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• Uma geração escolhida
Escolhido não significa imobilizado, mas
sim redimido.

• Porta-estandartes
Deus colocou em nossas mãos a bandeira
da fidelidade – iremos mantê-la erguida?

• Dieta para a trasladação
Deus tem um plano perfeito para nós –
por que inteferir na sabedoria de Seus
princípios?

• Folhas de figueira ou lã de
carneiro?
O exterior mostra, em sua maior parte, o
que está no interior.

• O cordão azul
Vestidos para a vinda do Mestre.

• O dia de descanso
Santificação envolve guardar as sagradas
horas de Deus.

• Trabalhem, pois a noite vem
A preguiça espiritual pode aniquilar a nossa
experiência. É hora de despertar!

• O processo purificador
A síntese em poesia.

Neste  número:

40

• SÁBADO, 14 DE DEZEMBRO DE 2013: UM DIA
DEDICADO AO JEJUM E À ORAÇÃO.
• DOMINGO, 15 DE DEZEMBRO, SERÁ RECOLHIDA
UMA OFERTA UMA OFERTA ESPECIAL PARA  AS
MISSÕES.

também perguntamos algo parecido: “Já estamos
chegando? Está perto o dia em que o Senhor virá
para nos levar à Canaã celestial?”

Isso tem que ver com quanto dependemos
dEle! Quão intensamente temos permanecido no
amor do Salvador? Quão terna tem sido nossa
comunhão com Ele? Quão amplamente aplica-
mos Sua graça à nossa vida diária? Quão com-
pletamente estamos refletindo Sua imagem?

Mais um ano se passou e começa mais uma
semana de oração. Há muito para agradecer a
Deus. No entanto, será que nosso Senhor real-
mente pede que nos apresentemos diante dEle,
ano após ano, sem que tenhamos ensejado uma
transformação de nosso caráter à semelhança
de Cristo? Oremos para que esta seja uma
semana de oração decisiva para cada um de nós!

Lembremo-nos dos que estão isolados ou não podem
sair de casa, fazendo um esforço especial para compartilhar
essas leituras também com eles.

 “Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é
manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que,
quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele;
porque assim como é O veremos.

E qualquer que nEle tem esta esperança purifica-se a si
mesmo, como também Ele é puro” .1 João 3:2-3

Orando por
preparação
á estamos chegando?” - é o que as
crianças, numa longa viagem, costu-
mam frequentemente perguntar aos
pais. Como filhos de Deus, nós
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dam-se, publicanos e pecadores; ar-
rependam-se, fariseus e saduceus,
pois ‘o reino dos céus está próximo.’
Nossa mensagem não deve ser de
paz e segurança. Como um povo que
acredita no breve aparecimento de
Cristo, temos uma mensagem defini-
da a dar: ‘Prepara-te para encontrares
teu Deus.’

“Nossa mensagem deve ser tão
direta como foi a de João. Ele repre-
endeu reis por sua iniquidade. Apesar
de correr risco de vida, ele nunca
permitiu que seus lábios faltassem
com a verdade. Nossa obra no
presente tempo deve ser realizada
com a mesma fidelidade. . . .

“Neste tempo de apostasia quase
universal, Deus convida Seus mensa-
geiros para proclamar a Sua Lei no
espírito e poder de Elias. Como João
Batista, na preparação de um povo
para o primeiro advento de Cristo,
chamou sua atenção para os Dez
Mandamentos, assim devemos dar,
sem qualquer sonido incerto, a
mensagem: ‘Temei a Deus e dai-Lhe
glória, porque é chegada a hora de
Seu juízo.’ (Apocalipse 14:7). Deve-
mos empenhar-nos na preparação
do caminho para a segunda vinda de
Cristo com o zelo que caracterizou
os profetas Elias e João Batista.”2

Que o Senhor nos dê a Sua maravi-
lhosa graça na preparação de um
povo para a Sua vinda iminente!

1 Testimonies, vol. 6, p. 119.
2 The SDA Bible Commentary [E. G. White

Comments], vol. 4, p. 1184.

Referências:

O Elias simbólico, o grande refor-
mador, que viria antes da segunda
vinda de Cristo, deve “converter o cora-
ção dos pais aos filhos, e o coração
dos filhos aos seus pais” (Malaquias
4:6). Aqui vemos uma obra de reavi-
vamento e reforma a começar no lar.

 “Os que levam a última mensa-
gem de misericórdia ao mundo
devem compenetrar-se de seu dever
de instruir os pais quanto à religião
no lar. O grande movimento reforma-
tório deve começar pela apresenta-
ção dos princípios da Lei de Deus aos
pais, mães e filhos. Na medida em
que as reivindicações da Lei forem
expostas, sendo homens e mulheres
convencidos de seu dever de prestar
obediência, que se lhes aponte a
responsabilidade de sua decisão, não
apenas para si, mas também para seus
filhos. Saliente-se que a obediência
à palavra de Deus é a nossa única sal-
vaguarda contra os males que estão
levando o mundo à destruição” 1

Na preparação para a primeira vinda
de Cristo, o profético Elias – a quem
Jesus identificou como João Batista
(Mateus 11:11-14), “irá adiante dEle no
espírito e virtude de Elias, para con-
verter os corações dos pais aos filhos, e
os rebeldes à prudência dos justos,
com o fim de preparar ao Senhor um
povo bem disposto.” (Lucas 1:17).

Semelhantemente, a missão do
povo de Deus nestes últimos dias é
preparar um povo antes da segunda
vinda de Cristo em glória. Através da
graça divina, esses “reformadores” e
“restauradores” devem chamar a
atenção das pessoas para as institui-
ções divinas estabelecidas no Éden:
o casamento de acordo com o plano
de Deus (Gênesis 1:27), a dieta
original (versículo 29), e o sábado do
sétimo dia (Gênesis 2:1-3) estão entre
as instituições que devem ser restau-
radas no processo de preparação de

um povo peculiar para receber o Se-
nhor em glória.

O apóstolo Pedro, falando sobre a
obra a ser feita antes do “grande dia
do Senhor”, antes do fim do tempo
da graça, declarou: “Arrependei-vos,
pois, e convertei-vos, para que sejam
apagados os vossos pecados, e ve-
nham assim os tempos do refrigério
pela presença do Senhor, e envie Ele
a Jesus Cristo, que já dantes vos foi
pregado.

O qual convém que o céu conte-
nha até aos tempos da restauração
de tudo, dos quais Deus falou pela
boca de todos os Seus santos profetas,
desde o princípio.” (Atos 3:19–21).

Aqui nós temos:
1. O arrependimento, que é tristeza

pelo pecado e afastamento do mes-
mo.

2. Conversão, “a renovação da
vossa mente, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus” (Romanos 12:2).

3. “Apagamento dos pecados”
como condição essencial para rece-
ber o “refrigério” do batismo do
Espírito Santo sobre o povo de Deus
antes da conclusão da Sua obra na
terra.

O apóstolo explica que Cristo deve
ser retido nos céus “até os tempos da
restauração de todas as coisas.”

Portanto, “nesta época, pouco
antes da segunda vinda de Cristo nas
nuvens do céu, Deus chamará
homens que preparem um povo para
subsistir no grande dia do Senhor.
Uma obra como a realizada por João
deve ser levada a efeito nestes últimos
dias. O Senhor está comunicando
mensagens ao Seu povo através dos
instrumentos que escolheu, e deseja
que todos atentem para as admoes-
tações e advertências que envia. A
mensagem que precedeu o minis-
tério público de Cristo era: Arrepen-
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Dos escritos de E. G. White
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T
sobre nós, e somos observados
por muitos dos quais não temos
conhecimento. Há aqueles que
sabem alguma coisa a respeito
das doutrinas em que afirma-
mos crer, e estão observando o
efeito da nossa fé sobre o nosso
caráter. Eles estão esperando
para ver que tipo de influência
exercemos, e como nos com-
portamos diante de um mundo
incrédulo. Os anjos do céu
estão nos observando. “Somos
feitos espetáculo ao mundo,
aos anjos e aos homens” (1
Coríntios 4:9).1

NÃO SE SURPREENDA COM
O QUE VOCÊ VÊ

O que está acontecendo ao
nosso redor não é suficiente
para mostrar-nos os perigos que
cercam o nosso caminho? Em

todos os lugares são vistos
destroços da humanidade,
altares familiares negligencia-
dos, famílias destruídas. Há um
estranho abandono de princí-
pios, um rebaixamento do padrão
de moralidade. Foi o rápido
crescimento da iniquidade que
ocasionou o derramamento dos
juízos de Deus sobre a Terra, no
Dilúvio e na destruição de
Sodoma pelo fogo. Estamos nos
aproximando do fim. Deus tem
suportado por muito tempo a
perversidade dos seres huma-
nos, mas sua punição não é
menos certa. Que aqueles que
professam ser a luz do mundo
se separarem de toda a iniqui-
dade. Presenciamos hoje a
manifestação do mesmo espíri-
to contra a verdade que se viu
nos dias de Cristo. Na falta de
argumentos bíblicos, aqueles
que pretendem haver sido a Lei
de Deus anulada forjarão men-
tiras para manchar e denegrir

emos que ser um
povo distinto do
mundo. Os olhos
do mundo estão

os obreiros. Eles fizeram isso
com o Redentor do mundo, e
vão fazer a mesma coisa com
Seus seguidores. Relatos sem
qualquer fundamento serão
apresentados como verdadei-
ros..2

LEMBRE-SE: NÓS, COMO
CRISTÃOS, DEVEMOS SER
SEMELHANTES A CRISTO

A conformidade dos profes-
sos cristãos com o mundo é
uma vergonha para a sua con-
fissão, uma vergonha para a
causa de Deus.  Professam ter
saído e estar separados do
mundo, mas continuam mui-
to semelhantes aos munda-
nos, vestindo-se, conversando
e agindo como eles, de modo
que não há distinção. En-
quanto estão na posse de sua
vida e saúde, muitos dedicam
o tempo e os meios que Deus
lhes deu ao adorno dos seus
pobres corpos mortais, esque-
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cendo-se de que estes estão
sujeitos, a qualquer momen-
to, a serem tocados pelo dedo
de Deus e postos no leito da
morte. E, quando da aproxi-
mação de sua última hora,
quando ondas de angústia
mortal envolvem o ser, a gran-
de pergunta é: ‘Estou prepa-
rado para morrer? Preparado
para comparecer diante de
Deus no juízo, e passar pela
grande investigação?’ Per-
gunte-lhes, então, como se
sentem no tocante ao ornar
suas pessoas, se têm alguma
noção do que significa estar
preparado para comparecer
diante de Deus, e eles vão lhe
responder que, se pudessem
voltar no tempo, corrigiriam
suas vidas e evitariam a lou-
cura do mundo, sua vaidade
e orgulho, vivendo para a gló-
ria de Deus, e dando um bom
exemplo a todos ao seu redor.

Por que há tão poucas pes-
soas interessadas   em seu bem-
estar eterno, tão poucas se
preparando para o fim? O
mundo os atrai, seus tesouros
parecem valiosos para eles.
Acham assuntos suficientes
para ocupar a mente e não têm
tempo de se prepararem para o
céu. Satanás está sempre procu-
rando mergulhá-los mais e
mais em dificuldades. Assim
que a mente é liberada de
perplexidades ou problemas,
ele está pronto para envolvê-los
em outros, ao gerar dentro
deles desejos não santificados
por mais coisas da terra. Assim,
o tempo passa, e quando já é
tarde demais, vêem que nada
ganharam de substancial. Eles
se apegaram às sombras, e
perderam a vida eterna.

Muitos que imitam os costu-
mes e as modas do mundo
afirmam que fazem isso para
poder influenciar os mundanos.
Mas aqui eles cometem um erro
triste e fatal. A fim de exercer

uma influência verdadeira e
salvadora, devem viver sua pro-
fissão, mostrar sua fé pelas suas
obras de justiça e fazer ampla
a distinção entre o cristão e o
mundo. Nossas palavras, nosso
vestuário, nossas ações, devem
testificar de Deus. Então, todos
terão conhecimento de que te-
mos estado com Jesus. Incrédu-
los verão que a verdade que
professamos tem uma santa
influência, que a fé na vinda de
Cristo molda nosso caráter. Se
alguém deseja ter sua influên-
cia empenhada em favor da
verdade, deve vivê-la e, assim,
imitar o humilde Modelo.3

CORRIGINDO NOSSA
ATITUDE

Segundo a luz que Deus me
deu, sei que o Senhor faria
muito mais por nós, como um
povo, se andássemos humilde-
mente diante dEle. Cada um do
povo de Deus será testado e
provado, e é nosso desejo que
você esteja numa posição em
que possa suportar a prova de
Deus, não sendo achado em
falta quando seu valor moral
for pesado nas balanças do san-
tuário. É nosso desejo que
você progrida constantemente
para frente e para o alto; mas
o que obstrui em grande medi-
da o seu progresso é a estima
do próprio eu, a alta opinião
que você tem de sua própria
capacidade. Se alguma vez
houve um lugar onde o eu pre-
cisasse morrer, eis aqui esse
lugar. Presenciaremos aqui uma
luta mortal. Ouviremos gemi-
dos de agonia. A exaltação pró-
pria sempre separa de Deus a
alma, não importa em que pes-
soa habite, seja naqueles que
ocupam cargos de responsa-
bilidade, seja nos que estão em
alguma posição de menor des-
taque. O que quer que se faça
com o objetivo de atrair a aten-
ção para si mesmo, deprecia

a glória que deveria ter sido
prestada a Deus, trazendo de-
bilidade às suas almas. É atra-
vés desta avenida da estima do
próprio eu e autossuficiência,
que Satanás tentará seduzir o
povo de Deus.

O Senhor tem lições muito
importantes para aprendermos,
e se não tivermos um espírito
manso e dócil, não estaremos
em condição de aprender o que
Ele quer nos ensinar. Achare-
mos que somos sábios, quando
na verdade não somos. Crere-
mos que somos conhecedores
de toda a história, quando na
verdade precisamos estudar o
a-b-c das lições. Deus irá provar-
nos uma e outra vez, até que
vençamos nossos defeitos, ou
então sejamos inteiramente
entregues à nossa rebeldia e
teimosia. Há perigo, ao lidar
Deus desse modo conosco, de
nos rebelarmos contra Ele,
recusando-nos determinante-
mente a submeter-nos à Sua
vontade. Estamos vivendo em
tempos solenes. Esperamos
ansiosamente o julgamento
que precede a eternidade, e é
apropriado que andemos em
grande humilhação de alma
diante de Deus.

