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Lição 11 - Sábado, 18 de março de 2017 

Intercedendo pelos pecadores 

“Sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte 

uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados” Tiago 5:20 

Necessitam-se de homens e mulheres fiéis e abnegados, que buscarão a Deus e com grande 

clamor e lágrimas intercederão pelas almas que estão à beira da ruína. — Obreiros 
evangélicos, p. 26. 

Estudo adicional:Patriarcas e profetas,pp. 156-170 (Cap. 14:“A destruição de Sodoma”). 

Domingo, 12 de março 

1.SODOMA E GOMORRA 

A. Que punição sofreram as cidades de Sodoma e Gomorra? Gênesis 19:24-25; 

Lucas 17:29. 

Gênesis 19:24-25 24Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre 

sobre Sodoma e Gomorra. 25Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos 

os habitantes das cidades e a vegetação. 

Lucas 17:29 Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os 

destruiu a todos. 

O Senhor fez chover do Céu enxofre e fogo sobre as cidades e a fértil planície; seus palácios 
e templos, custosas habitações, jardins e vinhedos, e as multidões divertidas, à caça de 
prazeres, as quais ainda na noite anterior insultaram os mensageiros do Céu — tudo foi 

consumido. — Patriarcas e profetas, p. 162. 

B. Para quem Sodoma e Gomorra constituem um exemplo? 2 Pedro 2:6; Judas1:7. 

2 Pedro 2:6 Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, 

tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios; 

Judas 1:7 De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se 

entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo 

eterno, elas servem de exemplo. 

As chamas que consumiram as cidades da planície derramaram sua luz de advertência, até 
mesmo aos nossos tempos. É-nos ensinada a lição terrível e solene de que, ao mesmo tempo 

em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite além do 
qual os homens não podem ir no pecado. Quando é atingido aquele limite, os oferecimentos 

de misericórdia são retirados, e inicia-se o ministério do juízo. [...] 

A sorte de Sodoma é um aviso solene, não simplesmente para os que são culpados de pecado 
declarado, mas a todos que têm em pouca conta a luz e privilégios enviados pelo Céu. — 

Ibidem, pp. 162 e 165. 

Segunda-feira, 13 de março  

2. A INTERCESSÃO DE ABRAÃO 

A. Onde Ló, sobrinho de Abraão, morava? Gênesis13:10-13; 19:1. 

Gênesis 13:10-13 10Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até 

Zoar; era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor 

destruir Sodoma e Gomorra. 11Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao 

Leste. Assim os dois se separaram: 12Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu 
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acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. 13Ora, os homens 

de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. 

Gênesis 19:1 Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta 

da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, 

Como a mais bela entre as cidades do vale do Jordão, achava-se Sodoma, situada em uma 

planície que era “como o jardim do Senhor” pela sua fertilidade e beleza. Ali florescia a 
luxuriante vegetação dos trópicos.— Patriarcas e profetas, p. 156. 

B. Quando o Senhor revelou a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra, como o 

patriarca intercedeu indiretamente pela família de Ló? Gênesis 18:22-32. 

Gênesis 18:22-32 22Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão 

permaneceu diante do Senhor. 23Abraão aproximou-se dele e disse: "Exterminarás o justo 

com o ímpio? 24E se houver cinqüenta justos na cidade? Ainda a destruirás e não pouparás o 

lugar por amor aos cinqüenta justos que nele estão? 25Longe de ti fazer tal coisa: matar o 

justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti! Não agirá com 

justiça o Juiz de toda a terra? " 26Respondeu o Senhor: "Se eu encontrar cinqüenta justos 

em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles". 27Mas Abraão tornou a falar: "Sei que 

já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. 28Ainda 

assim pergunto: E se faltarem cinco para completar os cinqüenta justos? Destruirás a cidade 

por causa dos cinco? " Disse ele: "Se encontrar ali quarenta e cinco, não a destruirei". 29"E 

se encontrares apenas quarenta? ", insistiu Abraão. Ele respondeu: "Por amor aos quarenta 

não a destruirei". 30Então continuou ele: "Não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se 

apenas trinta forem encontrados ali? " Ele respondeu: "Se encontrar trinta, não a destruirei". 

