
Sábado,                                                                           8 de novembro de 2014. 

 

Colaboradores de Cristo 

“E quem ouve diga: Vem!” Apocalipse 22:17. 

“Quando Cristo Se foi, deu a cada homem sua obra. Isso recai sobre cada um 

de nós.” — The Review and Herald, 18 de dezembro de 1888. 

Estudo adicional:   O Desejado de Todas as Nações, pp. 820-

828 (“Ide, ensinai a todas as nações”). 

Domingo, 2 de novembro 

1. NOSSO PRIMEIRO INTERESSE 

A. Qual deve ser o primeiro interesse de todo cristão? No que 

consiste o ministério evangélico? Apocalipse 22:17. 

Apocalípse 22.17  E o Espírito e a esposa dizem: Vem! E quem ouve diga: Vem! E 

quem tem sede venha; e quem quiser tome de graça da água da vida. 

“Seja qual for a vocação de uma pessoa na vida, seu primeiro interesse deve 

ser ganhar almas para Cristo. Talvez ela não seja capaz de falar às congregações; 

pode, no entanto, trabalhar em favor dos indivíduos. [...] Perto e longe 

encontram-se almas vergadas ao peso de um sentimento de culpa. Não são o 

sofrimento, as labutas, a pobreza que degradam a humanidade. É a culpa, o mau 

proceder. Isso traz desassossego e descontentamento. Cristo quer que Seus 

servos ajudem as almas enfermas pelo pecado. 

Os discípulos deviam começar sua obra onde se achavam. O mais duro 

campo, o menos prometedor, não devia ser passado por alto. Cumpre, assim, a 

cada um dos obreiros de Cristo começar onde está. Em nossa própria família 

pode haver almas sequiosas de simpatia, famintas do pão da vida. Talvez haja 

crianças a serem educadas para Cristo. Há pagãos à nossa própria porta. 

Façamos fielmente a obra que nos fica mais próxima. Depois, estendamos 

nossos esforços tão longe quanto a mão de Deus indicar.” — The Desire of Ages 

(O Desejado de Todas as Nações), p. 822. 



B. Em que sentido todo cristão deve sentir-se constrangido pelo 

amor de Cristo? 2 Coríntios 5:14, 15 e 19. 

2 Coríntios 5.14   Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: 

que, se um morreu por todos, logo, todos morreram. 5.15   E ele morreu por 

todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por 

eles morreu e ressuscitou. 5.19   isto é, Deus estava em Cristo reconciliando 

consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da 

reconciliação. 

 

Segunda-feira, 3 de novembro 

2. APRENDENDO NA ESCOLA DE CRISTO 

A. Por que e como devemos ser colaboradores de Cristo? 2 Coríntios 

6:1. 

6.1   E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a 

graça de Deus em vão 

“Devemos ser coobreiros Seus [de Deus] para restauração da saúde do 

corpo, bem como da alma.” — The Desire of Ages (O Desejado de Todas as 

Nações), p. 824. 

B. Como podemos ser coobreiros mais eficientes no plano da 

salvação? Colossenses 1:9 e 10. 

Colossenses 1.9   Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, 

não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua 

vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual; 1.10   para que possais 

andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda 

boa obra e crescendo no conhecimento de Deus; 

“Os mecânicos, os advogados, os comerciantes, os homens de todas as 

atividades e profissões são educados para o ramo de atividade que esperam 

seguir. É seu propósito tornarem-se o mais eficientes possível. Dirigi-vos à 

modista ou costureira, e ela vos dirá quanto tempo lidou até conhecer 

completamente seu ofício. O arquiteto vos dirá quanto tempo levou para 

compreender a maneira de planejar uma construção elegante e cômoda. E o 

mesmo se dá com todas as carreiras a que os homens se dediquem. 



Deveriam os servos de Cristo mostrar menos diligência em preparar-se para 

uma obra infinitamente mais importante? [...] 

Fato lamentável é que o progresso da causa seja prejudicado pela escassez 

de obreiros instruídos. Muitos carecem de requisitos morais e intelectuais.” — 

Gospel Workers (Obreiros evangélicos), pp. 92 e 93. 

C. Como podemos prosseguir “até a perfeição” na escola de 

Cristo? Filipenses 3:12-14; Hebreus 6:1. 

Filipenses 3.12   Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito; mas prossigo 

para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. 3.13   Irmãos, 

quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, 

esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante 

de mim, 3.14   prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em 

Cristo Jesus. 

Hebreus 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, 

“A causa de Deus pede homens completos, capazes de compreender, 

planejar, construir e organizar. E os que apreciam as probabilidades e 

possibilidades da obra para este tempo buscarão, mediante estudo profundo, 

obter todo o conhecimento que lhes seja possível da Palavra, para usá-lo em 

ajudar os necessitados, enfermos pelo pecado. 

Um pastor nunca deve julgar que já aprendeu bastante, podendo agora 

afrouxar os esforços.” — Ibidem, p. 94. 