Há pessoas que se levantam
contra os testemunhos que
Deus lhes enviou. Estão dispos-
tas a reconhecer que o teste-
munho dado a outros está
certo, e que, no caso de seus
irmãos, é apontada a verdade;
mas, quando os seus próprios
erros são desnudados, e as suas
próprias falhas apontadas,
declaram que não pode ser
assim. Estes se revestem com
os trajes de sua justiça própria,
e afirmam: “Isso não me diz
respeito”. Um espírito de fari-
saísmo tem-se apoderado das
pessoas que pretendem crer na
verdade para estes últimos
dias. Elas estão satisfeitas
consigo mesmas.4
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GUARDANDO NOSSOS
FILHOS

Do modo como os israelitas
mantiveram seus filhos dentro
de casa enquanto os juízos de
Deus estavam na terra do Egito,
assim, neste tempo de perigo,
devemos manter nossos filhos
separados e distintos do mun-
do. Devemos ensinar-lhes que
os mandamentos de Deus signi-
ficam muito mais do que imagi-
namos. Aqueles que os guardam
não imitarão as práticas dos
transgressores da Lei de Deus.

Os pais devem considerar a
Palavra de Deus com respeito,
obedecendo a seus ensina-
mentos. Para os pais no dia de
hoje, bem como para os israe-
litas, Deus declara: “E estas
palavras... estarão no teu cora-
ção; e as ensinarás a teus filhos
e delas falarás assentado em
tua casa, e andando pelo cami-
nho, e deitando-te e levantan-
do-te. Também as atarás por
sinal na tua mão, e te serão por
frontais entre os teus olhos. E
as escreverás nos umbrais de
tua casa, e nas tuas portas.”
Deuteronômio 6:6-9.

Apesar dessa instrução sim-
ples, alguns do povo de Deus
permitem que seus filhos fre-
quentem as escolas públicas,
onde se misturam com os que
são moralmente corruptos.
Nessas escolas, eles não podem
estudar a Bíblia nem aprender

seus princípios. Pais cristãos,
vocês devem tomar providên-
cias para que seus filhos sejam
educados em princípios bíbli-
cos. E não ficar satisfeitos ape-
nas em tê-los estudando a Pa-
lavra na escola da igreja.
Ensinem vocês mesmos as Es-
crituras a seus filhos, assenta-
dos, quando saírem, quando
entrarem, e enquanto cami-
nham. Passeiem com seus filhos
muito mais frequentemente.
Conversem com eles. Orientem
suas mentes num sentido cor-
reto. Na medida em que vocês
fizerem isso, descobrirão que a
luz e a glória de Deus entrarão
em suas casas. Mas como vocês
podem esperar Sua bênção, se
não ensinam corretamente seus
filhos?5

Pais, quando vocês dão um
exemplo de orgulho para os
seus filhos, estão plantando
uma semente que vai brotar e
dar frutos. Aquilo que vocês
semearem, irão colher. A co-
lheita será abundante e certa.
É mais fácil ensinar uma lição
de orgulho que uma lição de
humildade. Satanás e seus
anjos estão prontos para tornar
suas ações e suas palavras
eficazes no sentido de incen-
tivar seus filhos a imitar as
modas do mundo, e em seu or-
gulho, associarem-se com pesso-
as profanas. Oh, pais, vocês
estão plantando espinhos em
seus corações, que muitas ve-

zes lhes causarão angústia.
Quando vocês tentarem neutra-
lizar a lamentável lição que
ensinaram a seus filhos, acha-
rão que é quase impossível
consegui-lo. Podem negar-lhes
as coisas que gratificam seu
orgulho, mas este ainda vive no
coração, e nada pode destruí-
lo, senão o penetrante e pode-
roso Espírito de Deus. E quando
Ele consegue acesso ao cora-
ção, age como fogo purificador,
de modo que o orgulho e o
amor ao mundo serão consu-
midos.

A menos que vocês desper-
tem para os interesses eternos
de seus filhos, eles certamente
se perderão por causa da negli-
gência de vocês. E a possibili-
dade de que os pais infiéis se
salvem é muito pequena. A vida
dos pais deve ser exemplar.
Eles devem exercer uma in-
fluência santa em suas famí-
lias. Se valorizam os interesses
eternos de seus filhos, vão
repreender o orgulho neles, o
censurarão fielmente, e não o
incentivarão por palavras ou
comportamento.6

Pais, eu vos suplico, pelo amor
de Cristo, por causa de seus que-
ridos filhos: ensinem-lhes que
Deus tem direitos sobre eles, e
que precisam achar-se total-
mente preparados para qual-
quer obra que devam realizar.
Vocês precisam educá-los e
prepará-los para que tenham os

“A menos que vocês despertem para os

interesses eternos de seus filhos, eles certamente

se perderão por causa da negligência de vocês.

E a possibilidade de que os

pais infiéis se salvem é muito

pequena.”
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olhos fixos unicamente na gló-
ria de Deus. Para crescer na gra-
ça, eles devem conhecer por si
mesmos as razões de nossa fé.
Ensinem-lhes a serem alunos
na escola de Cristo, a obterem
conhecimento das Escrituras, a
empregarem diligentemente
todos os meios da graça, para
que seu amor cresça mais e
mais, para que aprovem as
coisas excelentes.7

Jesus, o Rei da glória, que
deu a vida para nos redimir,
usou uma coroa de espinhos.
Foi assim que a cabeça ensan-
guentada de nosso Mestre foi
adornada. “Ele foi ferido pelas
nossas transgressões, e moído
pelas nossas iniquidades; o
castigo que nos traz a paz
estava sobre Ele, e pelas Suas
pisaduras fomos sarados.” (Isaías
53:5). No entanto, as mesmas
pessoas que professam ser
redimidas pelo sangue que Jesus
derramou por elas, são orgulhosa-
mente permissivas em seu
adorno pessoal, e ainda alegam
ser seguidoras do santo, humil-
de, abnegado Modelo. Oh, se
todos pudessem ver isto como
Deus vê!

Israel tem estado indiferente
ao orgulho, à moda e ao mun-
danismo em seu próprio meio.
São essas coisas que têm sepa-
rado de Deus o Seu povo, que
o fecha do lado de fora da arca.
Quando, porém, a verdade
atingir seu coração, provocará
a morte para o mundo. O ador-
no exterior será deixado, e se
estiver mesmo morto para o
mundo, não será movido pelo
riso, zombaria e escárnio dos
incrédulos. Sentirá intenso
desejo de ser separado do
mundo, como seu Mestre. Não
imitará seu orgulho, modas ou
costumes. O nobre objetivo de
glorificar a Deus e conquistar a
herança imortal estará sempre
diante de si. Essa perspectiva
consumirá tudo ligado à natu-

reza terrena. Deus terá um povo
separado e distinto do mundo.
Assim que alguém ceda ao de-
sejo de imitar as modas do mun-
do, Deus deixará de reconhecê-
lo como Seu filho. Essa pessoa
mostra que é estranha à graça,
desconhecendo o manso e hu-
milde Jesus. Se estivesse fami-
liarizada com Jesus, andaria de
modo digno dEle.

Uma aparência de piedade
não salvará ninguém. Todos
devem ter uma experiência
profunda e viva. Só isso poderá
salvá-los no tempo de angústia
que está diante de nós. Logo a
natureza de sua obra será julga-
da. Se for ouro, prata e pedras
preciosas, serão escondidos no
secreto do pavilhão do Senhor.
Mas se de madeira, feno ou
palha, nada poderá protegê-los
do ardor da ira de Jeová.

Muitos se medem entre si e
comparam suas vidas com as
vidas dos outros. Não deveria
ser assim. Ninguém, além de
Cristo, nos é dado como exem-
plo, e cada um deve esforçar-
se para distinguir-se em imitá-
lO. Somos coobreiros de Cristo,
ou coobreiros do inimigo. Ou
ajuntamos com Cristo, ou espa-
lhamos. Ou somos cristãos
decididos e sinceros, ou não
somos nada. Ninguém vai entrar
no Céu sem fazer um sacrifício.
Aqueles que estão dispostos a
fazer todo e qualquer sacrifício
pela vida eterna, irão tê-la. Vale-
rá a pena sofrer, valerá a pena
crucificar o eu, e sacrificar todo
ídolo por ela. O inexcedível e
eterno peso de glória supera
todos os tesouros terrenos, e
ofusca toda atração terrestre.8

FOCANDO A MENTE E A
CONVERSAÇÃO

Há algo mais digno de ocu-
par a mente do que o plano da
redenção? É um assunto inesgo-
tável. O amor de Jesus, a
salvação oferecida ao homem

caído através de Seu infinito
amor, a santidade de coração,
a preciosa e salvadora verda-
de para estes últimos dias, a
graça de Cristo, esses são temas
que podem animar a alma e
fazer com que os puros de
coração sintam a alegria que os
discípulos sentiram quando
Jesus veio e Se associou com
eles, como quando viajavam
para Emaús. Aquele que tem
centralizado suas afeições em
Cristo, apreciará esse tipo de
consagrada associação, e obte-
rá força divina através desse
relacionamento; mas quem
não tem gosto por esse tipo de
conversação, encontrando maior
prazer em conversar sobre
tolices sentimentais, vaga longe
de Deus, e está morrendo para
as nobres e santas aspirações.
O sensual e o terreno são
considerados como celestiais.
Quando a conversa é de caráter
frívolo e cheira a insatisfação,
a fim de granjear o apreço e a
simpatia, brotando de um senti-
mentalismo apaixonado, nem
os jovens, nem os homens com
cabelos grisalhos estão seguros.
Mas quando a verdade de Deus
é um princípio permanente no
coração, será como uma fonte
viva. Pode-se tentar reprimi-la,
mas ela vai jorrar em outro
lugar; está ali e não pode ser
reprimida. A verdade no cora-
ção é uma fonte de vida. Refri-
gera o cansado e refreia pensa-
mentos e palavras vis. . .

Deus tem abençoado Seu
povo observador dos manda-
mentos, e toda a oposição e
falsidade que possam ser movi-
das contra ele, só fortalecerão
os que permanecerem firmes
em defesa da fé que uma vez
foi entregue aos santos. Mas se
aqueles que professam ser
depositários da Lei de Deus se
tornarem transgressores dessa
lei, Seu cuidado protetor será
retirado, e muitos cairão na
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Referências:

perversidade e devassidão. En-
tão seremos realmente inca-
pazes de estar de pé diante dos
nossos inimigos. Mas, se o Seu
povo permanecer separado e
distinto do mundo, como uma
nação que pratica a justiça,
Deus será sua defesa, e nenhu-
ma arma forjada contra ele
prosperará.9

APRECIANDO A NOSSA
VOCAÇÃO ESPECIAL

O próprio Senhor estabele-
ceu um muro de separação
entre as coisas do mundo e as
coisas que Ele escolheu para
separar do mundo e santificar
para Si mesmo. O mundo não
reconhecerá essa distinção,
pois alega que é desnecessária.
Os servos de Mamom fazem
todos os esforços para romper
as barreiras e destruir a linha
de demarcação entre o santo e
o profano. Muitos dos professos
seguidores de Cristo estão
determinados a fazer o mesmo,
e manter a concórdia entre
Cristo e Belial. Mas Deus fez
essa separação e fará que ela
exista. Tanto no Antigo como no
Novo Testamento, o Senhor
ordenou positivamente ao seu
povo que se mantivesse separa-
do do mundo, no espírito, nas
ocupações, na prática, para ser
uma nação santa, um povo
adquirido, e para que pudes-
sem mostrar os louvores dA-
quele que os chamou das tre-
vas para a Sua maravilhosa luz.
O leste não é mais distante do
oeste do que os filhos da luz em
relação aos filhos das trevas,
nos costumes, nas práticas e no
espírito.

Essa distinção será mais
decidida e acentuada ao nos
aproximarmos do fim do tem-
po. Não é uma profissão de fé,
ou um nome registrado no livro
da igreja, que nos constitui
filhos de Deus. Precisamos ter
uma conexão vital com Cristo,

devemos ser um com Ele, imbuí-
dos de Seu Espírito, participan-
tes da natureza divina, crucifica-
dos para o mundo com suas
paixões e concupiscências, re-
novados em conhecimento e
verdadeira santidade.10

É HORA DE ACORDAR!
Mudanças peculiares e rápi-

das terão lugar em breve, e o
povo de Deus deve estar im-
buído do Espírito Santo, para
que, com sabedoria celestial,
possa enfrentar as emergências
desse tempo e, na medida do
possível, neutralizar a onda de
desmoralização no mundo. Se
a igreja não estiver dormindo,
se os seguidores de Cristo
vigiarem e orarem, terão luz
para compreender e avaliar os
movimentos do inimigo.

O fim está próximo! Deus
chama a igreja a pôr em ordem
as coisas que ainda restam.
Cooperadores de Deus, vocês
estão autorizados pelo Senhor
a levar outros juntamente com
vocês para o Reino. Vocês
devem ser agentes vivos de
Deus, canais de luz para o
mundo. Ao redor de vocês estão
anjos do céu, com a comissão
de Cristo para os suster, forta-
lecer e defender na obra em
prol da salvação de almas.

Faço um apelo às igrejas em
todas as conferências: Mante-
nham-se separadas e distintas
do mundo; no mundo, mas não
dele, refletindo os brilhantes
raios do Sol da Justiça, sendo
puras, santas e imaculadas, e
pela fé levando luz a todas as
avenidas e ruas da terra.

Que as igrejas despertem
antes que seja para sempre
tarde demais. Que cada mem-
bro assuma o seu trabalho
individualmente e vindique o
nome do Senhor pelo qual é
chamado. Que uma fé vibrante
e sincera piedade tomem o
lugar da preguiça e da incre-

dulidade. Quando nossa fé se
apodera de Cristo, a verdade
trará alegria à alma, e os
serviços religiosos não serão
mais monótonos e desinteres-
santes. As reuniões sociais,
agora fracas e desanimadas,
serão vitalizadas pelo Espírito
Santo. Cada dia você terá uma
rica experiência, na medida
em que praticar o cristianismo
que professa. Pecadores serão
convertidos. Serão tocados pela
palavra da verdade e dirão,
como alguns que ouviram os
ensinamentos de Cristo: “Hoje
vimos e ouvimos maravilhas”.

