras povo sábio e entendido. 
Dt 4:7 Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o é a nós o Senhor nosso Deus todas as vezes que o 
invocamos? 
Dt 4:8 E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? 
Mt 5:16 Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que 
está nos céus. 
 
Os olhos do Senhor estão sobre cada indivíduo do Seu povo; Ele tem planos específicos para cada 
um. É Seu propósito que aqueles que põem em prática Seus santos preceitos sejam um povo 
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distinto. [...] Não estamos manifestando os princípios do reino [de Deus] somente a este mundo, 
mas a todo o Universo. — Testemunhos para a igreja, vol. 6, pp. 12, 13.  
 
Segunda-feira, 27 de junho 
2. A ATUAL CONDIÇÃO DA VINHA 
A. Por que Deus estava desapontado com a vinha que tanto amava? Isaías 5:1-4. 
Is 5:1 Ora, seja-me permitido cantar para o meu bem amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía 
uma vinha num outeiro fertilíssimo. 
Is 5:2 E, revolvendo-a com enxada e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e 
também construiu nela um lagar; e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. 
Is 5:3 Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. 
Is 5:4 Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? e por que, esperando eu que desse uvas, veio a produzir 
uvas bravas? 

 
[Os hebreus] desejaram apropriar-se do fruto da vinha sobre a qual haviam sido postos como 
mordomos. Sua avidez e cobiça tornou-os desprezíveis aos olhos dos próprios pagãos. Assim deu-
se ao mundo gentio a ocasião de interpretar mal o caráter de Deus e as leis de Seu reino. — Profetas 
e reis, pp. 20, 21.  
 
B. Em que situação a igreja não apresenta frutos próprios de uma videira verdadeira? João 
15:4.  
Jo 15:4 Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na 
videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. 
 
O Senhor plantou Sua igreja como uma vinha em campo fértil. Com o mais terno cuidado Ele a 
cultivou, para que produzisse frutos de justiça. [...] Mas essa vinha, plantada por Deus, inclinou-se 
para a terra e prendeu suas gavinhas em volta de suportes humanos. Seus ramos se estendem por 
toda a parte, mas produz frutos de uma videira degenerada. [...]  
O Senhor concedeu grandes bênçãos à Sua igreja. A justiça exige que ela devolva esses talentos 
com juros. Como aumentaram os tesouros da verdade confiados à sua guarda, aumentaram também 
suas obrigações. Mas em vez de desenvolver esses dons e avançar no rumo da perfeição, ela 
regrediu em relação ao que já havia alcançado em sua experiência anterior. A mudança em seu 
estado espiritual processou-se gradualmente, e quase imperceptivelmente. Ao começar a buscar o 
louvor e amizade do mundo, sua fé diminuiu, seu zelo acabou, sua fervorosa devoção cedeu lugar 
à formalidade morta. Cada passo rumo ao mundo foi um passo para mais longe de Deus. À medida 
que o orgulho e ambição mundana foram acariciados, afastou-se o espírito de Cristo e insinuaram-
se rivalidade, dissensão e luta, para desviar e enfraquecer a igreja. — Testemunhos para a igreja, vol. 
5, pp. 240, 241.  
 
C. Que tipo de frutos Deus deseja ver em nós? Gálatas 5:22-23. 
Gl 5:22 Mas o fruto do Espírito é: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. 
Gl 5:23 a mansidão, o domínio próprio; contra estas coisas não há lei. 
 



 

 

O fruto que Cristo reclama, após paciente cuidado exercido para com a igreja, é fé, paciência, amor, 
longanimidade, piedade e mansidão. Esses são os cachos dos frutos que maturam em meio a 
tormentas, nuvens, escuridão, bem como sob a luz solar. — Ibidem, p. 116.  
 
Terça-feira, 28 de junho 
3. EVITANDO UMA EXPERIÊNCIA SUPERFICIAL 
A. Descreva o estado da vinha espiritual do Senhor no princípio do governo de Uzias, rei de 
Judá. 2 Reis 15:1-3; 2 Crônicas 26:1-7 e 15. 
2Rs 15:1 No ano vinte e sete de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. 
2Rs 15:2 Tinha dezesseis anos quando começou a reinar, e reinou cinqüenta e dois anos, em Jerusalém. O nome de sua mãe era 
Jecolia, de Jerusalém. 
2Rs 15:3 E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. 
2Cr 26:1 Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha dezesseis anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. 
2Cr 26:2 Ele edificou Elote, e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. 
2Cr 26:3 Tinha Uzias dezesseis anos quando começou a reinar, e reinou cinqüenta e dois anos em Jerusalém. E o nome de sua 
mãe era Jecolia, de Jerusalém. 
2Cr 26:4 Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. 
2Cr 26:5 E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor de Deus; e enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez 
prosperar. 
2Cr 26:6 Saiu e guerreou contra os filisteus, e derrubou o muro de Gate, o muro de Jabné e o muro de Asdode; e edificou cidades 
no país de Asdode e entre os filisteus; 
2Cr 26:7 porque Deus, o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. 
2Cr 26:15 E em Jerusalém fabricou máquinas, inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das 
muralhas, a fim de se atirarem com elas flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe; porque foi 
maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. 
 
