Lição 12 | 23 de dezembro de 2017

Perfeitos em Cristo
E estais perfeitos nEle, que é a Cabeça de todo o principado e potestade
(Colossenses 2:10).
Pela fé em Cristo, cada deficiência de caráter pode ser preenchida, toda contaminação
purificada, toda falha corrigida, toda excelência desenvolvida. — Educação, p. 257.
Estudo adicional:
Mente caráter e personalidade, vol. 1, pp. 27-37 (capítulo 4:
“Influências espirituais e a mente”).
Domingo, 17 de dezembro
1. CHAMADOS PARA SER PERFEITOS
A. O que Jesus nos chamou a ser nesse mundo? Mateus 5:48.
Mt 5:48 — Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos Céus.
O ideal de Deus para Seus filhos é mais alto do que pode alcançar o pensamento
humano. “Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos Céus”
(Mateus 5:48). Esse mandamento é uma promessa. O plano da redenção tende a nos
levar a um completo resgate do poder de Satanás. Cristo sempre separa do pecado a
alma contrita. Veio para destruir as obras do diabo, e tomou providências para que o
Espírito Santo fosse comunicado a toda alma arrependida, para guardá-la de pecar. —
O Desejado de Todas as Nações, p. 311.
B. À imagem de quem nossa vida deve estar perfeitamente conformada?
Romanos 8:29.
Rm 8:29 — Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem
conformes à imagem de Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos
irmãos.
O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Assim como o Filho do homem
foi perfeito em Sua vida, os que O seguem devem ser perfeitos na deles. Jesus era
semelhante em tudo a Seus irmãos. Tornou-Se carne, da mesma maneira que nós.
Tinha fome, sede e cansaço. Era nutrido pelo alimento e renovado pelo sono. Ele
compartilhou do destino humano; mesmo assim, era o imaculado Filho de Deus. Era
Deus em carne. Seu caráter deve ser o nosso. — Ibidem, p. 311.
Segunda-feira, 18 de dezembro
2. PERFEITOS EM JESUS AGORA
A. Que declaração encorajadora é feita após experimentarmos o perdão do
pecado e o novo nascimento? Colossenses 2:10.
Cl 2:10 — E estais perfeitos nEle, que é a Cabeça de todo principado e potestade.
Nunca podemos alcançar a perfeição por nossas próprias boas obras. Quem vê a
Jesus pela fé rejeita sua própria justiça. Vê a si mesmo como incompleto, seu
arrependimento como insuficiente, sua mais forte fé como sendo apenas fraqueza,
seu mais custoso sacrifício como insignificante, e se curva humildemente aos pés da
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cruz. Mas uma voz lhe fala dos oráculos da Palavra de Deus. Maravilhado, ouve a
mensagem: “NEle você está completo”. Agora tudo está em paz nessa pessoa. Não
precisa mais se esforçar para encontrar algum merecimento em si mesma, alguma
ação meritória pela qual alcance o favor de Deus. — Fé e obras, pp. 107 e 108.
B. Tendo sido justificados pela fé, em que condição devemos permanecer?
Colossenses 4:12 (última parte).
Cl 4:12 (ú.p.) — [...] para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em
toda a vontade de Deus.
O Senhor Jesus age pelo Espírito Santo, pois Este é Seu representante. Por
intermédio do Consolador, inspira vida espiritual na pessoa, reavivando-lhe as
energias para o bem, purificando-a de contaminação moral, e habilitando-a para o
Seu reino. Jesus tem grandes bênçãos a conceder, ricos dons a distribuir entre os
homens. Ele é o Maravilhoso Conselheiro, infinito em sabedoria e força; e se
reconhecermos o poder do Espírito Santo e nos entregarmos para ser moldados por
Ele, ficaremos completos nEle. Que pensamento este! Em Cristo “habita
corporalmente toda a plenitude da Divindade. E estais perfeitos nEle” (Colossenses
2:9 e 10). — Nossa alta vocação, p. 152.
C. Como nosso mediador, o que Jesus nunca cessa de fazer por aqueles que
nEle permanecem pela fé? Hebreus 7:25 (última parte).
Hb 7:25 — [...] vivendo sempre para interceder por eles.