Em face do que pode ser feito
no caso de a igreja cumprir
suas responsabilidades dadas
por Deus, seus membros irão
dormir, ou será que desper-
tarão para o senso da honra
que lhes será conferida através
da misericordiosa providência
de Deus? Assumirão suas res-
ponsabilidades herdadas, irão
valer-se da presente luz, sen-
tindo a necessidade de pôr-se
de pé para atender à situação
de emergência, que agora se
apresenta? Oh, que todos pos-
sam despertar e manifestar ao
mundo que a sua fé é viva, e
que o mundo deve enfrentar
uma questão vital - Jesus em
breve voltará. Que os homens
possam ver que cremos achar-
nos no limiar do mundo eter-
no.11

1 The Review and Herald, 18 de junho
de 1889

2 Testimonies, vol. 5, p. 601.
3 The Review and Herald, 12 de

dezembro de 1882.
4 Idem, 1889 18 de junho de 1889
5 The Spalding Magan Collection, p.

244.
6 The Review and Herald, 12 de

dezembro de 1882
7 Idem, 8 de janeiro de 1884
8 Idem, 12 de dezembro de 1882
9 Testimonies, vol. 5, p. 600, 601.
10 The Review and Herald, 8 de

janeiro de 1884
11 Testimonies, vol. 6, p.  436, 437.
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NO LIMIAR DA ETERNIDADE
Na medida em que o rolo da

profecia se desdobra diante de
nós, o grande EU SOU mostra
claramente que chegamos à beira
da eternidade. Estamos agora no
crepúsculo da nossa história
terrena. Apenas uma fina linha
separa-nos da eternidade. Esta-
mos na iminência da maior crise
de todos os séculos. A pena da
inspiração declara claramente
que “estamos vivendo no tempo
do fim. O rápido cumprimento
dos sinais dos tempos declara que
a vinda de Cristo está próxima. Os
dias em que vivemos são solenes
e importantes. O Espírito de Deus
está sendo gradual, mas segura-
mente, retirado da Terra. Pragas e
juízos estão já caindo sobre os que
desprezam a graça de Deus. As
calamidades em terra e mar, as
condições sociais agitadas, os
alarmes de guerra, são porten-
tosos. Eles predizem a aproxima-
ção de eventos da maior magni-
tude. “1

A CONDIÇÃO DO POVO DE
DEUS NOS ÚLTIMOS DIAS

Quase 2.000 anos de história se
passaram desde aquele momento
glorioso em que o Redentor do
mundo chamou doze homens

Por D. Guzman

chegado o tempo
em que devemos
manter nossos olhos
fitos no Senhor, para

que Ele possa colocar em nosso
coração o desejo de que hoje -
mais do que nunca, todos unidos
como um só homem - possamos
levantar a verdade que Deus nos
deu para os dias em que vivemos,
os últimos dias da história huma-
na. A igreja chegou a um momen-
to crucial e decisivo, em que te-
mos de nos vestir com a armadura
de Deus para lidar com a podero-
sa obra de Satanás e suas forças
do mal, que inundam o mundo de
tentações sutis para enredar a
humanidade e conduzi-la à perdi-
ção.

Oremos a Deus para que du-
rante esta Semana de Oração
possamos ter reflexões sérias e
profundas, e que esta ocasião
possa ser mais do que uma leitura
meramente casual e insípida, em
que terminemos as leituras sem
uma verdadeira experiência espi-
ritual. Não! Em vez disso, que es-
tes dias estejam cheios de uma
busca sincera, com uma forte
decisão de entregar nossa vida,
nossas famílias e tudo o que temos
nas mãos amorosas de Deus, para
que Ele possa guiar-nos hoje e
sempre. Amém.
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para acompanhá-lO em Seu minis-
tério terreno. Esse foi o início
daquela que viria a ser chamada
igreja cristã. Que cena incrível!
Que obra sublime começou a
desdobrar-se desde então! Que
palpitante alegria o Mestre deve ter
sentido ao ver Sua igreja nas-
cendo! Certamente, também, os
olhos de Jesus naquele instante
olhavam adiante, ao tempo fu-
turo, à longa história de Sua Igreja
até o momento de Seu retorno,
em que Ele reunirá os Seus, e os
levará para as mansões prometi-
das a Seus filhos desde os tempos
antigos. Como o Senhor vê Seu
povo remanescente nestes últimos
dias? Que impressão Seu terno
coração deve sentir ao contem-
plar a nossa condição atual?

O amado Salvador provavel-
mente sentiu tristeza e angústia
em Seu ser ao contemplar nossa
situação atual como um povo, a
quem Ele tem confiado solenes
verdades para estes últimos dias.
Com isso em mente, reflitamos e
consideremos nossa condição
atual, enquanto honestamente
nos perguntemos: Será que esta-
mos representando fielmente
Aquele que nos chamou para ser
Seu povo? As nossas ações testifi-
cam claramente que estamos
vivendo na luz que Deus nos
concedeu? Existe uma linha clara
de distinção entre os incrédulos -
os mundanos - em nítido contras-
te conosco, que afirmamos ser o
povo remanescente de Deus?
Infelizmente, podemos dizer que
a igreja de hoje em quase nada
pode ser comparada à igreja cristã
primitiva, que Jesus fundou. Os
anos se passaram, e hoje temos
uma igreja diferente, uma igreja
que gradualmente se permite
arrastar para o mundo. É com
hesitação e grande preocupação
que vemos e ouvimos jovens líde-
res, desejosos de ver a igreja
crescer, permitindo modas e hábi-
tos mundanos serem tolerados
entre o povo de Deus, que foi

chamado para levar a bandeira
ensanguentada de Emanuel. Faça-
mos um apelo fervoroso aos
nossos jovens líderes, que atuam
no coração da obra, e também
àqueles que trabalham em peque-
nas e humildes igrejas em todo o
mundo: Esforcemo-nos para não
baixar a bandeira, mas sim erguê-
la! Essa bandeira, esse estandarte,
o Senhor colocou em nossas
mãos, e nos ordena mantê-lo
muito, muito alto.

O ESTANDARTE DO
REMANESCENTE

Qual é o estandarte do povo
remanescente de Deus? Certa-
mente, o estandarte que a Divina
Providência colocou em nossas
mãos está na declaração: “Aqui
está a paciência dos santos; aqui
estão os que guardam os manda-
mentos de Deus e a fé de Jesus”
(Apocalipse 14:12). “A mensagem
do terceiro anjo, abarcando as
mensagens do primeiro e segun-
do anjos, é a mensagem para este
tempo. Temos que levantar bem
alto a bandeira em que está ins-
crito, ‘Os mandamentos de Deus
e a fé de Jesus.’”2

DEUS NOS CHAMA A HASTEAR
NOSSA BANDEIRA E
TRABALHAR UNIDOS

 “Deus convida todos a ergue-
rem o estandarte com a inscrição:
‘Aqui estão os que guardam os
mandamentos de Deus e a fé de
Jesus.’  Convida Seu povo a traba-
lhar em perfeita harmonia. Con-
vida os que se acham empenhados
na obra médico-missionária a se
unirem com o ministério; convida
o ministério a cooperar com os
obreiros médico-missionários; e
convida a igreja a cumprir o dever
que lhe é designado, mantendo
alto o padrão da verdadeira refor-
ma em seu território, permitindo
que os obreiros preparados e
experientes avancem para novos
campos. Palavra alguma deve ser

proferida para desanimar ninguém,
pois isso entristece o coração de
Cristo, e agrada grandemente o
adversário. Todos precisam ser
batizados com o Espírito Santo;
todos se devem refrear quanto a
fazer censuras e observações pejo-
rativas. Aproximem-se de Cristo, a
fim de apreciarem as pesadas
responsabilidades que os coobrei-
ros dEle têm sobre os ombros.
‘Uni-vos, uni-vos’, são as palavras
de nosso divino Instrutor. União é
força; desunião é fraqueza e
derrota.”3

O DEVER DE IGREJAS,
MEMBROS E MINISTROS

“Faça-se um fiel trabalho de
casa em casa. Pessoas estão a
perecer fora da arca de segu-
rança. Que os membros da igreja
ergam o estandarte da verdade
em sua vizinhança. Armem os
pastores sua tenda, e preguem a
verdade ao povo com poder, e
depois mudem-se para outra
vizinhança e aí preguem a ver-
dade.” 4

UMA ATITUDE SEMELHANTE À
DE CRISTO

A mensageira do Senhor faz o
seguinte apelo:

“Deus é fiel conosco. Unica-
mente as pessoas convertidas
entrarão no reino dos céus. Pode-
ríamos imaginar um Cristo que
não manifestasse terno amor,
nenhuma disposição em ajudar
aqueles em necessidade? No en-
tanto, muitos que professam ser
Seus seguidores, são frios e insen-
síveis. Pouco se esforçam para aju-
dar as pessoas com quem entram
em contato. Não têm um caráter
transformado. Suas palavras mos-
tram que eles não são convertidos.
Não têm nada da ternura de Cris-
to. Seus traços desagradáveis de
caráter e a falta de simpatia mos-
tram que perderam o primeiro
amor. Precisam de arrependimen-
to e conversão, pois Cristo é
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grandemente desonrado por seu
egoísmo. O Salvador não habita
em seus corações, caso contrário
se sentiriam tocados com a debi-
lidade dos outros. Estão centrados
em si mesmos; são duros e infle-
xíveis.

“Se, quando Cristo vier pela
segunda vez, estiverem essas
pessoas como agora - duras nas
palavras, vulgares de espírito,
destituídas do amor semelhante
ao de Cristo - seu castiçal será
removido de seu lugar. Não esta-
rão prontas para encontrar seu
Senhor. Oh, sentissem elas a
necessidade de representar o
Senhor Jesus! Oh, buscassem
entender o dever de um homem
para com seu próximo!

“Digo-vos, em nome de Jesus
de Nazaré, que deve haver uma
reforma entre nós, como um
povo. A menos que os homens
revelem a semelhança de Cristo
em todas as suas relações com os

seus semelhantes, a não ser que
obedeçam às leis do céu em cada
detalhe, nunca entrarão na cidade
de Deus. Não haverá desculpa
para quem fracassar. O caráter de
Cristo é, antes de tudo, para o
estudo e a imitação.

“Se alguém não realiza com
total perfeição o seu trabalho em
algum pormenor, cabe ao seu
irmão criticá-lo impiedosamente,
falando disso com severidade e
desprezo? A pessoa que comete
erros pode estar fazendo o seu
melhor. Era assim que Cristo lidava
com as imperfeições na obra dos
Seus discípulos? Se Ele tratasse os
errantes seres humanos como
muitas vezes eles tratam uns aos
outros, o que seria deles? Bem
poderíamos dizer: ‘Caiamos nas
mãos do Deus vivo, e não nas
mãos dos homens.’ Deus é sábio
demais para errar, e bom demais
para nos fazer mal.

“Os que estão ligados ao ser-
viço de Deus devem ser santifi-
cados em corpo, alma e espírito,

caso contrário macu-
larão a obra de

Deus e exporão
Cristo ao vitu-

pério. O que a Palavra de Deus
quer dizer quando declara que
Cristo apresentará a si mesmo
uma igreja sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante? Isso signi-
fica que o povo de Deus pode e
deve alcançar o padrão de per-
feição cristã. Mas, para conseguir
isso, deve aprender de Cristo Sua
mansidão e humildade.

“Através do sacrifício de Cristo,
toda provisão foi feita para que os
crentes recebessem todas as
coisas que dizem respeito à vida e
à piedade. A perfeição de Seu
caráter nos torna possível alcan-
çar a perfeição.”5

PRECISAMOS ERGUER O
ESTANDARTE DO SÁBADO

“A questão do sábado será o
foco no grande conflito final, em
que o mundo todo estará envol-
vido. Os homens vêm honrando
os princípios de Satanás acima
dos princípios que regem os céus.
Aceitaram o sábado espúrio, que
Satanás exaltou como sinal de sua
autoridade. Mas Deus colocou
Seu selo sobre o Seu requeri-
mento real. A instituição sabática
leva o nome do Seu autor, uma

“A pessoa que comete erros pode

estar fazendo o seu melhor. Era

assim que Cristo lidava com as

imperfeições na obra dos Seus

discípulos? Se Ele tratasse os

errantes seres humanos

como muitas vezes eles

tratam uns aos outros,

o que seria deles?”
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marca indelével, que revela Sua
autoridade. Constitui nosso traba-
lho levar o povo a entender isso.
Devemos mostrar-lhes que é de
consequência vital ostentarem a
marca do Reino de Deus ou a
marca do reino da rebelião, para
que sejam reconhecidos como
súditos do reino cuja marca osten-
tam. Deus nos chamou para erguer
o estandarte do Seu desprezado
sábado. Quão importante, por-
tanto, é que nosso exemplo na
guarda do sábado seja adequado.”6

Há necessidade de um minis-
tério altruísta e humilde - livre da
ambição terrena ou eclesiástica e
totalmente consagrado ao serviço
de Deus.

“Chamam amor a um elemento
que nos ensina a louvar e bajular
nossos amigos, sem que lhes
falemos honestamente a respeito
de seus perigos, avisando-os e
aconselhando-os para o seu bem.
Esse amor não é de origem celes-
tial. Nossas palavras e ações devem
ser sinceras e zelosas, especial-
mente diante daqueles que estão
negligenciando a salvação da sua
alma. Se professamos ser filhos e
filhas de Deus, devemos manter
essa conduta para com os incré-
dulos, para que nossas almas
estejam limpas de seu sangue
quando os encontrarmos no gran-
de dia do acerto final de contas. Se
nos unirmos com eles na levian-
dade, frivolidade e busca de prazer,
ou em qualquer ocupação que
possa banir da mente o senso de
seriedade, estaremos constante-
mente dizendo-lhes pelo nosso
exemplo: ‘Paz, paz; não se incomo-
dem. Vocês não têm nenhum

motivo para alarme.’ Isso é dizer ao
pecador: ‘Está tudo bem com
você.’ Oh, quantas almas amantes
da comodidade há entre nós, que
virtualmente se unem aos peca-
dores, enquanto nada dizem e nada
fazem para despertar convicção,
nada para perturbá-los em sua
segurança carnal! Muitos dos que
professam ser filhos e filhas de
Deus, e se denominam a luz do
mundo, não refletem a luz sobre a
escuridão que nele há. Se essas
pessoas indolentes, indiferentes e
amantes do prazer, que se dizem
ensinadores de Cristo, fossem o
que professam ser, quanto bem
poderiam fazer! . . .