 

 

Terça-feira, 

 

 

4 de novembro 

 

3. BUSCANDO A OVELHA PERDIDA 

A. Que pergunta Jesus fez a certos homens que investiam dinheiro 

em rebanhos? Lucas 15:4. 

Lucas 15.4 Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não 

deixa no deserto as noventa e nove e não vai após a perdida até que venha a achá-

la? 



“Na parábola [da ovelha perdida], o pastor sai em busca de uma ovelha – o 

mínimo que pode ser numerado. Assim, se houvesse apenas uma alma perdida, 

Cristo teria morrido por ela. 

A ovelha desgarrada do rebanho é a mais desamparada de todas as 

criaturas. Precisa ser procurada pelo pastor, pois não pode, sozinha, encontrar o 

caminho de volta. O mesmo se dá com a alma que se desviou de Deus; está tão 

desamparada quanto a ovelha perdida, e se o amor divino não viesse salvá-la, 

jamais poderia achar o caminho para Deus.” — Christ Object Lessons (Parábolas 

de Jesus), p. 187. 

B. Como um verdadeiro colaborador de Cristo se sente, e como age, 

quando uma de suas ovelhas está perdida? Lucas 15:5 e 6. 

Lucas 15.5   E, achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo; 15.6   e, 

chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos 

comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. 

“O pastor que descobre a ausência de uma ovelha não contempla 

indiferentemente o rebanho que está seguro no redil, dizendo: ‘Tenho noventa e 

nove, e custar-me-á muita perturbação ir em busca da desgarrada. Ela que volte; 

abrir-lhe-ei a porta do redil e a deixarei entrar.’ Não; logo que a ovelha se afasta, 

o pastor enche-se de cuidados e apreensões. Conta e reconta o rebanho. Quando 

se certifica de que realmente uma ovelha se perdeu, não dormita. Deixa as 

noventa e nove no redil e sai em busca da ovelha desgarrada. Quanto mais 

escura e tempestuosa a noite, e quanto mais perigoso o caminho, tanto maior é a 

apreensão do pastor, e tanto mais diligentemente a procura. Faz todos os 

esforços possíveis para encontrar a ovelha perdida.” — Ibidem, pp. 187 e 188. 

C. Qual é o significado de 1 João 3:1; 4:19? 

1 João 3.1   Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai: que fôssemos 

chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece 

a ele. 

1 João 4.19   Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 

“Não nos arrependemos para que Deus nos ame, porém Ele nos revela Seu 

amor para que nos arrependamos.” — Ibidem, p. 189. 

 

 

 



Quarta-feira, 5 de novembro 

4. A DRACMA PERDIDA E O FILHO PRÓDIGO 

A. O que a dracma perdida mencionada na parábola 

representa? Lucas 15:8 e 9. 

Lucas 15.8   Ou qual a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma dracma, 

não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar? 15.9   E, 

achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já 

achei a dracma perdida. 

“A dracma perdida representa os que [...] não estão conscientes de sua 

condição. [...] Sua vida está em perigo, porém estão disso inconscientes e 

descuidados. [...] mesmo os que são indiferentes às reivindicações de Deus são 

objeto de Seu amor piedoso. Precisam ser procurados, para serem reconduzidos 

a Deus. [...] 

Nessa parábola, há uma lição para as famílias. No círculo familiar, há 

muitas vezes grande indiferença quanto à condição espiritual de seus 

componentes. Pode haver um dentre eles que esteja separado de Deus; mas 

quão pouca ansiedade é sentida na família pela perda de uma das dádivas 

confiadas por Deus!” — Christ Object Lessons (Parábolas de Jesus), pp. 193 e 

194. 

B. Na parábola, que três tarefas foram requeridas da dona de casa a 

fim de encontrar a dracma perdida? Lucas 15:8. 

Lucas 15.8   Ou qual a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma dracma, 

não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar? 

 

“A mulher da parábola busca diligentemente a dracma perdida. Acende a 

candeia e varre a casa. [...] não cessam seus esforços até encontrá-la. 

Semelhantemente, na família, se algum membro estiver perdido para Deus, 

deve ser empregado todo meio possível para recuperá-lo. Por parte de todos, 

haja um diligente e cuidadoso exame próprio. [...] Vede se não se comete uma 

falta ou erro no governo do lar, pelo qual a pessoa se confirme na impenitência.” 

— Ibidem, p. 194. 



C. Como o Senhor lida com os modernos filhos e filhas 

pródigos? Lucas 15:11-32. Que lição devemos aprender da atitude do 

irmão mais velho? 

Lucas 15.11   E disse: Um certo homem tinha dois filhos. 15.12   E o mais moço 

deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu 

por eles a fazenda. 15.13   E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando 

tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo 

dissolutamente. 15.14   E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma 

grande fome, e começou a padecer necessidades.  15.15   E foi e chegou-se a um 

dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apascentar 

porcos. 15.16   E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos 

comiam, e ninguém lhe dava nada.15.17   E, caindo em si, disse: Quantos 

trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome! 