Jesus está em pé no Santo dos Santos para comparecer agora na presença de Deus
por nós. Ali, Ele não para de apresentar Seu povo, momento após momento, perfeito
nEle. No entanto, por sermos assim representados diante do Pai, não devemos
imaginar que podemos abusar de Sua misericórdia, tornando-nos descuidados,
indiferentes e comodistas. Cristo não é representante do pecado. Somos perfeitos
nEle, aceitos no Amado, apenas enquanto permanecermos nEle pela fé. — Fé e obras,
p. 107.
Terça-feira, 19 de dezembro
3. OBEDIÊNCIA ACEITÁVEL HOJE
A. Que verdade essencial precisamos entender em nossos esforços para
agradar a Deus? Filipenses 2:12 e 13.
Fp 2:12 e 13 — De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não
só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também
operai a vossa salvação com temor e tremor; 13 porque Deus é o que opera em vós
tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade.
Quem tenta alcançar o Céu por suas próprias obras, guardando a Lei, tenta fazer algo
impossível. O homem não pode se salvar sem a obediência, mas suas obras não
devem vir de si mesmo; Cristo deve operar nele o querer e o fazer, segundo Sua boa
vontade. Se o homem pudesse ser salvo por seu próprio esforço, teria algo em si
mesmo pelo qual se alegrar. As tentativas que o homem faz em suas próprias forças
para ser salvo são representadas pela oferta de Caim. Tudo que o homem pode fazer
sem Cristo é poluído pelo egoísmo e pecado; mas aquilo que é produzido pela fé é
aceitável a Deus. Quando procuramos alcançar o Céu pelos merecimentos de Cristo, a
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alma progride. Olhando para Jesus, Autor e Consumador de nossa fé, podemos
avançar de força em força, de vitória em vitória, pois, por meio de Cristo, a graça de
Deus operou nossa completa salvação. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 364.
B. Deus não aceitou os esforços e o serviço religioso de quem, e por quê?
Lucas 18:11 e 12.
Lc 18:11 e 12 — O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus,
graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e
adúlteros; nem ainda como este publicano. 12 Jejuo duas vezes na semana e dou os
dízimos de tudo quanto possuo.
C. Qual é a única forma de nossas boas obras se tornarem aceitáveis a Deus?
Hebreus 7:25.
Hb 7:25 — Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a
Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
Os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado, sobem dos crentes
fiéis como incenso ao santuário celestial; mas passando através dos impuros canais
da humanidade, ficam tão contaminados que, a menos que sejam purificados por
sangue, jamais podem ter valor para Deus. Não sobem em impecável pureza, e a
menos que o Intercessor, que está à mão direita de Deus, purifique e apresente tudo
por Sua justiça, não será aceitável a Deus. Todo incenso dos tabernáculos terrestres
têm de ser umedecidos com as purificadoras gotas do sangue de Cristo. Ele segura
diante do Pai o incensário de Seus próprios méritos, nos quais não há mancha de
contaminação terrestre. Nesse incensário Ele reúne as orações, o louvor e as
confissões de Seu povo, misturando nelas Sua própria justiça imaculada. Então,
perfumado pelos méritos da propiciação1 de Cristo, o incenso sobe perante Deus
completa e inteiramente aceitável. Voltam então graciosas respostas. — Ibidem, p.
344.
Quarta-feira, 20 de dezembro
4. SENDO PERFEITOS HOJE
A. Estando em Cristo, com plena certeza de nossa aceitação por Deus, o que
devemos fazer então? Hebreus 6:1.
Hb 6:1 — Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a
perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e
de fé em Deus.
Jamais poderemos ver nosso Senhor com nossa consciência em paz se nossa alma
não for pura. Precisamos possuir a perfeita imagem de Cristo. Todo pensamento tem
de ser submetido à vontade dEle. Segundo foi expresso pelo grande apóstolo,
precisamos chegar “à medida da estatura da plenitude de Cristo” (Efésios 4:13).
Jamais atingiremos essa condição sem sério e aplicado esforço. Devemos batalhar
diariamente contra o mal exterior e o pecado interior se quisermos alcançar a
excelência do caráter cristão. — Mensagens escolhidas, vol. 3, p. 148.

1

Propiciação: Atitude ou ritual com que se procura agradar a Divindade a fim de conseguir seu perdão, seu favor ou sua boa
vontade.
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B. Apesar de nossos melhores esforços para obedecer a Deus, onde está a
nossa suficiência para fazê-lo? 2 Coríntios 3:5.
