
 
 

 

 

Sábado, 3 de setembro de 2016 

 

Guia para os mansos 
 

E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho; andai nele, sem vos 

desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda (Isaías 30:21). 
O homem não é deixado como joguete das tentações de Satanás. [...] Um olho que nunca cochila ou dorme está 

guardando o acampamento de Israel. Dez mil vezes dez mil e milhares de milhares de anjos estão ministrando às 

necessidades dos filhos dos homens. Vozes inspiradas por Deus estão clamando: “Este é o caminho, andai por ele”. — 

My Life Today, p. 88. 

Estudo adicional: Testemunhos para a igreja, vol. 5, pp. 430-439, 508-516; The Sanctified Life, pp. 80-93.  

 
Domingo, 28 de agosto 

1. O CUIDADO DE DEUS 

1A) Com que bela ilustração Isaías retrata o cuidado contínuo de Deus pela Sua vinha e como isso deve tocar nosso 

coração? Isaías 27:2 e 3; Salmo 112:5-7. 

(IS 27:2) Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto; cantai-lhe.  

(IS 27:3) Eu, o SENHOR, a guardo, e cada momento a regarei; para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia a 

guardarei.  

(SL 112:5) O homem bom se compadece, e empresta; disporá as suas coisas com juízo;  

(SL 112:6) Porque nunca será abalado; o justo estará em memória eterna.  

(SL 112:7) Não temerá maus rumores; o seu coração está firme, confiando no SENHOR. 

 

É verdade que o mundo é escuro. A oposição pode crescer intensamente. Os frívolos* e escarnecedores podem tornar-se 

mais audaciosos e decididos em sua iniquidade. No entanto, diante de tudo isso, não precisamos ser abalados. Não temos 

corrido em vão. Não, não. Meu coração está firme, confiando em Deus. Temos um Salvador completo. Podemos nos 

alegrar em Sua rica plenitude. — Refletindo a Cristo, p. 351. 

Se apenas víssemos e apreciássemos a bondade, o amor do Senhor e Seu cuidado incessante por nós, quão diferente este 

mundo seria! Se buscássemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, os princípios de justiça guiariam nossas vidas, e o 

egoísmo não teria lugar em nossos corações. O desejo de fazer nossa própria vontade seria submerso no desejo de fazer a 

vontade de Deus. Precisamos valorizar a constante manifestação do amor e bondade de Deus. Devemos lembrar-nos de 

que Ele nos responsabiliza pelo uso que fazemos dos dons que nos concedeu. — Manuscript Releases, vol. 7, p. 3. 

* Frívolos: Fúteis, levianos; inconstantes, volúveis. 

 
Segunda-feira, 29 de agosto  

2. NECESSÁRIA SÓBRIA VIGILÂNCIA 

2A) O que tem cegado os olhos da maioria hoje, incluindo os olhos de muitos cristãos professos? Isaías 29:9-12. 

(IS 29:9) Tardai, e maravilhai-vos, folgai, e clamai; bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de 

bebida forte.  

(IS 29:10) Porque o SENHOR derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os 

profetas, e os vossos principais videntes.  

(IS 29:11) Por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: Lê isto, 

peço-te; e ele dirá: Não posso, porque está selado.  

(IS 29:12) Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te; e ele dirá: Não sei ler. 

 

Foi-me mostrado que os falsos pastores estão embriagados, mas não de vinho; andam cambaleando, mas não de bebida 

forte. A verdade de Deus acha-se selada para eles; não podem lê-la. — Primeiros escritos, p. 123. 

 

2B) Como esta condição afeta muitos que professam a verdade presente, rejeitando partes da mesma? Que advertência 

podemos encontrar aqui? Isaías 29:13-16. 

(IS 29:13) Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com os seus lábios me 

honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de 

homens, em que foi instruído;  

(IS 29:14) Portanto eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um 

assombro; porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá.  



 
 

 

 

(IS 29:15) Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do SENHOR, e fazem as suas obras às escuras, e 

dizem: Quem nos vê? E quem nos conhece?  

(IS 29:16) Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: Não me fez; e o 

vaso formado dissesse do seu oleiro: Nada sabe. 