“A mensagem dada ao povo
pelos fiéis servos de Deus não será
planejada de molde a atraí-los à
segurança carnal. Eles terão pa-
lavras que os encorajarão a agir.
Apelamos a quem está imitando
Meroz para despertar. Vá para o
trabalho, faça algo em prol da
salvação das almas, algo para o
avanço da causa de Deus. E faça-o
agora.”7

“Deus requer que Seus servos
estejam, sob a ensanguentada
bandeira do Príncipe Emanuel,
lutando em Seu poder para guardar
puros e incorruptos os princípios
da verdade. Eles nunca precisam
se desviar da senda da abnegação
e da humildade em que todo
genuíno cristão deve andar. À
medida que eles assim cooperam
com Deus, Cristo é formado no
interior a “esperança da glória”.
(Colossenses 1:27). Revestidos de
Sua mansidão e humildade, en-
contram seu mais alto prazer no
fazer-Lhe o serviço. As ambições

terrenas dão lugar a um desejo de
servir o Mestre”8

“Deus requer que os homens
em Seu serviço, sob Sua bandei-
ra, sejam estritamente honestos,
de caráter irrepreensível, e que sua
língua não profira coisa alguma
que sequer aparente inverdade. A
língua deve ser verdadeira, os
olhos devem ser verdadeiros, as
ações, santas e inteiramente apro-
vadas por Deus”9

“Temos de ter um ministério
convertido. A eficiência e o poder
que acompanham um ministro
verdadeiramente convertido fa-
riam os hipócritas de Sião treme-
rem e os pecadores temerem.”10

DEUS REQUER QUE SEU POVO
SEJA PURO E SANTO

O propósito de Deus é que Seu
povo seja santificado, puro e
consagrado, comunicando luz a
todos ao seu redor. Mas só quan-
do eles mantiverem o estandarte
erguido, revelando que a verdade
em que professam crer é capaz
de influenciá-los para a justiça, e
sustentá-los em sua vida espiritual;
somente quando fizerem dos
princípios da verdade parte da sua
vida diária, é que poderão ser
honra e louvor para Deus nesta
terra.”11

“Deus terá um povo separado
e distinto do mundo. Quando
alguém alimenta o desejo de imitar
as modas do mundo, Deus deixa
de reconhecê-lo como Seu filho,
e essa pessoa se torna filha do
mundo e das trevas. Os que uma
vez professaram crer em Cristo,
mas praticamente O excluíram,
mostram que são estranhos à
graça, ao manso e humilde Jesus.
Se estivessem familiarizados com
Cristo, andariam de modo digno
dEle.

“Jovens e velhos, Deus está
testando vocês. Vocês estão deci-
dindo seu destino eterno. Seu
orgulho, sua conversa fútil e vazia,
seu egoísmo, são colocados no
prato da balança, e em muitos

“Oh, quantas almas amantes da comodidade há
entre nós, que virtualmente se unem aos pecadores,

enquanto nada dizem e nada fazem para
despertar convicção, nada para perturbá-los em

sua segurança carnal!”
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casos o mal pesa terrivelmente
contra vocês. Enquanto o mal está
aumentando e criando raízes pro-
fundas, sufoca a boa semente que
foi semeada no coração. Muitos
lisonjeiam-se de que são bons cris-
tãos, mas não têm um único raio
de luz de Cristo. Não sabem o que
significa ter o coração renovado
pela graça. Não têm uma viva ex-
periência nas coisas de Deus.

“Deus prova o Seu povo neste
mundo. Aqui devemos preparar-
nos para comparecer em Sua
presença. Aqui as pessoas mos-
tram que poder influencia seus
corações e controla suas ações.
Se é o poder da verdade divina,
conduzirá às boas obras. Esse
poder elevará o que o recebe,
tornando seu coração nobre e
generoso, como o do seu divino
Senhor. Mas se os anjos maus
controlam o coração, isso será
visto de várias maneiras. O fruto
será cobiça, egoísmo, orgulho e
más paixões. Enganoso é o cora-
ção, acima de todas as coisas, e
desesperadamente corrupto. Mui-
tos mestres de religião não estão
dispostos a examinar-se profun-
damente para ver se estão na fé, e
alguns inclinam-se a uma falsa
esperança. Parecem pensar que
uma profissão de verdade vai
salvá-los. Mas se subjugarem os
pecados que Deus odeia, Jesus
entrará e ceará com eles, e eles
com Jesus. Obterão, assim, força
divina de Cristo, e nEle crescerão,
sendo capazes de dizer em santo
triunfo: ‘Graças a Deus, que nos
dá a vitória por intermédio de
nosso Senhor Jesus Cristo’ (1
Coríntios 15:57).

“É privilégio de todo cristão
desfrutar as profundas atuações
do Espírito de Deus. Uma doce paz
celestial pode permear a mente, e
você pode meditar com prazer em
Deus e no céu. Você pode ban-
quetear-se com as promessas
gloriosas de Sua palavra. Mas
saiba primeiro que você começou
a trilhar a vereda cristã. Tenha

consciência de que os primeiros
passos foram dados no caminho
da vida eterna. Não se permita er-
rar aqui, pois interesses eternos
estão em jogo.”12

“Quando você não quer ser
distinto do mundo, mas prefere
misturar-se com ele, de modo que
nenhuma diferença seja obser-
vada entre você e o mundo, então
pode saber que está embriagado
com os cuidados desta vida. Oh,
há tantos interesses egoístas,
tantos laços para nos unir a este
mundo! Mas temos de prosseguir
rompendo esses laços, e estar
numa condição de espera de
nosso Senhor.

“O mundo tem-se introduzido
entre nossa alma e Deus. Mas que
direito temos nós de permitir que
nossos corações se tornem sobre-
carregados com os cuidados des-
ta vida? Que direito temos nós,
através de nossa devoção ao mun-
do, de negligenciar os assuntos da
igreja e os interesses dos nossos
semelhantes? ”13

“Ao invés de tornar-nos seme-
lhantes ao mundo, devemos tornar-
nos cada vez mais distintos do
mundo. Satanás tem-se associado
e continuará a associar-se com as
igrejas em fazer um esforço magis-
tral contra a verdade de Deus. Toda
tentativa de progresso do povo de
Deus sobre as coisas deste mun-
do, suscitará decidida oposição
dos poderes das trevas. O último
grande conflito do inimigo será o
mais determinado de todos. Essa
será a última batalha entre as
forças das trevas e as forças da luz.
Todo verdadeiro filho de Deus
lutará bravamente ao lado de
Cristo. Aquele que nessa grande
crise permitir-se ficar mais do lado
do mundo do que de Deus, aca-
bará por colocar-se inteiramente
do lado do mundo.”14

CONCLUSÃO
Gostaríamos de apelar aos nos-

sos ministros, pastores, obreiros
bíblicos, líderes e ao nosso povo

em geral, para que trabalhemos
com toda a força que Deus nos
deu, a fim de manter os nossos
princípios elevados a qualquer
custo. Pela graça que Deus nos
concede, vamos fechar a porta
para o mundanismo. Pastores e
ministros, condenemos clara e
vigorosamente qualquer desvio
da verdade, por menor que seja,
não importa o preço que tenha-
mos de pagar. Não nos permita-
mos qualquer prática mundana,
primeiramente em nossas famíli-
as, e então pelo nosso testemu-
nho, a fim de que Deus possa rea-
lizar uma reforma nas igrejas em
que trabalhamos.

“Possa o Senhor atrair as almas
a Si mesmo e transmitir-lhes,
individualmente, um senso de sua
sagrada responsabilidade em
formar um caráter tal, que Cristo
não Se envergonhe de lhes cha-
mar irmãos. Ergam o estandarte,
e então a bênção celestial será
pronunciada sobre vocês, no dia
em que cada homem receberá de
acordo com as obras feitas no
corpo.”15

Estejamos atentos em perceber
os perigos dos dias atuais. Acei-
temos o nosso solene dever de
defender, até o término do tempo
da graça, o estandarte da verdade
eterna, que o Senhor nos confiou
para que deixemos a verdade
eterna brilhar diante do mundo.
Que Deus abençoe o Seu povo
hoje e sempre. Amém.

1 Testimonies, vol. 9, p. 11.
2 Conselhos sobre Saúde p. 357.
3 Idem, p. 517, 518.
4 Evangelismo, p. 397.
5 Pacific Union Recorder, 9 de fevereiro de 1905.
6 Testimonies, vol. 6, p. 352.
7 The Review and Herald, 8 de janeiro de 1884.
8 Para Conhecê-lo, p. 123.
9 Orientação da Criança, p. 152.
10 Obreiros Evangélicos (1892), p. 28.
11 Este Dia com Deus, p. 53.
12 The Review and Herald,. 9 de setembro de

1884
13 The Signs of the Times, 7 de janeiro de 1886.
14 The Kress Collection, p. 105.
15   Testimonies, vol. 5, p. 602.
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vida. Ouvi certa vez, de uma
senhora bem idosa, que tinha
realizado o sonho de passar
sua velhice numa cidadezi-
nha tranquila, no litoral, e
poder todos os dias caminhar
à beira-mar. Entre esses dois
extremos, teríamos certamen-
te numerosas “viagens”, com
ênfase a certos bens ou alvos
específicos. E até alguns que
deixariam transparecer sua
falta de alvos.

E você, o que planeja para
o futuro? Não é pecado so-

O MAIOR DE TODOS OS
NOSSOS SONHOS

Se saíssemos perguntando
às pessoas sobre suas aspira-
ções futuras, o que pretendem
para suas vidas, obteríamos
respostas as mais variadas e
sugestivas. Claro que a idade
e a classe social ditariam a
tendência das respostas. Os
mais jovens falariam em for-
mação, emprego, casamento
e prosperidade. Os mais ve-
lhos, em estabilidade, apo-
sentadoria e qualidade de

nhar, desde que seus sonhos
não atrapalhem os bons pla-
nos que Deus tem para você.
Não é difícil entender: Deus
nos ama tanto, que, sendo
conhecedor do futuro – que
somos incapazes de enxergar
– às vezes permite que nossos
planos se frustrem. Pode ser
doloroso, mas é como Ele
pode garantir para nós “as
coisas que o olho não viu, e
o ouvido não ouviu, e não
subiram ao coração do ho-
mem” (1 Corínt ios 2:9) .
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Pare um pouquinho e tente
imaginar o que o apóstolo
quis dizer. Esse é um dos tex-
tos mais sublimes de toda a
Bíblia. A mais fértil imagi-
nação, mesmo nesta era das
incríveis realidades digitais,
não poderia pintar a grande-
za e a excelência do que Deus
tem reservado aos Seus ami-
gos, pois foi o próprio Jesus
Quem disse: “Já vos não cha-
marei servos... mas tenho-vos
chamado amigos” (João 15:-
15).

UM LUGAR MELHOR,
INCOMPARAVELMENTE
MELHOR

Sim, é isso mesmo: Deus
tem guardado para Seus ami-
gos um lugar maravilhoso,
que excede o mais formidável
de nossos sonhos. Não é
preciso perguntar se você
quer estar lá. Qualquer res-
posta diferente de um sonoro
“sim, claro, quero estar lá”
seria no mínimo incoerente
ou fruto de leviana increduli-
dade. O apocalipse – decanta-
do erroneamente como livro
das “tragédias e terrores” – fala
nos seus últimos capítulos do
final feliz dos amigos de Deus.
“E Deus limpará de seus
olhos toda lágrima, e não
haverá mais morte, nem cho-
ro, nem clamor, nem dor; por
que já as primeiras coisas são
passadas” (Apocalipse 21:4).
Fico imaginando uma reali-
dade estupenda como essa,
em que as notícias ruins
simplesmente desaparecerão
da “mídia”. Aliás, nem have-
rá mais “mídia” como conhe-
cemos hoje. A tecnologia e a
ciência de Deus deslumbra-
riam o mais brilhante dos
cérebros.

O ACESSO
O caminho para chegar lá

está claro. A porta ainda está
aberta. Na Bíblia há, inegavel-
mente, algumas coisas difí-
ceis de entender, mas a ciên-
cia da salvação é objetiva. Até
uma criança pode entender e
desfrutar. “Quem tem sede,
venha, e quem quiser tome de
graça da água da vida” (Apo-
calipse 22:17). É preciso ter
sede; é preciso querer! Você
quer? Quer mesmo? Mas –
espere um pouco – o “que-
rer” aqui mencionado, não é
algo como uma “vontade
mágica” do “basta querer, e
tudo vai acontecer”. Diferente-
mente dessa crença perigosa,
é uma vontade ativa, dinâ-
mica, que parte para a ação.
Pelo poder do Espírito Santo
aliado ao total consentimento
e iniciativa da pessoa huma-
na, instala-se nova disposição
mental, que se resume em
duas coisas: Autocontrole e
força de vontade. Explicando
melhor:

(1) Autocontrole para não
fazer o que é prejudicial e

(2) força de vontade para
fazer o que é certo.

Em outras palavras: Deter-
minar-se a

(1) abandonar tudo que é
pecaminoso e

(2) fazer o que é bom e
edificante.

Percebeu a presença cons-
tante do verbo “querer” ao
lado do verbo “fazer”? Esse é
o segredo do sucesso nesta
vida e, sem dúvida alguma,
do sucesso na conquista da
vida eterna. Mas há outro
aspecto vital envolvido aqui:
Tanto o nosso “querer” como
o nosso “efetuar” acham-se
enfraquecidos pela condição

humana pecaminosa. Somos,
por nós mesmos, impotentes.
A natureza carnal, por mais
que queira fazer o bem, tende
espontaneamente ao lado
oposto (Romanos 7)! Por isso
a Bíblia afirma: “Deus é o que
opera em vós tanto o querer
como o efetuar”. E no mesmo
contexto lemos: “Operai a
vossa salvação com temor e
tremor” (Filipenses 2:13 e 12).

Só há uma maneira de
entender isso: Deus opera e o
homem coopera. Um traba-
lho harmônico, conjunto,
maravilhoso. Unidos a Cristo,
não haverá obstáculo intrans-
ponível. Você crê no poder
que vem da união com Cristo?
É o poder que sobrepuja todo
o mal e garante a vitória.