31Prosseguiu Abraão: "Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: E se apenas 

vinte forem encontrados ali? " Ele respondeu: "Por amor aos vinte não a destruirei". 32Então 

Abraão disse ainda: "Não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se 

apenas dez forem encontrados? " Ele respondeu: "Por amor aos dez não a destruirei". 

E o homem de fé pleiteou pelos habitantes de Sodoma. Uma vez ele [Abraão] os salvara com 
a espada; agora se esforçava por salvá-los pela oração. [...] Com profunda reverência e 

humildade insistiu em seu rogo. [...] Não havia qualquer confiança em si próprio, nem 
jactância1 pela sua justiça. Não pretendia graça pelo motivo de sua obediência, ou dos 
sacrifícios que fizera ao cumprir a vontade de Deus. Sendo ele próprio pecador, rogava em 

prol do pecador. Tal espírito devem possuir todos os que se aproximam de Deus. Abraão em 
Canaã manifestava, contudo, a confiança de uma criança a rogar a seu amado pai. Achegou-

se ao mensageiro celeste, e instou fervorosamente com a sua petição. [...] Abraão julgava 
que naquela populosa cidade deveria haver outros adoradores do verdadeiro Deus. [...] 
Abraão não pediu simplesmente uma vez, mas muitas vezes. Tornando-se mais ousado, ao 

serem satisfeitos os seus pedidos, continuou até obter certeza de que, se mesmo dez pessoas 
justas pudessem achar-se nela, a cidade seria poupada. 

O amor pelas almas que pereciam, inspirava a oração de Abraão. Ao mesmo tempo em que 
lhe repugnavam os pecados daquela cidade corrupta, desejava que os pecadores pudessem 
salvar-se. Seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos 

experimentar pelos impenitentes. Devemos alimentar ódio ao pecado, mas piedade e amor 
para com o pecador. Em redor de nós existem almas que descem à ruína, tão irremediável, 

tão terrível, como aquela que recaiu sobre Sodoma. Cada dia o tempo de graça de alguém se 
encerra. Cada hora alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as 
vozes de aviso e rogo, mandando o pecador fugir desta condenação terrível? Onde estão as 

                                           
1
Jactância: Atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo; vaidade, orgulho, arrogância. 
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mãos estendidas para o fazerem retroceder do caminho da morte? Onde estão os que com 
humildade e fé perseverante intercedem junto a Deus por ele?— Ibidem, pp. 139 e 140. 

Terça-feira, 14 de março  

3. ORAÇÃO RESPONDIDA 

A. Explique como Deus respondeu à oração de Abraão para poupar Ló. Gênesis 19:1-

3, 12-16, 27-29. 

Gênesis 19:1-3; 12-16; 27-29 1Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló 

estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-

se, rosto em terra, 2e disse: "Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu 

servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e, pela manhã, seguir caminho. Não, 

passaremos a noite na praça", responderam. 3Mas ele insistiu tanto com eles que, 

finalmente, o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma 

refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. 12Os dois homens perguntaram a Ló: 

"Você tem mais alguém na cidade — genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-

os daqui, 13porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra 

este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade". 14Então Ló foi falar com 

seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: "Saiam imediatamente 

deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade! " Mas eles pensaram que ele estava 

brincando. 15Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: "Depressa! Leve daqui sua 

mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada". 

16Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas 

filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve 

misericórdia deles. 27Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha 

estado diante do Senhor. 28E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma 

densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. 29Quando Deus arrasou as 

cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as 

cidades onde Ló vivia. 

Pasmo pela tristeza, [Ló] se demorava, relutante em partir. Não fosse pelos anjos de Deus, 
todos teriam perecido na ruína de Sodoma. Os mensageiros celestiais tomaram pela mão a 
ele, sua esposa e filhas, e os levaram fora da cidade.— Patriarcas e profetas, p. 160. 

B. Que ingrediente precisamos sempre combinar às nossas orações para lhes dar 

poder? Hebreus 11:6; Mateus 17:14-20; Mateus 9:29. 