2 Co 3:5 — Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós
mesmos; mas a nossa capacidade vem de Deus.
Cristo é o nosso Modelo, o Exemplo perfeito e santo que nos foi dado seguir. Nunca
poderemos nos igualar ao Modelo, mas imitá-lO e nos assemelharmos a Ele de acordo
com nossa capacidade. — Recebereis poder, p. 369.
Quando a obediência a Deus está no coração, quando são feitos esforços nesse
sentido, Jesus aceita essa disposição e empenho como o melhor serviço do homem, e
compensa a deficiência com Seu próprio mérito divino. — Mensagens escolhidas, vol.
1, p. 382.
Jesus ama Seus filhos, mesmo quando eles erram. [...] Ele mantém o olhar sobre
eles, e quando fazem o que está ao seu alcance, implorando pela ajuda divina, podem
estar certos de que o serviço será aceito, ainda que imperfeito. — Ibidem, vol. 3, pp.
195 e 196.
C. À medida que avançamos rumo à perfeição, o que o Espírito Santo
derrama em nosso coração? O que isso nos levará a fazer? Romanos 5:5; 1
João 3:18.
Rm 5:5 — E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está
derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
1 Jo 3:18 — Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e
em verdade.
A plenitude do caráter cristão é alcançada quando o impulso de ajudar e abençoar os
outros brota constantemente do interior. — Atos dos apóstolos, p. 551.
Onde há fé, surgem as boas obras. Os doentes são visitados, cuidados os pobres, os
órfãos e as viúvas não são negligenciados, os nus recebem roupa, os pobres são
alimentados. Cristo andou fazendo o bem, e quando os homens se unem a Ele, amam
os filhos de Deus, e a mansidão e a verdade lhes guiam os passos. — Mensagens
escolhidas, vol. 1, p. 398.
Quinta-feira, 21 de dezembro
5. NOSSA GARANTIA DE SALVAÇÃO
A. Quão completo é o perdão dos pecados oferecido ao pecador arrependido?
1 João 1:9.
1 Jo 1:9 — Se confessarmos os nossos pecados, Ele é Fiel e Justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Mediante o sacrifício feito em nosso favor, os pecados podem ser perfeitamente
perdoados. Nossa confiança não está no que o homem pode fazer, e sim naquilo que
Deus pode fazer pelo homem através de Cristo. Quando nos entregamos inteiramente
a Deus, e cremos de todo o coração, o sangue de Cristo purifica de todo pecado. A
consciência pode ser libertada da condenação. Pela fé em Seu sangue, todos podem
ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Graças a Deus por não lidarmos com
impossibilidades. Podemos pedir santificação. Podemos desfrutar do favor de Deus.
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Não devemos estar ansiosos acerca do que Cristo e Deus pensam de nós, mas do
que Deus pensa de Cristo, nosso Substituto. [...] O Senhor mostra aos arrependidos e
crentes que Cristo aceita a entrega da alma, para moldá-la e formá-la à Sua imagem.
— Mensagens escolhidas, vol. 2, pp. 32 e 33.
C. Que garantia temos de que Deus é capaz de nos salvar do poder do pecado
hoje? Judas vers. 24; Filipenses 1:6.
Jd, vers. 24 — Ora, Àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e
apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a Sua glória.
Fp 1:6 — Tendo por certo isto mesmo: que Aquele que em vós começou a boa obra a
aperfeiçoará até ao Dia de Jesus Cristo.
Quando Cristo reina na alma, há pureza e libertação do pecado. A glória, a plenitude,
a perfeição do plano do evangelho são cumpridas na vida. A aceitação do Salvador
traz perfeita paz, perfeito amor, segurança perfeita. A beleza e fragrância do caráter
de Cristo manifestadas na vida confirmam que em verdade Deus enviou Seu Filho ao
mundo para salvá-lo. — Parábolas de Jesus, p. 420.
Sexta-feira, 22 de dezembro
PARA VOCÊ REFLETIR
1. Explique como a expressão “sede vós, pois, perfeitos” é tanto um
mandamento como uma promessa.
2. Por que a mediação de Jesus é tão importante para nós hoje?
3. O que é necessário para que todas as nossas obras sejam aceitáveis a
Deus hoje?
4. O que significa “ser perfeito hoje” para os crentes, em termos práticos?
5. Como podemos ter perfeita segurança de nossa salvação hoje?
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