“A VERDADE VOS
LIBERTARÁ”

Ao longo da vida cristã, mui-
tas verdades transformadoras
e revitalizantes são reveladas
na proporção em que o ho-
mem vai-se aproximando de
Cristo, na mesma medida em
que aumenta a admiração e
apreço por Seu deslumbrante
caráter. E o objetivo dessas
verdades que Jesus vai-nos,
pouco a pouco, revelando, é
trazer-nos do extremo de
degeneração no qual o peca-
do nos lançou para o outro
extremo de perfeição e felici-
dade do qual o primeiro casal
caiu. O que isso, significa, na
prática? Além da demanda por
pureza e santidade, significa ir
na direção da paz, alegria e
saúde. Significa recuperar as
boas coisas de que o pecado
nos privou e jogar fora o lixo
dos maus atributos e seus
resultantes males com que o
pecado nos prejudicou e con-
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tinua prejudicando. Significa,
em última análise, libertação!
Exatamente: O pecado é um
vício que fascina, ilude e escravi-
za. É só excitação passageira,
que leva à tristeza, doença e
morte. E quando conhecemos
a verdade através da comunhão
com Jesus, ela nos liberta!

O MILAGRE DOS
MILAGRES

Ficou claro? Deus quer
restaurar em nós a alegria, a
integridade e o bem-estar que
nos foram violentamente es-
poliados pelo pecado. Essa é
a essência do plano da reden-
ção. Nós muitas vezes abusa-
mos da liberdade de escolha
que Deus nos deu e, como
crianças teimosas e imaturas,
corremos na direção do peri-
go. É através da comunhão
diária com Cristo que amadu-
recemos espiritualmente, pas-
sando a encarar com outros
olhos o mundo ao nosso
redor, processo que Paulo
descreve muito bem com as
palavras: “Mas o que para mim
era ganho reputei-o perda por
Cristo” (Filipenses 3:7).

Muita coisa muda na nossa
vida. Você, prezado leitor, já
experimentou isso? É o maior
de todos os milagres, cuja
ação em nossa vida é invisível
como o vento, mas perceptí-
vel na transformação que vai
acontecendo no dia a dia de
feliz caminhada com Jesus.
Aconteceu com os discípulos,
acontecerá conosco, se abrir-
mos a porta do nosso coração
às suaves batidas de Jesus!

O QUE MUDA?
Tudo muda para melhor.

Tudo que Deus pede para
deixarmos é o que nos preju-

dica, e tudo que pede para
fazermos, é sempre saudável.
No “não” de Deus, quando
ele diz “Não farás isto, não
farás aquilo”, encontramos
embutidos um amoroso “sim,
quero que você seja bem-
sucedido, quero que você
seja um vencedor.” Leia deva-
gar e com atenção estes dois
textos, que deixam clara a
boa intenção de Deus para
com todos os seres humanos:
“Escolhe, pois, a vida para
que vivas...” Deuteronômio
30:19, “Porque eu bem sei os
pensamentos que penso de
vós, diz o Senhor; pensa-
mentos de paz, e não de
mal...” E em seguida um dos
mais belos e comoventes
apelos da Bíblia: “Buscar-me-
eis e me achareis quando me
buscardes de todo o vosso
coração.” Jeremias 29:11 e 13.

O GRANDE FINAL  – A
TRASLADAÇÃO

Todo o céu está empe-
nhado em tempo integral a
fim de preparar-nos para o
último capítulo da história da
humanidade. Deus sabe que,
para sermos aprovados no
maior de todos os testes,
precisamos submeter-nos ao
processo transformador e
disciplinador já comentado,
conhecido como “comunica-
ção da justiça de Cristo”. De
que estamos falando? De um
povo especial, vivendo num
tempo especial, com uma
missão especial e uma men-
sagem estupenda para dar ao
mundo – os 144 mil. E tem
mais uma coisa: Esse grupo
especial de pessoas deve
assumir um estilo de vida
também especial.

ESTILO DE VIDA DOS
CANDIDATOS À
TRASLADAÇÃO

Já ouviu este chavão: “O
homem moderno adota um
estilo de vida suicida”? Faz
sentido – pergunto para você
– o candidato à trasladação
adotar esse mesmo estilo de
vida? Faz sentido prejudicar a
preciosa saúde que Deus lhe
deu com hábitos alimentares,
hábitos de sono e hábitos de
pensamento reconhecida-
mente nocivos?

Ouvi certa vez alguém dizer:
As questões alimentares são
apenas “conselhos”, não são
“princípios”. Conselhos que
“podem ou não ser seguidos,
sem implicações maiores
para nossa salvação.” O que
você acha? Vamos pensar :
Em Apocalipse 3:18 lemos:
“Aconselho-te (veja bem:
aconselho-te) que de Mim
compres ouro... vestes bran-
cas e... unjas os teus olhos
com colírio.” São também
“conselhos”! (Itálico nosso.)
O que acontecerá se não
seguirmos esses divinos “con-
selhos”? Fica fácil entender,
mais uma vez aqui, embutido
o conceito da liberdade de
opção. Mas, “tudo o que o
homem semear, isso também
ceifará” (Gálatas 6:7), e “todas
as coisas me são lícitas, mas
nem todas convêm” (1 Corín-
tios 6:12).

HÁBITOS ALIMENTARES
DOS CANDIDATOS À
TRASLADAÇÃO

Todos conhecemos bem a
história do profeta Elias. Mas
precisamos debruçar-nos
ainda um pouco mais em seu
modo de vida, pois tem tudo
a ver com nossa experiência.
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Na medida em que se aproxi-
mava o momento de sua
trasladação, Elias ia-se despo-
jando mais e mais de si mes-
mo e incorporando a nature-
za divina. Até sua alimentação
sofreu mudanças essenciais –
foi-se tornando mais simples
e saudável (confira em 1 Reis
17:6, 14, 15; 19:6). Por quê? A
resposta é imediata: Ele deve-
ria preparar-se para a cidada-
nia celestial, tanto na convi-
vência como no estilo de vida.
E não é diferente no nosso
caso! Nossos hábitos de ali-
mentação devem tornar-se
progressivamente mais natu-
rais, simples e saudáveis, na
medida em que o glorioso
epílogo de nossa história se
aproxima. Em outras pala-
vras, se queremos mesmo ser
aprovados para ingressar no
feliz grupo dos trasladados.

“MAIS QUE VENCEDORES
EM SEU PRÓPRIO
PROVEITO”

Preste muita atenção ao se-
guinte texto inspirado: “Se os

cristãos mantiverem o corpo
em sujeição e levarem todos
os seus apetites e paixões sob
o controle de uma consciên-
cia esclarecida, sentindo
como uma obrigação devida
a Deus e ao próximo obede-
cer às leis que governam a
saúde e a vida, terão a bên-
ção do vigor físico e mental.
Terão força moral para empe-
nhar-se na guerra contra Sa-
tanás; e em nome dAquele
que no benefício deles ven-
ceu o apetite, serão mais do
que vencedores em seu pró-
prio proveito. Esta luta está
aberta a todos os que nela se
empenham.”1

BÊNÇÃO QUE VOCÊ NÃO
PODE PERDER

Entre todas as bênçãos que
Deus destinou à Sua igreja,
uma das mais especiais é a
reforma de saúde, porque
temos muito a ganhar, ao
acatá-la, e muitíssimo a per-
der, ao desprezá-la. Você
prestou atenção ao texto ins-
pirado? O cuidado da alimen-

tação e da saúde contribuem
para a clareza mental e a for-
ça moral, fortalecendo-nos na
guerra contra o mal em que
todos nós estamos empenha-
dos. O próximo texto é ainda
mais específico:

“Não devemos ser domina-
dos para pôr na boca alimen-
to que produza uma condi-
ção mórbida, por mais que
dele gostemos. Por quê? –
porque somos propriedade
de Deus. Tendes uma coroa
a conquistar, um Céu a ga-
nhar, um inferno a evitar.
Então, por amor de Cristo, eu
vos pergunto: Quereis ter
diante de vós a luz brilhando
em raios límpidos e distintos,
e desviar-vos-eis dela então,
dizendo: ‘Eu gosto disto, e
gosto daquilo’? Deus apela a
cada um de vós para come-
çar a planejar, a cooperar com
Ele em Seu grande cuidado e
amor, para elevar, enobrecer
e santificar toda a alma, e
corpo e espírito, a fim de
sermos coobreiros de Deus.”2

ELES NÃO
GOSTAM DE
VOCÊ!

Vale a pena enfati-
zar o comecinho do
texto: “Não devemos
ser dominados para
pôr na boca alimen-
to que produza uma
condição mórbida,
por mais que dele
gostemos.” A con-
clusão é clara. Você
gosta de gulosei-
mas? Saiba que elas
não gostam de você.
Gosta de chocolate,
massas refinadas, fri-
turas? Gosta de refri-
gerantes? Todos eles
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Uma compilação da Bíblia e do Espírito de Profecia,
com comentários de

B. Monteiro

“o detestam”! A lista é grande
– você a conhece – e não faz
parte de uma dieta sensata, da
dieta dos candidatos à trasla-
dação. Há quem diga que a
relação de muitos com seus
traidores alimentares é como
um “caso de amor” não cor-
respondido. Esses alimentos
supercalóricos, nada saudá-
veis, só servem para deixar
seu corpo feio e doente, sua
consciência tão pesada quan-
to seu corpo, com repercus-
sões negativas em seu poder
de discernimento e na “sinto-
nia fina” da sua espiritua-
lidade. Aliás, tudo isso não
passa de “paixão cega”. Você
está sendo traído sem saber.
É hora de pôr um ponto final
nessa relação de vantagens
unilaterais, na qual o único
prejudicado é você!

DOIS PRAZERES, EM VEZ
DE UM

É hora de mudar suas rela-
ções com a comida. Gostar de
quem realmente gosta de
você. Alimentos saudáveis,
liberalmente providos pelo
Criador, que nem por isso
deixam de ser saborosos! Eles
lhe darão dois prazeres: O
prazer do sabor e o prazer
maior – sabe qual é ele? O
prazer de sentir-se bem! Pois
é isso que nosso amoroso
Deus planeja para nós com a
mensagem da reforma de
saúde: qualidade de vida e
boa disposição mental para
entender e transmitir Sua boa
notícia ao mundo.

DELICIOSOS LIMITES
Estabeleça metas para sua

vida, trace um plano realizá-
vel, e siga-o com determina-
ção, mas principalmente com

prazer. Será o seu desafio pes-
soal de saúde. Você conhece
as armadilhas e saberá como
escapar. Sobretudo, poderá
contar com o poder dAquele
que triunfou sobre o deus ape-
tite no deserto, começando
sua vitória exatamente onde
nossos primeiros pais sela-
ram sua derrota. Prove com
louvor, a você mesmo e a to-
dos os que o observam, quem
realmente está no controle –
Cristo associado ao seu total
consentimento e iniciativa. Só
assim você poderá experi-
mentar os deliciosos limites
da moderação, sempre de
olho na grande meta do pra-
zer maior. Em outras palavras,
não cometa a insensatez de
sacrificar o prazer maior por
prazeres menores e fugazes.

VOCÊ SE SENTE
IMPOTENTE DIANTE DOS
MAUS HÁBITOS?

Então leia isto: “O Salvador
venceu para mostrar ao homem
como ele pode vencer... Dizei ao
tentado que não olhe às cir-
cunstâncias, à fraqueza do
próprio eu, ou ao poder da
tentação, mas ao poder da
palavra de Deus. Toda força
nos pertence.”3

AGORA É COM VOCÊ
“Ninguém que professe pie-

dade se refira com indiferença
à saúde do corpo, iludindo-se
a si mesmo com o pensa-
mento de que a intemperança
não é pecado.”4

“Ninguém pode tornar-se
bem-sucedido nas coisas
espirituais enquanto não ob-
servar estrita temperança nos
hábitos dietéticos. Deus não
pode deixar que Seu Espírito
Santo repouse sobre os que,

embora sabendo o que de-
vem comer para ter saúde,
persistem numa conduta que
enfraquecerá o corpo e a
mente.”5

“Condescender com o ape-
tite constitui o maior emba-
raço ao cultivo do espírito e à
santificação da alma.”6

“É impossível aos que con-
descendem com o apetite
alcançar a perfeição cristã.”7

“Os que estão resolvidos a
fazer com Deus um concerto
com sacrifício, não hão de
continuar a satisfazer o seu
apetite com alimentos que
sabem ser prejudiciais à saú-
de. Deus requer que o apetite
seja dominado, e se pratique
a renúncia no tocante às
coisas que fazem mal. É esta
uma obra que tem de ser feita
antes que o povo de Deus
possa ser apresentado diante
dEle perfeito.”8

Por que não começar hoje
mesmo uma revisão do car-
dápio e dos seus hábitos de
vida? Uma coisa é certa: Se
escolher o caminho divina-
mente indicado, no futuro
você poderá olhar para trás
sem arrependimento. Certa-
mente terá muito que come-
morar e agradecer a Deus por
esta luz tão maravilhosa!
Maravilhosa e necessária para
que – como acabamos de ler
– Seu povo possa ser “apre-
sentado diante dEle perfeito”.

1 Testimonies, vol. 4, p. 35, 36.
2 The Review and Herald, 7 de janeiro

de 1902.
3 A Ciência do Bom Viver, p. 181.
4 Conselhos Sobre o Regime Alimen-

tar, p. 62.
5 Idem p 55, 56.
6 Idem, p. 45.
7 Idem, p. 22.
8 Idem, p. 36.
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panhia de um pastor mais
experiente, fomos visitar vários
interessados e membros iso-
lados. Em certo lugar, desejá-
vamos ver uma irmã, membro
da igreja, que nunca tínhamos
encontrado antes, e então quis
saber como poderíamos reco-
nhecê-la. Observando muitas
pessoas saindo de elevadores
no hall de entrada, onde havía-
mos combinado o encontro, fi-
nalmente apareceu uma se-
nhora que imediatamente
sabíamos ser nossa irmã.

DISTINÇÃO
A razão por que reconhe-

cemos imediatamente aquela
senhora como membro de
nossa igreja, foi porque ela se
distinguia claramente entre
todas as outras mulheres na-

quele estabelecimento. Deus
deixou claro que terá um
povo muito distinto e separa-
do de todos os outros povos
sobre a face da terra. “Por isso
saí do meio deles, e apartai-
vos, diz o Senhor, e não to-
queis nada imundo, e Eu vos
receberei, e serei para vós Pai,
e vós sereis para Mim filhos e
filhas, diz o Senhor Todo-po-
deroso” (2 Coríntios 6:17, 18).