 

Os diferentes grupos de professos crentes do advento têm cada um deles um pouco de verdade, mas Deus deu todas essas 

verdades aos Seus filhos que estão sendo preparados para o dia de Deus. Ele tem dado verdades que nenhum desses 

agrupamentos conhece, nem entenderão. Coisas que para eles são seladas, o Senhor abriu aos que verão e estarão prontos 

a compreender. Se Deus tem alguma nova luz a comunicar, Ele permitirá que Seus escolhidos e amados a compreendam, 

sem que precisem ter a mente iluminada pelo ouvir os que estão em trevas e erro. 

Foi-me mostrada a necessidade dos que creem estarmos tendo a última mensagem de misericórdia, de se separarem dos 

que estão diariamente absorvendo novos erros. Vi que nem jovens e nem velhos devem assistir a suas reuniões; pois é 

errado assim encorajá-los enquanto ensinam o erro que é veneno mortal para a alma e doutrinas que são mandamentos de 

homens. A influência de tais reuniões não é boa. Se Deus nos libertou de tais trevas e erros, devemos ficar firmes na 

liberdade com que Ele nos tornou livres e regozijar na verdade. Deus Se desagrada de nós quando assistimos ao erro sem 

a isso ser obrigados; pois a menos que Ele nos envie a essas reuniões onde o erro é inculcado* ao povo pelo poder da 

vontade, Ele não nos guardará. Os anjos cessam seu vigilante cuidado sobre nós, e somos deixados aos açoites do 

inimigo, deixados a ser entenebrecidos e debilitados por ele e pelo poder dos seus anjos maus; e a luz ao nosso redor fica 

contaminada com as trevas. 

Vi que não temos tempo para desperdiçar em ouvir fábulas. Nossa mente não deve ser assim desviada, mas deve ocupar-

se com a verdade presente. — Ibidem, pp. 124, 125. 

* Inculcar: Gravar, imprimir (algo) no espírito de alguém; repetir seguidamente (algo) a (alguém).  

 
Terça-feira, 13 de agosto  

3. PROFECIAS RELACIONADAS A CERTAS CLASSES 

3A) Que profecia apresenta o “manso do Senhor” em contraste com os que se entregam a um espírito crítico contra seus 

irmãos e irmãs? Isaías 29:18-21. 

(IS 29:18) E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos 

cegos as verão.  

(IS 29:19) E os mansos terão gozo sobre gozo no SENHOR; e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de 

Israel.  

(IS 29:20) Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniqüidade são 

desarraigados;  

(IS 29:21) Os que fazem culpado ao homem por uma palavra, e armam laços ao que repreende na porta, e os que sem 

motivo põem de parte o justo. 

 

Quem se supõe seguro do amor e amizade de seu irmão, encontra-se desconfiado, com seus motivos mal interpretados. 

[...] 

Boatos são frequentemente destruidores da unidade entre irmãos. Há pessoas que se mantêm atentas, ouvidos abertos para 

pegar qualquer escândalo no ar. Elas reúnem pequenos incidentes, que podem ser insignificantes em si mesmos, mas que 

repetidos e exagerados tornam um homem ofensor por uma palavra. Seu lema parece ser: “denunciai, denunciemo-lo” 

(Jeremias 20:10). Esses contadores de história estão fazendo a obra do diabo com uma fidelidade surpreendente, pouco 

sabendo quão ofensiva é para Deus tal atitude. Se gastassem metade da energia e zelo dedicados a essa obra profana em 

examinar seus próprios corações, encontrariam tanta coisa a fazer para purificar suas almas da imundícia, que não teriam 

tempo ou disposição para criticar seus irmãos, e não cairiam sob o poder dessa tentação. A porta da mente deve ser 

fechada contra o “dizem” ou “ouvi dizer”. Por que, em vez de permitir que o ciúme ou as ruins suspeitas tomem nossos 

corações, não nos dirigimos aos nossos irmãos e então, franca mas gentilmente, apresentamos-lhes as coisas que temos 

ouvido a seu respeito, danosas ao seu caráter e influência, e oramos com eles e para eles? Embora não possamos amar e 

ter companheirismo com os inimigos de Cristo, devemos cultivar o espírito de mansidão e amor que caracterizou nosso 

Mestre — um amor que não suspeita mal e não se irrita. — The Review and Herald, 3 de junho de 1884.  

 

3B) Que profecia encorajadora para estes últimos dias diz respeito ao sincero povo judeu que honestamente busca a 

Deus? Isaías 29:22-24. 

(IS 29:22) Portanto assim diz o SENHOR, que remiu a Abraão, acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora 

envergonhado, nem agora se descorará a sua face.  