Hebreus 11:6 Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer 

que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 

Mateus 17:14-20 14Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se 

de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: 15"Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem 

ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. 16Eu o trouxe aos teus 

discípulos, mas eles não puderam curá-lo". 17Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula e 

perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o 

menino". 18Jesus repreendeu o demônio; este saiu do menino e, desde aquele momento, ele 

ficou curado. 19Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: 

"Por que não conseguimos expulsá-lo? " 20Ele respondeu: "Por que a fé que vocês têm é 

pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, 

poderão dizer a este monte: ‘Vá daqui para lá’, e ele irá. Nada lhes será impossível. 
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Mateus 9:29 E ele, tocando nos olhos deles, disse: "Que lhes seja feito segundo a fé que 

vocês têm! " 

Oremos com fé. E nos asseguremos de que nossa vida foi posta em harmonia com nossas 
petições, a fim de podermos receber as bênçãos pelas quais oramos. Não deixemos que 

nossa fé se enfraqueça, pois as bênçãos recebidas são proporcionais à fé demonstrada. 
“Seja-vos feito segundo a vossa fé” (Mateus 9:29). “E tudo quanto pedirdes em Meu nome” 

(João 14:13), “crendo, recebereis” (Mateus 21:22). Vamos orar, crer, regozijar-nos. 
Cantemos louvores a Deus por haver Ele respondido a nossas orações. Apeguemo-nos à Sua 
palavra. “Fiel é o que prometeu” (Hebreus 10:23). Nenhuma súplica sincera é perdida.—

Testemunhos para a igreja, vol. 7, p. 274. 

Devemos apegar-nos firmemente às infalíveis promessas de Deus. Devemos ter fé que não 

será negada, fé que irá tomar posse do invisível, fé firme e inabalável. Tal fé trará a bênção 
do Céu para nossas almas. — Minha consagração hoje, p. 8. 

C.Como podemos estar certos de que Deus sempre livrará o justo? 1 Pedro 3:12; 

Salmos 145:18-19; 55:22. 

1 Pedro 3:12 Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão 

atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal". 

Salmos 145:18-19 18O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o 

invocam com sinceridade. 19Realiza os desejos daqueles que o temem; ouve-os gritar por 

socorro e os salva. 

Salmos 55:22 Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá; jamais permitirá que 

o justo venha a cair. 

Nas horas mais escuras, sob as circunstâncias mais ameaçadoras, o cristão pode suster sua 

alma sobre a Fonte de toda luz e poder. Dia a dia, através da fé em Deus sua esperança e 

coragem podem ser renovadas. [...] O Senhor superará as mais altas expectativas daqueles 

que nEle confiam. Ele lhes dará sabedoria conforme suas variadas necessidades exigirem.— 

Ibidem, p. 55. 

Quarta-feira, 15 de março 

4.INTERCEDENDO PELAS ALMAS 

A. Como estará o mundo pouco antes do retorno de Jesus? Lucas 17:28-30; 2 

Timóteo 3:1-6. 

Lucas 17:28-30 28"Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e 

bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. 29Mas no dia em que Ló saiu de 

Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. 30"Acontecerá exatamente 

assim no dia em que o Filho do homem for revelado. 

2 Timóteo 3:1-6 1Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2Os homens 

serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, 

ingratos, ímpios, 3sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, 

cruéis, inimigos do bem, 4traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do 

que amigos de Deus, 5tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se 

também destes. 6São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas 

sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. 

Foi-me mostrado o estado do mundo, que ele estava enchendo rapidamente a taça de sua 
iniquidade. Violência e crime de toda sorte estão enchendo o nosso mundo, e Satanás está 
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empregando todo meio para tornar populares o crime e o vício aviltante. Os jovens que 
andam pelas ruas se acham rodeados de propagandas e noticiários de crimes e pecado, 

apresentados em novela, ou a serem representados em algum teatro. Assim, sua mente é 
educada na familiaridade com o pecado. O caminho seguido pelas pessoas baixas e vis são-
lhes constantemente apresentados nos jornais diários, e tudo quanto possa despertar 

curiosidade e paixões sensuais lhes é apresentado em histórias emocionantes e próprias para 
incitar. 

A literatura que procede de cérebros corrompidos envenena a mente de milhares em nosso 
mundo. O pecado não parece excessivamente maligno. Ouvem e leem tanto acerca de 
degradantes crimes e violências que a consciência outrora sensível, que disso recuaria 

horrorizada, torna-se tão cauterizada que, com ávido interesse, se pode demorar no que é 
baixo e vil em palavras e atos humanos. — Testemunhos para a igreja, vol. 3, pp. 471 e 472. 