15.18   Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o 

céu e perante ti. 15.19   Já não sou digno de ser chamado teu filho; faze-me como 

um dos teus trabalhadores.15.20   E, levantando-se, foi para seu pai; e, quando 

ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu  de íntima compaixão, e, correndo, 

lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. 15.21   E o filho lhe disse: Pai, pequei contra 

o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. 15.22   Mas o pai 

disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lho, e ponde-lhe um 

anel na mão e sandálias nos pés, 15.23   e trazei o bezerro cevado, e matai-o; e 

comamos e alegremo-nos, 15.24   porque este meu filho estava morto e reviveu; 

tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. 15.25   E o seu filho mais 

velho estava no campo; e, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e 

as danças. 15.26   E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. 

15.27   E ele lhe disse: Veio teu irmão; e teu pai matou o bezerro cevado, porque 

o recebeu são e salvo. 15.28   Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo o 

pai, instava com ele. 15.29   Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo 

há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um 

cabrito para alegrar-me com os meus amigos. 15.30   Vindo, porém, este teu filho, 

que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro 

cevado.15.31   E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas 

coisas são tuas.15.32   Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque 

este teu irmão estava morto e reviveu; tinha-se perdido e foi achado. 

“Quando vos considerardes pecadores salvos unicamente pelo amor do Pai 

celestial, então tereis amor e compaixão por outros que sofrem no pecado. [...] 

Quando o gelo do egoísmo se derreter de vosso coração, estareis em 

simpatia com Deus, e partilhareis de Sua alegria na salvação do perdido. 

Ele [seu irmão que está perdido] se acha ligado a ti pelos vínculos mais 

íntimos, porque Deus o reconhece como filho. Nega teu parentesco com ele e 

mostrarás que és apenas mais um empregado na casa paterna, não um filho da 

família de Deus.” — Ibidem, pp. 210 e 211. 

 

 

 

 

 



Quinta-feira, 6 de novembro 

5. A OBRA DOS MINISTROS DO EVANGELHO 

A. Defina a principal obra de um ministro do evangelho. 2 Coríntios 

12:10; 2 Timóteo 3:10 e 11; 4:5. 

2 Coríntio12.10   Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas 

necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando 

estou fraco, então, sou forte. 

2 Timóteo3.10   Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, 

intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, 
3.11   perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio 

e em Listra; quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. 

2 Timóteo 4.5   Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um 

evangelista, cumpre o teu ministério 

“A obra do ministro do evangelho é ‘demonstrar a todos qual seja a 

dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus’ (Efésios 

3:9). Se alguém, ao entrar nessa obra, escolher a parte que demanda o menor 

sacrifício, contentando-se com pregar, e deixar a obra de ministério pessoal para 

outro, seu trabalho não será aceito por Deus. Almas por quem Cristo morreu 

estão perecendo por falta de trabalho pessoal bem dirigido; e quem, ao entrar 

para o ministério, não se dispõe ao trabalho pessoal que o cuidado do rebanho 

requer tem compreendido mal o seu chamado. 

O espírito do verdadeiro pastor é de inteiro esquecimento de si mesmo. [...] 

Pela pregação da Palavra e pelo ministério pessoal nos lares do povo, toma 

conhecimento das necessidades, tristeza e provas dessas pessoas; e, cooperando 

com Aquele que leva o maior fardo, participa das aflições delas, conforta-as em 

seus dissabores, farta-lhes a alma faminta e ganha-lhes o coração para Deus.” — 

The Acts of the Apostles (Atos dos apóstolos), p. 527. 

B. Que outras qualidades são essenciais no ministério? Tiago 3:1, 2, 

13-18. 

Tiago 3.1   Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que 

receberemos mais duro juízo. 3.2   Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se 

alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também 

refrear todo o corpo. 

3.13   Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre, pelo seu bom trato, as suas 

obras em mansidão de sabedoria. 3.14   Mas, se tendes amarga inveja e 



sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a 

verdade. 3.15   Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e 

diabólica. 3.16   Porque, onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e 

toda obra perversa. 3.17   Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, 

pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, 

sem parcialidade e sem hipocrisia. 3.18   Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, 

para os que exercitam a paz. 

 

“Há uma obra a ser feita pelo subpastor, a qual requer tato, enquanto ele é 

chamado a enfrentar indiferença, amargura, inveja e ciúmes na igreja; e ele terá 

que trabalhar no espírito de Cristo para pôr as coisas em ordem.” — Ibidem, p. 

526. 

 

Sexta-feira, 7 de novembro 

RECAPITULAÇÃO E REFLEXÃO INDIVIDUAL 
1. O que significa ser constrangido pelo amor de Cristo? 

2. De que tipo de educação o ministro do evangelho precisa, e por 

quê? 

3. Como um verdadeiro colaborador de Cristo sente-se e age quando 

uma ovelha está perdida do rebanho? 

4. Que qualidades são com frequência esquecidas como sendo 

exigidas para o ministério evangélico? 

5. Quão essenciais são o tato e a sabedoria no ministério evangélico? 

   

 