O longo reinado de Uzias [também conhecido como Azarias] na terra de Judá e Benjamim, foi 
caracterizado por uma prosperidade maior que a de qualquer outro rei desde a morte de Salomão, 
cerca de dois séculos antes. Por muitos anos o rei governou com discrição. Sob as bênçãos do Céu, 
seus exércitos reconquistaram alguns dos territórios que tinham sido perdidos nos anos anteriores. 
Cidades foram reconstruídas e fortificadas, e a posição da nação entre os povos vizinhos foi 
grandemente fortalecida. Reavivou-se o comércio, e as riquezas das nações fluíram para Jerusalém. 
— Profetas e reis, p. 303.  
 
B. Mencione algumas manchas espirituais que escureceram a administração de Uzias. 2 Reis 
15:4. 
2Rs 15:4 Contudo os altos não foram tirados; o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. 
 
Essa prosperidade [...] não foi acompanhada por um correspondente avivamento do poder espiritual. 
Os cultos do templo prosseguiram como nos anos anteriores, e multidões se reuniram para adorar 
ao Deus vivo; mas o orgulho e o formalismo gradualmente tomaram o lugar da humildade e 
sinceridade. — Idem. 
 
C. Como a negligência em afastar o mal pode se tornar uma praga para nós? Cantares 2:15.  
Ct 2:15 Apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas; pois as nossas vinhas estão em flor. 
 



 

 

Muitos acariciam e desculpam os próprios defeitos de caráter; mas todos eles precisam ser 
remediados. Cada desvio do direito é pecado, e o pecado deve ser afastado, posto de lado. Não 
podemos nos dar ao luxo de andar de forma descuidada diante de nossos irmãos ou perante o 
mundo. Muitos confessam seus pecados várias vezes, mas não se afastam deles de modo definitivo 
por meio de arrependimento genuíno. A menos que tenhamos um propósito firme e sejamos 
ajudados pela graça de Deus, por firme decisão e vigilância contínua, nossas tentativas serão vãs e 
impotentes quando as tentações assaltarem a alma. — The Signs of the Times, 6 de março de 1884. 
São as raposinhas que estragam as vinhas — as pequenas negligências, as pequenas deficiências, 
as pequenas desonestidades, os pequenos desvios do princípio, que cegam a alma e a separam de 
Deus. — Nos lugares celestiais, p. 226.  
 
Quarta-feira, 29 de junho 
4. MANCHADO PELO ORGULHO  
A. Por que o desastre veio sobre Uzias? 2 Crônicas 26:16-21; Números 15:30.  
2Cr 26:16 Mas, quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu, e cometeu 
transgressões contra o Senhor, seu Deus; pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. 
2Cr 26:17 Mas o sacerdote Azarias entrou após ele, com oitenta sacerdotes do Senhor, homens valorosos, 
2Cr 26:18 e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos 
sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimarem incenso. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão; 
e não será isto para honra tua da parte do Senhor Deus. 
2Cr 26:19 Então Uzias se indignou; e tinha na mão um incensário para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os 
sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na testa, perante os sacerdotes, na casa de Senhor, junto ao altar do incenso. 
2Cr 26:20 Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua 
testa. E apressuradamente o lançaram fora, e ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o ferira. 
2Cr 26:21 Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte; e, por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído 
da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. 
Nm 15:30 Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja natural, quer estrangeira, blasfema ao Senhor; tal 
pessoa será extirpada do meio do seu povo, 
 
O pecado que produziu tão desastrosos resultados para Uzias foi o da presunção. Em violação de 
um claro mandamento de Jeová, segundo o qual ninguém que não os descendentes de Arão deviam 
oficiar como sacerdote, o rei entrou no santuário “para queimar incenso no altar”. O sumo sacerdote 
Azarias e seus associados protestaram, e suplicaram a Uzias que abandonasse seu propósito. 
“Transgrediste”, disseram eles; “e não será isto para honra tua” (2 Crônicas 26:16 e 18).  
Uzias encheu-se de ira, que sendo ele o rei, fosse assim repreendido. Mas não lhe foi permitido 
profanar o santuário contra os protestos unidos dos que tinham autoridade. Enquanto permanecia 
ali, em irada rebelião, foi ele subitamente ferido pelo juízo divino. Em sua testa apareceu lepra. 
Atribulado, deixou o recinto do templo, para nunca mais ali entrar. Até o dia de sua morte, alguns 
anos mais tarde, Uzias ficou leproso — um exemplo vivo da loucura de abandonar um claro “Assim 
diz o Senhor”. Nem sua exaltada posição nem sua longa vida de serviço poderiam ser invocadas 
como desculpa pelo presunçoso pecado com que mareou os anos finais de seu reinado, atraindo 
sobre si o juízo do Céu. — Profetas e reis, p. 304.  
O Senhor encaminhou homens para certas posições em Sua igreja, e Ele não os removeria dos 
lugares para os quais foram designados. Por isso, quando o Senhor lhes concede uma medida de 
sucesso, eles não devem exaltar-se, imaginando-se preparados para fazer um trabalho para o qual 