Multidões se esforçam para se esquecerem de Deus, aceitando avidamente fábulas, a fim de 
que possam seguir o caminho da condescendência própria sem serem perturbadas.— The 
SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 5, p. 1122. 

B. Explique como podemos ter a mesma atitude de oração de Abraão. Ezequiel 9:4; 

Tiago 5:16-20. 

Ezequiel 9:4 e lhe disse: "Percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa 

daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas 

nela". 

Tiago 5:16-20 16Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos 

outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. 17Elias era humano 

como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra 

durante três anos e meio. 18Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus 

frutos. 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. 

Não nos cumpre condenar a outros; essa não é nossa tarefa; devemos, porém, amar-nos uns 

aos outros, e uns pelos outros orarmos. Quando vemos uma pessoa se desviar da verdade, 
podemos então chorar sobre ela como Cristo chorou sobre Jerusalém. —Testemunhos para a 
igreja, vol. 5, pp. 345 e 346. 

Se um irmão se desvia, é então ocasião de mostrarem seu real interesse por ele. Vão falar 
com ele bondosamente, orem com ele e por ele, lembrando-se do preço infinito que 

Cristo pagou por sua redenção. Desse modo poderão salvar uma pessoa e cobrir “multidão de 
pecados”. — Ibidem, pp. 58 e 59.  

A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados 
dos outros, será deixada sem o selo de Deus.— Ibidem, p. 211. 

Quinta-feira 16 de março 

5.AGUARDANDO O JUÍZO VINDOURO 

A.Do que devemos ajudar as almas a escapar? Apocalipse 14:7, 10-11; 15:1. 

Apocalipse 14:7, 10-11 7Ele disse em alta voz: "Temam a Deus e glorifiquem-no, pois 

chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das 

águas". 10também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no 

cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos 

e do Cordeiro, 11e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Para 
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todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, 

não há descanso, dia e noite". 

Apocalipse 15:1 Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso: sete anjos com as sete 

últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. 

Homens ímpios não se oporão à forma de piedade, nem rejeitarão um ministério popular que 

não apresenta uma cruz para levar. O coração natural não levantará sérias objeções a uma 
religião na qual nada há que faça o transgressor da Lei temer, não trazendo ao coração e 
consciência o peso das terríveis realidades de um juízo vindouro. É a demonstração do 

Espírito e poder de Deus que suscita oposição e leva o coração natural a se rebelar. A 
verdade que salva a alma não só deve vir de Deus, mas ter sua comunicação a outros 

assistida pelo Seu Espírito, caso contrário, cairá impotente diante de influências opostas. —
Obreiros evangélicos(1892), p. 66. 

B.Da mesma forma que Ló, como sabemos que muitos escaparão “por um triz” dos 

juízos vindouros? Gênesis 19:17; Lucas 17:28-32; 1 Pedro 4:17-18. 

Gênesis 19:17 Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: "Fuja por amor à vida! 

Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície! Fuja para as montanhas, ou 

você será morto! " 

Lucas 17:28-32 28"Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e 

bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. 29Mas no dia em que Ló saiu de 

Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. 30"Acontecerá exatamente 

assim no dia em que o Filho do homem for revelado. 31Naquele dia, quem estiver no telhado 

de sua casa, não deve desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, 

quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. 32Lembrem-se da mulher de 

Ló! 

1 Pedro 4:17-18 17Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus; e, se 

começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de 

Deus? 18E, "se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? " 

Os juízos de Deus dentro em breve serão derramados sobre a Terra. “Escapa-te por tua vida” 

(Gênesis 19:17), eis a advertência dos anjos de Deus. Outras vozes se ouvem, dizendo:“Não 
os impressionem; não existe motivo para alarme especial”. Os que, em Sião, se acham à 
vontade, clamam:“Paz e segurança!”, enquanto o Céu declara que está para vir sobre os 

transgressores rápida destruição. [...] Assim foi ao ser destruído o mundo antigo, e quando 
Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo. —Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 233. 

Sexta-feira, 17 de março 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Que advertência nos é dada com base na experiência de Sodoma? 

2. Qual deve ser o fardo de todo cristão? 

3. Explique como a oração de fé pode salvar uma alma. 

4. De que atitude precisamos agora mais que nunca? 

5. Explique porque a última advertência deve ser dada com urgência. 

 