Quando Deus diz que Seu
povo deve sair do mundo,
que Seu povo deve sair da
Babilônia, Ele espera que o
façamos em todos os aspec-
tos, e não apenas em parte. E
somente quando decidirmos
separar-nos completamente
de tudo o que Ele chama
abominação, é que realmente
nos tornaremos filhos e filhas
do Altíssimo.

Sabemos ser Sua posses-
são, pois Jesus veio a este
mundo e pagou o preço de

nossa redenção. No entanto,
é só quando aceitamos vo-
luntariamente o sacrifício de
Jesus e nos confiamos total-
mente a Ele, que ingressamos
em um relacionamento espe-
cial como filhos e filhas. “Se
alguém quer vir após Mim,
negue-se a si mesmo, tome a
sua cruz, e siga-Me” (Lucas
9:23).

“Requer-se dos seguidores
de Cristo que saiam do mun-
do, sejam separados e não
toquem nada imundo, e as-
sim têm a promessa de serem
filhos e filhas do Altíssimo,
membros da família real. Mas,
se essas condições não forem
cumpridas, eles não irão, não
poderão experimentar o cum-
primento da promessa. A
profissão de cristianismo não
é nada diante de Deus; mas a
pronta, humilde e verdadeira
obediência aos Seus requeri-
mentos designa os filhos de

Por P. D. Lausevic

Q U A R T A - F E I R A,  1 1  D E  D E Z E M B R O  D E  2 0 1 3

H á muitos anos,
como obreiro
bíblico aspi-
rante, na com-
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Sua adoção, os destinatários
da Sua graça, os participantes
de Sua grande salvação. Estas
serão pessoas peculiares, um
espetáculo ao mundo, aos an-
jos e aos homens, Seu caráter
peculiar e santo será notado,
e os separará distintamente
do mundo, de suas afeições
e luxúria.”1

EXPERIMENTANDO A
DOUTRINA

Deus ama tanto o Seu povo
que quer passar a eternidade
com ele. “E vi um novo céu e
uma nova terra, pois o pri-
meiro céu e a primeira terra
passaram, e o mar já não
existe. E eu, João, vi a cidade
santa, a nova Jerusalém, que
de Deus descia do céu, ade-
reçada como uma esposa
ataviada para o seu marido. E
ouvi uma grande voz do céu,
que dizia: Eis aqui o taber-
náculo de Deus com os ho-
mens, e Ele habitará com eles,
e eles serão o seu povo, e Deus
mesmo estará com eles e será
o seu Deus” (Apocalipse 21:1-
3). Você pode imaginar que o
grande Deus do Universo quer
habitar com o Seu povo e viver
com eles ao longo das eras
eternas?

Isso não é apenas uma vida
futura como a que se comen-
ta exclusivamente em círcu-
los teológicos. Deus quer
começar a viver conosco,
aqui e agora, hoje. “Permane-
cei em Mim e Eu em vós.
Como o ramo não pode dar
fruto por si mesmo, se não
permanecer na videira, não
mais podeis vós, se não per-
manecerdes em Mim” (João
15:4). E é por meio do Espírito
Santo que essa vida estável se
torna realidade. “Aqueles que

veem a Cristo em Seu verda-
deiro caráter, e O recebem no
coração, têm a vida eterna. É
pelo Espírito que Cristo habita
em nós, e o Espírito de Deus,
recebido no coração pela fé,
é o começo da vida eterna. “2

Ao olharmos para o futuro,
quando o Espírito Santo será
derramado sobre o povo de
Deus na plenitude da expe-
riência da Chuva Serôdia,
temos muitas lições a aprender
com a igreja cristã primitiva. O
que lhes tornou possível, na-
quele tempo, o recebimento
da plenitude do poder do
Espírito Santo? Por que essas
pessoas, relativamente desco-
nhecidas, que, para todos os
efeitos, não poderiam atrair
quaisquer seguidores para
sua nova religião, conse-
guiram abalar o mundo?

“Os primitivos cristãos eram
na verdade um povo pecu-
liar. Sua conduta irrepre-
ensível e fé invariável eram
contínua reprovação a pertur-
bar a paz dos pecadores. Se
bem que poucos, sem rique-
za, posição ou títulos honorí-
ficos, constituíam um terror
para os malfeitores onde
quer que seu caráter e dou-
trina fossem conhecidos.”3

Não foi apenas o seu novo
ensinamento que despertou
interesse. Foi essa combina-
ção crucial de doutrina e
caráter que perturbou todo o
império romano, bem como
qualquer outra cultura e reli-
gião que tenham cruzado
com esse povo singular.

O mundo poderia tolerar
outra ideia ou ensino. No
entanto, essa doutrina real-
mente possuía poder para
mudar o caráter, o que a tor-
nou tão poderosa. “O maior

dos enganos do espírito hu-
mano, nos dias de Cristo, era
que um mero assentimento à
verdade constituísse justiça.
Em toda experiência huma-
na, o conhecimento teórico
da verdade se tem demons-
trado insuficiente para a sal-
vação da alma. Não produz os
frutos de justiça. Uma cuida-
dosa consideração pelo que
é classificado verdade teoló-
gica, acompanha frequente-
mente o ódio pela verdade
genuína, segundo se manifes-
ta na vida.”4 Essa foi a verda-
de que os primitivos cristãos
realmente experimentaram.

Nós, como adventistas,
muitas vezes falamos sobre o
vindouro decreto dominical e
quando deverá vir sobre este
mundo. Na realidade, ele
jamais virá até que haja um
povo que realmente experi-
mente a verdade em sua
existência, de modo que
vivam a vida de Jesus em sua
experiência diária. Cristãos,
na realidade, são pessoas
semelhantes a Cristo. Portan-
to, a verdadeira questão, que
precisamos nos perguntar é:
Somos na verdade cristãos ou
o somos apenas na profis-
são? É-nos impossível servir
tanto o mundo quanto a Je-
sus. “Ninguém pode servir a
dois senhores, porque ou há
de odiar a um e amar o outro,
ou se dedicará a um e despre-
zará o outro. Não podeis
servir a Deus e ao dinhei-
ro.”(Mateus 6:24).

Quando falamos de separa-
ção do mundo, temos que
entender que isso inclui prin-
cipalmente três questões
específicas. “Portanto, eu vos
digo: Não andeis ansiosos
pela vossa vida, pelo que
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S Á B A D O,  12  D E  D E Z E M B R O  D E  2 0 0 9haveis de comer ou pelo que
haveis de beber, nem quanto
ao vosso corpo, pelo que
haveis de vestir. Não é a vida
mais do que o alimento, e o
corpo mais do que o vestuá-
rio?” (V. 25). Envolve o que
comemos, o que bebemos, e
como nos vestimos.

É por isso que, ao falar da
reforma do vestuário, o Espíri-
to do Senhor nos dá uma ava-
liação sóbria. “Que a mudan-
ça de moda e a conveniência
deixem de ser mencionados.
É dever de cada filho de Deus
perguntar: ‘Em que aspectos
estou separado do mundo?’
Soframos um pouco de in-
coveniência, mas estejamos
do lado seguro. Que cruzes
o povo de Deus vem supor-
tando? Eles se misturam com
o mundo, participam de seu
espírito, vestem-se, falam e
agem como eles.”5

Isso significa que eles não
se preocupariam com o que
comem ou em como se ves-
tem? “Olhai para as aves do
céu: não semeiam, nem se-
gam, nem ajuntam em celei-
ros, e, contudo, vosso Pai
celestial as alimenta. Não
valeis vós muito mais que
elas?” (V. 26). Obviamente, os
pássaros cuidam do tipo de
comida que comem. No en-
tanto, não estão preocupados
com essas coisas. Da mesma
forma, o povo de Deus não
estará preocupado com a
comida e as roupas. Eles
sempre se ocuparão dessas
coisas tendo em vista a honra
e glória de Deus. Mas nunca
estarão tão ocupados com
elas a ponto de deixar que os
levem para longe de sua
experiência espiritual com o

Senhor, que é seu principal
objetivo na vida.

O VESTUÁRIO ORIGINAL
Em qualquer assunto que

considerarmos, precisamos
sempre comparar ideias e
práticas com o projeto ori-
ginal de Deus para o Seu povo.
“Assim diz o Senhor: Ponde-
vos nos caminhos, e vede, e
perguntai pelas veredas anti-
gas, qual é o bom caminho,
e andai nele, e achareis des-
canso para as vossas almas”
(Jeremias 6:16). O próprio
Jesus, quando na Terra, teve
que corrigir muitas coisas
com base no plano original.
Disse Ele: “Mas no princípio
não foi assim.” (Mateus 19:08).

Quando Deus criou nossos
primeiros pais, eles eram dife-
rentes de qualquer outra cria-
tura. “Todo o Céu foi tomado
de um profundo e jubiloso
interesse na criação do mundo
e do homem. Os seres huma-
nos eram uma ordem nova e
distinta “.6 Eles foram real-

mente feitos à imagem de
Deus. “E criou Deus o homem
à Sua imagem, à imagem de
Deus o criou, homem e mulher
os criou.” (Gênesis 1:27).

Ao levarmos em conta que
a humanidade foi criada à
imagem de Deus, deixaremos
de considerar o tipo de ves-
timenta que Deus usa? Ele usa
alguma? “Bendize, ó minha
alma, ao Senhor! Senhor Deus
meu, tu és magnificentíssimo;
estás vestido de glória e de
majestade. Ele Se cobre de luz
como de um vestido, estende
os céus como uma cortina.”
(Salmo 104:1, 2). Sim! Deus
usa honra, majestade e luz.
Assim, podemos esperar que
os nossos primeiros pais,
enquanto folgavam ao redor
no jardim, estavam vestidos
de honra, majestade e luz, já
que foram criados à imagem
do próprio Deus. Trata-se de
imaginação muito mundana
pintar Adão e Eva nus no
jardim do Éden, tal como hoje
entendemos a nudez.
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É verdade que, em certo
sentido, eles estavam nus,
sem nenhuma roupa. “E am-
bos estavam nus, o homem e
sua esposa, e não se envergo-
nhavam.” (Gênesis 2:25). No
entanto, essa nudez deve ser
distinguida da condição em
que estavam depois de terem
pecado. “E os olhos de ambos
se abriram, e conheceram que
estavam nus, e coseram fo-
lhas de figueira, e fizeram para
si aventais” (Gênesis 3:7).
Assim que pecaram, soube-
ram haver perdido algo, e
tentaram encobrir o que ha-
viam perdido, fazendo um ves-
tido de folhas de figueira.

“Deus instruiu nossos pri-
meiros pais no que se refere
à árvore do conhecimento;
foram devidamente informa-
dos em relação à queda de
Satanás, e sobre o perigo de
ouvir suas sugestões. Ele não
os privou do poder de come-
rem o fruto proibido. Deixou-
os como agentes morais li-
vres para crer em Sua palavra,
obedecer aos Seus manda-
mentos e viver, ou acreditar no
tentador, desobedecer e pere-
cer. Ambos comeram, e a
grande sabedoria que obtive-
ram foi o conhecimento do
pecado e um sentimento de
culpa. A cobertura de luz
sobre eles logo desapa-
receu, e sob um sentimento
de culpa e perda de sua
cobertura divina, um tremor
se apoderou deles, e eles
tentaram cobrir suas formas
expostas.”7

Por que foi que fizeram essa
veste de folhas de figueira?
Eles tinham horários regula-
res para a reunião com o seu
Criador, e sabendo que ti-
nham de comparecer à Sua

presença, sabiam também
que deveriam estar vestidos.
Não poderiam estar comple-
tamente vestidos como ha-
viam estado com a veste de
luz, então usaram o que pude-
ram encontrar.

É interessante notar que
quanto mais as pessoas caem
em pecado, mais elas que-
rem vir à presença de Deus
desnudas, ou com menos e
menos roupa. É por isso que
anos atrás, quando as pes-
soas vinham à igreja, certifica-
vam-se de que estavam vesti-
das adequadamente. Hoje em
dia vemos roupas justas e/ou
vergonhosamente decotadas,
pondo parcialmente à mostra
muito da parte de cima, man-
gas curtas ou nenhuma man-
ga, juntamente com calças ou
vestidos curtos na igreja, tudo
isso mostrando claramente
que estamos nos tornando
insensíveis ao pecado, vindo
à presença de Deus com
nossos aventais de folhas de
figueira.

E, considerando a reverên-
cia dos anjos santos que
nunca pecaram, é notável
como eles se cobrem quando
se aproximam do grande
Deus no Seu santo templo.
“No ano em que morreu o rei
Uzias, eu vi o Senhor assenta-
do num alto e sublime trono,
e a aba de sua veste enchia o
templo. Acima dEle estavam
serafins; cada um tinha seis
asas: com duas cobriam o ros-
to, e com duas cobriam os pés
e com duas voavam “(Isaías
6:1, 2).

Tudo isso posto, é melhor
que uma pessoa entre na
presença de Deus escassa-
mente coberta com suas ves-
tes de folhas de figueira, do

que não vir. Como pecadores,
Deus quer que vamos a Ele
tais como somos, porque Ele
tem um remédio para a nossa
miserável e pobre condição
de pecadores.

O PLANO DA REDENÇÃO
Adão e Eva vieram diante

de Deus não apenas exterior-
mente revestidos de uma
maneira imprópria para a Sua
presença, mas a sua condição
interna era semelhante à do
povo de Deus do tempo de
Isaías, como ele próprio des-
creve: “Desde a planta do pé
até a cabeça não há nele
coisa sã, senão feridas, e
inchaços, e chagas podres,
que não foram espremidas,
nem atadas, nem amolecidas
com óleo.” (Isaías 1:6).

E o que Cristo faz com tais
pecadores, que Ele tanto
amou a ponto de dispor-Se a
dar Sua vida pela deles? De-
pois de explicar o plano da
redenção a Adão e à sua
mulher, e o sacrifício que
precisava ser feito para res-
gatá-los de tal degradação, o
Senhor Deus fez “túnicas de
peles, e os vestiu” (Gênesis
3:21). Deus ilustra de modo
prático o Seu sacrifício pelo
pecador, e em seguida fixa-o
em suas memórias trocando
as suas vestes de folhas de
figueira por cobertura de
peles, que representa adequa-
damente o plano da reden-
ção, através do sacrifício de
um animal para beneficiá-los.