 

 

eles não estão preparados, e que não foram chamados a fazer. — The Review and Herald, 14 de 
agosto de 1900. 
 
B. Como Deus considera a arrogância e o orgulho? Provérbios 6:16-17; Tiago 4:6.  
Pv 6:16 Há seis coisas que o Senhor detesta; sim, há sete que ele abomina: 
Pv 6:17 olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente; 
Tg 4:6 Todavia, dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos; dá, porém, graça aos humildes. 
 
Aquele que comete um pecado grave pode se sentir envergonhado e necessitado da graça de Cristo. 
O orgulhoso, porém, não sente essa necessidade; por isso, fecha o coração para Cristo e as bênçãos 
infinitas que Ele veio conceder. —Caminho a Cristo, p. 30. 
Orgulho, autoconfiança, amor do mundo, a investigação de erros alheios, a amargura e a inveja são 
frutos produzidos por muitos que professam a religião de Cristo. Sua conduta está em agudo 
contraste com o caráter de Cristo. [...] [Ele] não tem qualquer ligação com essas conversões. — The 
Review and Herald, 15 de abril de 1902. 
 
Terça-feira, 30 de junho 
5. ESCOLHER A CONSAGRAÇÃO OU ENFRENTAR AS CONSEQUÊNCIAS 
A. Descreva as condições gerais de Israel e Judá quando Isaías foi chamado para servir como 
profeta. Isaías 1:1-9, 21-23. 
Is 1:1 A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, e Ezequias, 
reis de Judá. 
Is 1:2 Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor: Criei filhos, e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. 
Is 1:3 O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono; mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não 
entende. 
Is 1:4 Ah, nação pecadora, povo carregado de iniqüidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção! 
Deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. 
Is 1:5 Por que seríeis ainda castigados, que persistis na rebeldia? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. 
Is 1:6 Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã; há só feridas, contusões e chagas vivas; não foram espremidas, 
nem atadas, nem amolecidas com óleo. 
Is 1:7 O vosso país está assolado; as vossas cidades abrasadas pelo fogo; a vossa terra os estranhos a devoram em vossa 
presença, e está devastada, como por uma pilhagem de estrangeiros. 
Is 1:8 E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. 
Is 1:9 Se o Senhor dos exércitos não nos deixara alguns sobreviventes, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. 
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. 
 
O reinado de Uzias estava chegando ao fim, e Jotão estava já levando muitas das tarefas do Estado, 
quando Isaías, da linhagem real, foi chamado, embora ainda jovem, para a missão profética. [...] A 
divina proteção estava sendo removida, e as forças assírias estavam prestes a se espalhar sobre a 
terra de Judá. Mas os perigos de fora, esmagadores como pudessem parecer, não eram tão sérios 
quanto os perigos internos. Era a perversidade de seu povo que levava ao servo do Senhor a maior 
perplexidade e a mais profunda depressão. — Profetas e reis, p. 305. 
 
 



 

 

B. O que resume a situação dos fiéis daquele tempo e de hoje? Salmos 11:3.  
Sl 11:3 Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? 

 
Com a opressão e a opulência vieram o orgulho e o amor à ostentação. [...] Práticas iníquas tinham-
se tornado tão predominantes entre todas as classes, que os poucos que permaneciam fiéis a Deus 
eram não raro tentados a perder o ânimo, dando lugar ao desencorajamento e desespero. — Ibidem, 
p. 306. 
Enquanto muitos estão em busca de prazeres terrenos, vocês anseiam a inconfundível segurança do 
amor divino? Têm clamado sincera e ferventemente: “Quem me mostrará como tornar certos meu 
chamado e eleição?” — Testemunhos para a igreja, vol. 2, p. 145. 
 
Quinta-feira, 1º de julho 
PARA VOCÊ REFLETIR 
1. O que causou o declínio da fé na igreja de Deus?  
2. Cite um aparentemente pequeno descuido no reinado de Uzias.  
3. Por que Deus considera a arrogância e o orgulho pecados tão graves? 
4. Como a prosperidade superficial de Judá o prejudicou em nível nacional?  
5. Em uma época de degeneração, o que os poucos fiéis de Deus precisam reconhecer?  
 