(IS 29:23) Mas quando ele vir seus filhos, obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome; sim, 



 
 

 

 

santificarão ao Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel.  

(IS 29:24) E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. 

 

Entre os judeus há alguns que, como Saulo de Tarso, são poderosos nas Escrituras, e proclamarão, com maravilhoso 

poder, a imutabilidade da Lei de Deus. O Deus de Israel permitirá que isso ocorra em nossos dias. Seu braço não está 

encolhido, para que não possa salvar. Quando Seus servos trabalharem com fé pelos que têm sido negligenciados e 

desprezados, Sua salvação será revelada. [É citado Isaías 29:22-24] — Atos dos apóstolos, pp. 381, 382. 

 
Quarta-feira, 31 de agosto  

4. LONGANIMIDADE DE DEUS PARA COM TODOS NÓS 

4A) Como a Isaías foi ordenado apresentar abertamente a tendência carnal do professo povo de Deus, e como isso se 

aplica a nós hoje? Isaías 30:8-16. 

(IS 30:8) Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro; para que fique até ao último dia, 

para sempre e perpetuamente.  

(IS 30:9) Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do SENHOR.  

(IS 30:10) Que dizem aos videntes: Não vejais; e aos profetas: Não profetizeis para nós o que é reto; dizei-nos coisas 

aprazíveis, e vede para nós enganos.  

(IS 30:11) Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda; fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós.  

(IS 30:12) Por isso, assim diz o Santo de Israel: porquanto rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e perversidade, e 

sobre isso vos estribais,  

(IS 30:13) Por isso esta maldade vos será como a brecha de um alto muro que, formando uma barriga, está prestes a cair 

e cuja quebra virá subitamente.  

(IS 30:14) E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro e, quebrando-o, não se compadecerá; de modo que não se 

achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça.  

(IS 30:15) Porque assim diz o Senhor DEUS, o Santo de Israel: Voltando e descansando sereis salvos; no sossego e na 

confiança estaria a vossa força, mas não quisestes.  

(IS 30:16) Mas dizeis: Não; antes sobre cavalos fugiremos; portanto fugireis; e, sobre cavalos ligeiros cavalgaremos; 

por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. 

 

Queremos impressioná-lo com a necessidade de que você se purifique de toda mancha de pecado. A igreja que Cristo 

apresenta diante do trono de Sua glória é sem “mácula, nem ruga, nem coisa semelhante” (Efésios 5:27). Você quer estar 

entre os que lavaram as suas vestes de caráter no sangue do Cordeiro? Então, “deixem de fazer o mal; aprendam a fazer o 

bem“ (Isaías 1:16 e 17); andem nos mandamentos e preceitos do seu irrepreensível Deus. Você não deve perguntar se  

guardar a verdade celestial se adapta às suas conveniências. Tome a sua cruz e siga Jesus, custe o que custar. Você vai 

descobrir que Seu jugo é suave e Seu fardo é leve. Quando você quebrou Sua lei e incorreu na pena de morte, Deus não 

poupou Seu Filho unigênito, para que você possa ser trazido do caminho da transgressão para o caminho da vida e 

santidade. E você vai negligenciar tão grande salvação, recusando-se a cumprir as condições de vida eterna? [...]  

Disponha sua mente de modo que, a partir de agora, seus pés sigam o caminho da obediência. A escuridão que o prende 

como espessa nuvem será dissipada, e luz celestial brilhará sobre todos aqueles que mantêm a verdade a qualquer custo. 

O Senhor entende tudo sobre suas provas; e por mais impossível que possa parecer viver para Deus, você verá que o 

caminho se tornará claro. Quando sua fé for provada, como o Senhor abriu o Mar Vermelho, assim as águas se dividirão, 

e Sua providência abrirá um caminho para os seus pés. É seguro servir a Deus. Pode não ser para sua vantagem mundana 

guardar os caminhos de Deus; mas a transgressão será perda eterna. [...]  

Nossos pais transgrediram, e temos seguido os seus passos; mas Deus abriu o livro da lei, e o desviado Israel ouviu os 

mandamentos do Senhor. Sua transgressão foi revelada, e a ira de Deus cairá sobre toda alma que não se arrependa nem 

se reforme, na medida em que a luz brilhe em seu caminho. [...]  