Cada dia em que eles colo-
caram essa roupa sobre seus
corpos, que Deus tinha prepa-
rado especialmente para eles,
seriam lembrados de que
haviam aceitado a Cristo
como sua justiça. Dessa for-
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ma, sua mudança de vesti-
menta realmente afetaria seu
caráter. “Talvez nenhuma
questão tenha surgido entre
nós, que proporcionasse tal
desenvolvimento do caráter,
como a reforma do vestuá-
rio.”8

Por essa razão, quando
vemos uma pessoa trajando-
se de forma inadequada, o
que podemos saber? “Vi que
a aparência exterior é um
indicador do que está no
coração. . . . A menos que
essas pessoas sejam purifi-
cadas de sua corrupção, ja-
mais poderão ver a Deus,
pois somente os puros de
coração O verão”.9

Já aceitamos Jesus como
nosso Salvador pessoal? Se
assim for, então haverá uma
mudança correspondente na
nossa aparência exterior. É
verdade que se pode mudar
a aparência sem a transfor-
mação interior; no entanto,
não se pode mudar o interior
sem mostrá-lo do lado de fora.

Se olharmos para as diver-
sas mudanças que ocorreram
com os nossos primeiros pais,
é notável observar que, cada
vez que a sua espiritualidade
mudava, sua aparência exte-
rior também mudava. Primei-
ro, eles estavam vestidos com
uma roupa luminosa. Assim
que pecaram, houve uma
mudança automática na sua
aparência externa, a luz desa-
pareceu. Se estamos vivendo
a vida cristã e, em seguida,
perdemos nossa conexão
com o Senhor, um dos primei-
ros sinais disso é a mudança
na maneira de se vestir. Por
muitos anos eu tenho acom-
panhado como os membros
da igreja começam o cami-

nho rumo à apostasia: a pri-
meira mudança está no modo
como se vestem.

Quando Adão e Eva se lem-
braram de que precisavam
encontrar-se com Deus para
Sua entrevista regular, aflorou
o senso de nudez e vergonha,
e tentaram fazer o seu melhor
para encobrir suas formas
expostas. Isso era, na melhor
das hipóteses, a justiça pró-
pria de tentarem comparecer
diante de Deus como se nada
tivesse acontecido. Mas nosso
Deus não foi enganado. Ele os
amava demais para deixá-los
do jeito que estavam. Depois
eles entenderam o plano da
Divindade de salvar a humani-
dade, e pessoalmente aceita-
ram esse plano, quando,
imediatamente, houve uma
mudança na forma como se
vestiam. Deus não iria deixá-
los com suas folhas de figuei-
ra ou replicar algum tipo de
roupa estilo “homem das
cavernas”; fez para eles túni-
cas de peles. Revestiu-os
completamente com trajes
que simbolizavam o plano da
redenção. Da mesma forma,
quando uma pessoa final-
mente aceita a Cristo como
seu Salvador pessoal, logo é
vista uma mudança na forma
como ele ou ela se veste. Em
vez de folhas de figueira, as
pessoas estarão completa-
mente vestidas, como será
discutido no próximo artigo.

Toda vez que Adão e Eva
olhassem para sua roupa
nova, lembrariam que Cristo
haveria de morrer  para que
eles pudessem viver. Nós
também, quando aceitamos
a Jesus como nosso Salvador
pessoal, teremos uma mu-
dança de vestes. Sempre que

olharmos para os princípios
da reforma do vestuário como
dada ao povo de Deus nos
últimos dias, e mesmo, em
alguns momentos, veremos a
cruz ligada a essa reforma,
nos lembraremos do plano de
redenção para os pecadores,
e que Cristo é a nossa justiça.
“A reforma do vestuário é
tratada por alguns com gran-
de indiferença, e por outros
com desprezo, porque há
uma cruz ligada a ela. Eu
agradeço a Deus por essa
cruz. É exatamente disso que
precisamos para distinguir e
separar o povo de Deus ob-
servador dos mandamentos
das pessoas do mundo.”10

IDENTIFICAÇÃO
“Vi que o machado deve

ser posto à raiz da árvore.Tal
orgulho não deve ser tole-
rado pela igreja. São essas
coisas que têm separado
Deus de Seu povo, man-
tendo-os fora da arca. Israel
está dormitando no orgulho,
na moda, na conformidade
com o mundo, que estão
bem no seu meio. Avançam
progressivamente em orgu-
lho, avareza, egoísmo e amor
ao mundo. Quando, porém,
seus corações forem atingi-
dos pela verdade, o resultado
será a morte para o mundo,
sendo deixados de lado os
adornos, as rendas e os cola-
res, e, se estiverem mesmo
mortos, o riso, o escárnio e
a zombaria dos incrédulos
não os hão de provocar.
Sentirão anelante desejo de
ser separados do mundo,
como seu Mestre. Não imi-
tarão seu orgulho, formas,
ou costumes. Um objetivo
nobre estará sempre diante
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de si: glorificar a Deus e ga-
nhar a herança imortal. Essa
perspectiva consumirá tudo
da natureza terrena. Deus terá
um povo separado e distinto
do mundo. No exato mo-
mento em que uma pessoa
tenha o desejo de imitar as
modas do mundo, que não
seja imediatamente subju-
gado, Deus deixa de reco-
nhecê-la como Seu filho.”11

Deus deu a Israel os princí-
pios da reforma do vestuário,
não só como uma lembrança
do sacrifício de Cristo para a
humanidade, mas também
com a finalidade de identificar
o Seu povo. Ao lermos Núme-
ros15:37-41, vemos que Deus
concebeu o simples arranjo
de colocar uma fita azul para
identificar Seu povo.”Aqui
Deus ordenou expressamente
aos filhos de israel um arranjo
de vestimenta muito simples,
com o objetivo de distingui-
los das nações idólatras ao
seu redor. Ao olharem à sua
peculiaridade em vestir-se,
deveriam lembrar-se de que
eram o povo observador
dos mandamentos de Deus,
e do que Ele havia realizado
de uma forma miraculosa
para trazê-los do cativeiro
egípcio para servi-Lo, a fim
de ser um povo santo para
Ele. Israel não devia servir
seus próprios desejos, ou
imitar as nações idólatras ao
seu redor, mas manter-se
como povo distinto e sepa-
rado, de modo que todos os
que olhassem para eles pu-
dessem dizer: Estes são os
que Deus tirou da terra do
Egito, que guardam a Lei dos
Dez Mandamentos. Um israe-
lita era reconhecido como tal
logo ao ser visto, pois Deus,

através de meios simples, dis-
tinguiu-o como Seu.

“A ordem dada por Deus
aos filhos de Israel para colo-
car uma fita azul em suas
vestes não teria nenhuma
influência direta sobre a sua
saúde, mas Deus os abençoa-
ria pela obediência, pois essa
fita manteria em sua memória
os elevados propósitos de
Jeová de os impedir de se
misturarem com as outras
nações, unindo-se em suas
festas de bebedice, e comen-
do carne de porco, entre
outros pratos elaborados,
prejudiciais à saúde. Deus
deseja agora que Seu povo
adote a reforma do vestuário,
não apenas para distingui-
los do mundo como Seu
‘povo peculiar’, mas tam-
bém pelo fato de a reforma no
vestuário ser essencial à saú-
de física e mental. O povo de
Deus tem, em grande medi-
da, perdido sua peculiari-
dade, adotando gradualmen-
te os padrões do mundo, e
misturando-se com eles, até
que, em muitos aspectos, se
têm tornado como eles. Isso
desagrada a Deus. Ele lhes
ordena, como ordenou aos
filhos de Israel antigamente,
que saiam do mundo e aban-
donem suas práticas idóla-
tras, não seguindo seus pró-
prios corações (pois seus
corações são profanos) ou
seus próprios olhos, que os
levaram a afastar-se de Deus,
unindo-se com o mundo.”12

CONCLUSÃO
Ao considerar todas essas

declarações da Bíblia e do
Espírito de Profecia, podemos
concluir que o nosso Deus
realmente nos ama. “E nós

conhecemos e cremos no
amor que Deus tem por nós.
Deus é amor, e quem perma-
nece no amor permanece em
Deus e Deus nele.” (1 João
4:16). Ele nos dá os princípios
da reforma do vestuário a par-
tir de Sua perspectiva de
amor. É para nosso benefício
seguir esses princípios, para
a saúde física, mental, espiri-
tual e bem-estar. Não só nos
beneficia pessoalmente, mas
nos identifica como Seu povo
peculiar neste mundo.

Toda vez que sentimos ser
uma cruz vestir-nos da forma
como Deus nos prescreve
através dos escritos inspira-
dos, devemos lembrar que
essa forma de vestir simboliza
o sacrifício de Jesus para um
mundo perdido. A questão
mais importante hoje é: Você
se vê como um pecador que
precisa de um Salvador? Você
vê Jesus como o sacrifício
pelos seus pecados? Você já
O aceitou como seu Redentor
pessoal? Se ainda não, então
agora é a hora de tomar essa
decisão de aceitá-lO de todo
o coração e receber de bom
grado o casaco de pele (prin-
cípios da reforma do ves-
tuário) como símbolo dessa
aceitação.

1 Testimonies, vol. 2, p. 441. [ênfase acres-
centada]

2 O Desejado de Todas as Nações, p. 388.
3 O Grande Conflito, p. 46. [ênfase acres-

centada]
4 O Desejado de Todas as Nações, p. 309.
5 Testimonies, vol. 1, p. 278. [ênfase acres-

centada]
6 The SDA Bible Commentary [E. G. White

Comments], vol. 1, p. 1081.
7 The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 40. [ênfase

acrescentada]
8 Testimonies, vol. 4, p. 636.
9 Idem, vol. 1, p. 136. [ênfase acrescentada]
10  Idem, vol. 3, p. 171.
11 Idem, vol. 1, p. 136, 137. [ênfase acre-

centada]
12 Idem, p. 524, 525. [ênfase acrescentada]
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plicado. Simples, porque as
Escrituras e a Inspiração deli-
nearam muito claramente sua
importância e deram eviden-
tes instruções a respeito.
Complicado, porque durante
muito tempo não temos leva-
do a questão a sério. Con-
quanto alguns poucos te-
nham estado suspirando e
chorando por causa da cres-
cente influência da moda
mundana entre nosso povo,
a maior parte de nós está
inclinada a pôr isso de lado
como sendo assunto à mar-
gem. Hoje, os resultados de
anos de negligência no to-

cante a esse aspecto estão
sendo sentidos na condição
geral encontrada entre o pro-
fesso povo de Deus. Precisa-
mos agora confrontar o as-
sunto como nunca antes, ou
enfrentar a consequência,
que nos levará à destruição.

Como homem, devo admi-
tir que, no passado, o tema
não me parecia tão impor-
tante. Claramente, a indústria
da moda mira mais as mu-
lheres do que os homens. Mas
as tendências estão mudan-
do, e os homens são agora,
assim como as mulheres,
alvos dos artifícios de Satanás
a esse respeito. Precisa-se
chamar a atenção à depra-
vação moral tão desenfreada
na sociedade, ou seremos

S E X T A - F E I R A,  1 3  D E  D E Z E M B R O  D E  2 0 1 3

O

Por D. Zic

assunto da refor-
ma do vestuário
é ao mesmo tem-
po simples e com-
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engolidos, como povo, por
uma onda que nos jogará
bem longe do mar, e da Ro-
cha da nossa salvação.

“Entrai pela porta estreita;
porque larga é a porta, e
espaçoso, o caminho que con-
duz à perdição, e muitos são
os que entram por ela; e
porque estreita é a porta, e
apertado, o caminho que leva
à vida, e poucos há que a
encontrem.” Mateus 7:13 e 14.

O CHAMADO À
SEPARAÇÃO

O povo de Deus é um povo
separado.

É por isso que é-nos orde-
nado claramente: “Não vos
prendais a um jugo desigual
com os infiéis; porque que
sociedade tem a justiça com
a injustiça? E que comunhão
tem a luz com as trevas? E que
concórdia há entre Cristo e
Belial? Ou que parte tem o fiel
com o infiel? E que consenso
tem o templo de Deus com os
ídolos? Porque vós sois o
templo do Deus vivente, como
Deus disse: Neles habitarei e
entre eles andarei; e Eu serei
o seu Deus, e eles serão o Meu
povo. Pelo que saí do meio
deles, e apartai-vos, diz o
Senhor; e não toqueis nada
imundo, e Eu vos receberei;
e Eu serei para vós Pai, e vós
sereis para Mim filhos e filhas,
diz o Senhor Todo-poderoso.”
(2 Coríntios 6:14-18).

A INDÚSTRIA DA MODA
As roupas não são pecami-

nosas. Na verdade, as roupas
são usadas nas Escrituras
para simbolizar a justiça co-
bridora de Cristo. Mas o ini-
migo das almas fez das rou-
pas um ídolo que separa a

humanidade de seu Criador.
A indústria da moda está
explorando a fraqueza hu-
mana, levando a orgulho e
vaidade, e assim amarrando
suas vítimas às coisas do
mundo.

Em contraste, os filhos e
filhas de Deus tomam posi-
ção para se separarem das
coisas deste mundo.

“Não ameis o mundo, nem
o que no mundo há. Se al-
guém ama o mundo, o amor
do Pai não está nele.” 1 João
2:15.

“Requer-se dos seguidores
de Cristo que se separem do
mundo e não toquem em
nada impuro, e têm a promes-
sa de serem filhos e filhas do
Altíssimo, membros da famí-
lia real. Mas se as condições
não são atendidas, não al-
cançarão – não podem al-
cançar – o cumprimento da
promessa. A mera profissão
de cristianismo nada é à vista
de Deus; mas a obediência
humilde, voluntária, verda-
deira a todos os Seus recla-
mos designa os filhos de Sua
adoção, receptores de Sua
graça, participantes de Sua
grandiosa salvação. Eles se-
rão peculiares, um ‘espetá-
culo ao mundo, aos anjos e
aos homens’ (1 Coríntios
4:9). Seu caráter especial e
santo será perceptível e os
separará distintamente do
mundo, das afeições e con-
cupiscências dele.”1

DISTINGUIDOS PELO
CORDÃO AZUL

Desejando que Seu povo
fosse diferente do mundo,
Deus quis que as roupas
refletissem essa separação.

“E falou o Senhor a Moi-

sés, dizendo: Fala aos filhos
de Israel e dize-lhes que nas
bordas das suas vestes façam
franjas, pelas suas gerações;
e nas franjas das bordas
porão um cordão azul. E nas
franjas vos estará, para que o
vejais, e vos lembreis de
todos os mandamentos do
Senhor, e os façais; e não se-
guireis após o vosso cora-
ção, nem após os vossos
olhos, após os quais andais
adulterando. Para que vos
lembreis de todos os Meus
mandamentos, e os façais, e
santos sejais a vosso Deus.
Eu sou o Senhor, vosso Deus,
que vos tirei da terra do Egito,
para vos ser por Deus; Eu sou
o Senhor, vosso Deus.” Nú-
meros 15:37-41.