Devemos nos arrepender do mal das nossas ações passadas, e buscar a Deus com todo nosso coração. Devemos crer que o 

que Deus diz é exato, e não fazer, de modo algum, qualquer compromisso com o mal. Precisamos humilhar-nos 

grandemente diante de Deus, e considerar qualquer perda preferível à perda do Seu favor. —The Review and Herald, 22 

de junho de 1911. 

 

4B) Como Deus manifesta Sua grande paciência conosco? Isaías 30:18 e 19 

(IS 30:18) Por isso, o SENHOR esperará, para ter misericórdia de vós; e por isso se levantará, para se compadecer de 

vós, porque o SENHOR é um Deus de eqüidade; bem-aventurados todos os que nele esperam.  

(IS 30:19) Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém; não chorarás mais; certamente se compadecerá de ti, à voz 

do teu clamor e, ouvindo-a, te responderá. 



 
 

 

 

 
Quinta-feira, 1º de setembro 

5. ATENDENDO À VOZ MANSA E DELICADA 

5A) De que modo a sinceridade ao proferirmos a oração: “não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal” 

(Mateus 6:13), pode nos ajudar a seguir por caminhos seguros? Isaías 30:20 e 21. 

(MT 6:13) E não nos induzas à tentação; mas livra-nos do mal; porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. 

Amém.  

(IS 30:20) Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como 

voando com asas; antes os teus olhos verão a todos os teus mestres.  

(IS 30:21) E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem 

vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. 

 

A cabeça dominante na confederação do mal trabalha continuamente para conservar longe das vistas as palavras de Deus, 

pondo, ao contrário, em foco as opiniões dos homens. Ele quer que não ouçamos a voz de Deus dizendo: “Este é o 

caminho, andai nele” (Isaías 30:21). Mediante pervertidos processos educativos está ele fazendo o possível para 

obscurecer a luz celestial. — Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 305. 

 

O Senhor deseja que todos compreendam que sua prosperidade se acha oculta com Ele em Cristo; que ela depende de sua 

humildade e mansidão, sua sincera obediência e devoção. — Ibidem, vol. 7, p. 212.  

 

Ao fazer a oração que Jesus nos ensinou, submetemo-nos à guia de Deus, pedindo-Lhe que nos guie por caminhos 

seguros. Não podemos fazer essa oração com sinceridade, e ainda decidir andar por qualquer caminho de nossa própria 

escolha. Esperaremos Sua mão para nos conduzir; escutaremos Sua voz dizendo: “Este é o caminho, andai nele” (Isaías 

30:21). 

 

É perigoso pararmos para considerar as vantagens que poderíamos obter cedendo às sugestões de Satanás. O pecado 

implica em desonra e ruína para toda alma que com ele condescende; sua natureza, porém, é de molde a cegar e iludir, e 

nos enganará com prometedoras esperanças. Caso decidamos andar no terreno do inimigo, não haverá nenhuma garantia 

de proteção contra o seu poder. Cumpre-nos, no que de nós depender, fechar toda entrada pela qual ele possa encontrar 

acesso à alma. — O maior discurso de Cristo, pp. 117, 118. 

 

5B) Quando deixamos nossos ídolos, qual é a promessa de Deus para nós? Isaías 30:22-26. 

(IS 30:22) E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas 

fundidas de ouro; e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: Fora daqui.  

(IS 30:23) Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra; 

e esta será fértil e cheia; naquele dia o teu gado pastará em largos pastos.  

(IS 30:24) E os bois e os jumentinhos, que lavram a terra, comerão grão puro, que for padejado com a pá, e cirandado 

com a ciranda.  

(IS 30:25) E em todo o monte alto, e em todo o outeiro levantado, haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande 

matança, quando caírem as torres.  

(IS 30:26) E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol sete vezes maior, como a luz de sete dias, no dia em que o 

SENHOR ligar a quebradura do seu povo, e curar a chaga da sua ferida. 

 
Sexta-feira, 2 de setembro  

PARA VOCÊ REFLETIR 
1. Ao derramar Suas bênçãos sobre nós, o que Deus quer que consideremos? 

2. Por que devemos pensar duas vezes antes de visitar outras denominações? 

3. Por que é impossível a uma pessoa verdadeiramente mansa fazer mexerico? 

4. Qual é a preferência de pessoas de mente carnal que professam religião? 

5. Como unicamente Deus responderá às nossas orações pedindo orientação? 

 
 