O cordão azul era uma
marca de identificação, não
para eles, mas para o mun-
do. Semelhantemente, na
nova dispensação, nossa
roupa é uma marca identifi-
cadora para o mundo. Ao
verem nossa aparência exte-
rior, estão olhando para o
interior do nosso coração.

“Vós sois a nossa carta,
escrita em nossos corações,
conhecida e lida por todos os
homens” 2 Coríntios 3:2.

“Mude-se a moda, e a con-
veniência não mais será
mencionada. É dever de
cada filho de Deus perguntar:
‘Em que estou me separando
do mundo?’ Suportemos as
pequenas desvantagens, e
fiquemos no lado certo. Que
cruzes o povo de Deus car-
rega? Ele se mistura com o
mundo, participa de seu
espírito, veste-se, fala e age
como ele.”2

Você não pode servir a dois
senhores. Quando se torna
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escravo da moda mundana,
não pode, ao mesmo tempo,
alegar ser seguidor de Cristo.

“Ninguém pode servir a
dois senhores, porque ou há
de odiar um e amar o outro
ou se dedicará a um e despre-
zará o outro. Não podeis
servir a Deus e a Mamom. Por
isso, vos digo: não andeis
cuidadosos quanto à vossa
vida, pelo que haveis de co-
mer ou pelo que haveis de
beber; nem quanto ao vosso
corpo, pelo que haveis de
vestir. Não é a vida mais do
que o mantimento, e o corpo,
mais do que a vestimenta?”
Mateus 6:24 e 25.

Isso significa que o regime
alimentar e o vestuário não
são importantes? Não. É que
simplesmente os cristãos
sinceros não estão preocu-
pados com essas coisas,
porque submeteram a vida a
Cristo e fazem obediente-
mente o que Cristo faria no
tocante à dieta e ao vestuário.

“Olhai para as aves do céu,
que não semeiam, nem se-
gam, nem ajuntam em celei-
ros; e vosso Pai celestial as
alimenta. Não tendes vós
muito mais valor do que
elas?” Mateus 6:26.

Da mesma maneira, deve-
mos estar separados do mundo
na alimentação e no vestuário.
Não estaremos preocupados
com essas coisas.

Cristo está pronto a guiá-lo
a Ele, seja qual for o lugar em
que você está neste momento.
Não se preocupe com onde
você tem estado até agora.
Não se preocupe com os que
estão à sua volta, que verão a
mudança em sua vida. Se não
temos refletido a Cristo de
modo apropriado ao mundo

até agora, podemos começar
hoje. Que maravilhoso teste-
munho vivo você pode se
tornar com o poder de Cristo
na conversão! Um escravo da
moda pode ser liberto dessa
armadilha. Sua ligação com
Cristo será, desse modo, evi-
dente a todo o mundo.

Por mim mesmo, foi difícil
compreender a importância
do assunto da reforma do
vestuário até que percebi este
difícil fato: há apenas duas
coisas que você pode refletir
a este mundo. Embora o
mundo tente convencê-lo a
ser um “indivíduo”, a reali-
dade é que você refletirá
somente uma das duas coi-
sas aos outros. Quando al-
guém olhar para você, verá ou
que é um reflexo do manso e
humilde Jesus ou um reflexo
do inimigo das almas. Seu
traje é um indicador externo
do coração.

“[…] aqueles que profes-
sam ter sido lavados no san-
gue de Jesus, derramado em
favor deles, vestem-se com
ostentação e enfeitam seu
pobre corpo mortal e ainda
ousam dizer que são segui-
dores do santo, abnegado e
humilde Modelo. Oh, que
todos pudessem ver como
Deus observa essa questão e
a revelou a mim! Ao contem-
plá-la, foi-me muito difícil de
suportar e de resistir à angús-
tia de coração que experi-
mentei. Disse o anjo: ‘O povo
de Deus é peculiar. Ele o está
purificando para Si mesmo.’
Vi que a aparência exterior é
indicativa do coração. Quan-
do o exterior é enfeitado com
laços, golas e artigos supér-
fluos, isso mostra claramente
que o amor por todas essas

coisas está no coração. A
menos que tais pessoas se-
jam purificadas de sua cor-
rupção, nunca verão a Deus,
pois somente ‘os limpos de
coração [...] verão a Deus’
(Mateus 5:8).”3

“O caráter de uma pessoa
é julgado pelo aspecto de seu
vestuário. Um gosto apurado,
um espírito cultivado, revelar-
se-ão na escolha de orna-
mentos simples e apropria-
dos. A simplicidade no vestir,
aliada à modéstia das manei-
ras, muito farão no sentido de
cercar uma jovem com aque-
la atmosfera de sagrada reser-
va que para ela será uma
proteção contra os milhares
de perigos.”4

AS “NORMAS” DO
VESTUÁRIO

Com tantas coisas ligadas
ao assunto do vestuário, que
diretrizes a Inspiração nos dá?
Queremos, nesta leitura, não
apenas dizer-lhe que o tema
é importante, mas também
dar-lhe conselhos práticos, a
fim de ajudar a resolver as
dificuldades. Abaixo está uma
coleção de diretrizes que
deverão guiar sua seleção do
que vestir cada dia, todos os
dias. Se o vestuário tem sido
um fardo para você, considere
este checklist todas as ma-
nhãs, ao decidir o que vestir.

1. É modesto?
A roupa é uma “cobertura”;

então, quando ela é “revela-
dora”, torna-se exatamente o
contrário do que era seu
propósito. Suas roupas de-
vem ser uma cobertura mo-
desta, nem muito curta nem
muito apertada. “Que, do
mesmo modo, as mulheres
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se ataviem em traje honesto,
com pudor e modéstia, não
com tranças, ou com ouro, ou
pérolas, ou vestidos precio-
sos, mas (como convém a
mulheres que fazem profissão
de servir a Deus) com boas
obras.” (1 Timóteo 2:9 e 10).

2. Atrai a atenção para mim?
Visto que as vestes refletem

o coração, você deve se per-
guntar se a roupa que está
vestindo tem o objetivo de
atrair para si a atenção. Qual-
quer roupa vestida com pro-
pósitos de orgulho e vaidade,
mesmo que seja modesta, é
abominação a Deus. Seus
trajes não devem chamar a
atenção, mas refletir um rela-
cionamento íntimo com Deus.
Considere o propósito para o
qual você escolhe essas rou-
pas, bem como as cores, o
corte, o caimento, e assim por
diante.

“O enfeite delas não seja o
exterior, no frisado dos cabe-
los, no uso de joias de ouro,
na compostura de vestes, mas
o homem encoberto no cora-
ção, no incorruptível trajo de
um espírito manso e quieto,
que é precioso diante de
Deus.” 1 Pedro 3:3 e 4.

3. Está limpo e asseado, e é
saudável?

“Não sabeis vós que sois o
templo de Deus, e que o
Espírito de Deus habita em
vós? Se alguém destruir o
templo de Deus, Deus o des-
truirá; porque o templo de
Deus, que sois vós, é santo.”
1 Coríntios 3:16 e 17.

“[Nosso Criador] deseja
que nosso vestuário seja não
somente limpo e saudável,
mas próprio e decoroso.”5

4. É adequado ao clima?
Você deve levar em conta se

suas roupas são apropriadas
à temperatura, a fim de pro-
mover a saúde. Há uma es-
treita ligação entre o vestuário
e a reforma de saúde.

A mulher virtuosa “Não
temerá por causa da neve,
porque toda a sua casa anda
forrada de roupa dobrada.”
(Provérbios 31:21).

5. É apropriado para minha
idade e para o trabalho que
realizo?

Com muita frequência, as
pessoas se esquecem de sua
idade quando procuram o
que vestir. “É sempre correto
estar asseada e bem vestida,
de maneira adequada a sua
idade e posição social.”6

6. Evita a aparência com a
roupa do sexo oposto?

Há uma crescente tendên-
cia na moda moderna de ou
produzir roupa imoral ou
tentar fazer com que as mu-
lheres se pareçam com os
homens ao máximo.

“Não haverá trajo de ho-
mem na mulher, e não vestirá
o homem veste de mulher;
porque qualquer que faz isto
abominação é ao Senhor, teu
Deus.” Deuteronômio 22:5.

“Há tendência crescente de
fazer com que as mulheres
usem vestuário tanto quanto
possível semelhante ao do
outro sexo, confeccionando
suas roupas com talhe similar
às dos homens, o que Deus
considera ser abominação.”7

7. O cabelo faz parte da
“cobertura”.

Lembre que seu cabelo é
também parte de como você
se veste (ou se cobre). O estilo
que você mantém em seus
cabelos também reflete ao
mundo seu relacionamento
com Deus. “Ou não vos en-
sina a mesma natureza que é
desonra para o varão ter ca-
belo crescido? Mas ter a mu-
lher cabelo crescido lhe é
honroso, porque o cabelo lhe
foi dado em lugar de véu.” (1
Coríntios 11:14 e 15).

8. O que estou vestindo
glorifica a Deus?

A verdadeira questão não é
O QUE você veste, mas POR
QUE você o veste. Se está
atraindo a atenção para si, não
pode, ao mesmo tempo, estar
refletindo Cristo ao mundo.
Mesmo que esteja completa-
mente coberto; se no modelo,
estilo ou cor, você atrair a
atenção para seu corpo em
vez de para sua face, então
não pode estar glorificando a
Deus ao mesmo tempo. “Por-
tanto, quer comais, quer be-
bais ou façais outra qualquer
coisa, fazei tudo para a glória
de Deus.” (1 Coríntios 10:31).

CONDUTA DA IGREJA
A igreja pode disciplinar

membros que violam as nor-
mas do vestuário cristão aci-
ma? Pode negar o batismo a
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alguém que não deseja viver
de acordo com esses princí-
pios?

A mensageira do Senhor
escreveu: “Vi que o machado
precisa ser posto à raiz da
árvore. Tal orgulho não deve-
ria ser tolerado na igreja. São
essas coisas que separam
Deus de Seu povo, e intercep-
tam-lhe o acesso à arca. Israel
tem estado inconsciente ao
orgulho, à moda e à conformi-
dade com o mundo que exis-
te em meio ao arraial. A cada
mês, seu orgulho, egoísmo,
cobiça e amor ao mundo
progridem. Quando seu cora-
ção for alcançado pela ver-
dade, haverá morte para o
mundo, e os laços, rendas e
golas serão postos de lado; e,
se estiverem mortos, a zom-
baria, o sarcasmo e o escár-
nio dos descrentes não os
perturbarão. Sentirão ansioso
desejo, como seu Mestre, de
se manterem separados do
mundo. Não lhe imitarão o
orgulho, as modas ou os
costumes. O mais nobre obje-
tivo estará sempre diante de-
les: glorificar a Deus e ganhar
a herança imortal. Essa pers-
pectiva absorverá tudo quan-
to for de natureza terrena.
Deus terá um povo separado
e diferente do mundo. Se al-
guém sentir o desejo de imi-
tar as modas do mundo e não
subjugá-lo de imediato, Deus
prontamente deixará de reco-
nhecê-lo como filho. Esse é
filho do mundo e das trevas.
Anseia pelas cebolas e alhos
do Egito, isto é, deseja ser o
mais semelhante ao mundo
possível. Agindo assim, aque-
les que professam estar reves-
tidos de Cristo na verdade es-
quivam-se dEle, e mostram

que são alheios à graça e es-
tranhos ao manso e humilde
Jesus. Se houvessem se fami-
liarizado com Ele, andariam
dignamente ao Seu lado.”8

“A moda está deteriorando
o intelecto e carcomendo a
espiritualidade de nosso po-
vo. A obediência à moda está
penetrando em nossas igrejas
adventistas do sétimo dia, e
fazendo mais que qualquer
outro poder para separar de
Deus nosso povo. Foi-me
mostrado que as regras de
nossa igreja são muito defi-
cientes. Todas as manifes-
tações de orgulho no vestuá-
rio, proibidas na Palavra de
Deus, devem ser motivo sufi-
ciente para disciplina na
igreja. Caso haja continuação
em face de advertências,
apelos e ameaças, perseve-
rando a pessoa em seguir sua
vontade perversa, isso pode-
rá ser considerado como
prova de que o coração não
foi absolutamente levado à
semelhança com Cristo. O eu,
e unicamente o eu, é objeto
de adoração, e um professo
cristão assim induzirá muitos
a se afastarem de Deus.

Há sobre nós, como um
povo, um terrível pecado –
termos permitido que os mem-
bros de nossa igreja se vistam
de maneira incoerente com
sua fé. Precisamos erguer-nos
imediatamente e fechar a porta
contra as seduções da moda.
A menos que façamos isso,
nossas igrejas se tornarão
desmoralizadas.”9

CUMPRIMENTO DA
PROFECIA

Estamos aguardando an-
siosamente a chuva serôdia.
Mas precisamos nos preparar

para esse acontecimento. Foi
a doutrina, somada ao caráter,
que fez da igreja primitiva um
terror para o mundo.

“Os primitivos cristãos eram
na verdade um povo peculiar.
Sua conduta irrepreensível e
fé invariável eram contínua
reprovação a perturbar a paz
dos pecadores. Se bem que
poucos, sem riqueza, posição
ou títulos honoríficos, consti-
tuíam um terror para os mal-
feitores onde quer que seu
caráter e doutrina fossem
conhecidos.”10

No período de Laodiceia,
também devemos pôr de lado
nossas vestes e tomar posse
das vestes a nós oferecidas
pelo Senhor. Agora é o mo-
mento de comprar as vestes
brancas.

“Aconselho-te que de Mim
compres ouro provado no
fogo, para que te enriqueças,
e vestes brancas, para que te
vistas, e não apareça a ver-
gonha da tua nudez; e que
unjas os olhos com colírio,
para que vejas. Eu repreendo
e castigo a todos quantos
amo; sê, pois, zeloso e ar-
repende-te. Eis que estou à
porta e bato; se alguém ouvir
a Minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e com
ele cearei, e ele, comigo.”
Apocalipse 3:18-20.

1 Testemunhos para a igreja, vol. 2, p.
441.

2 Ibidem, vol. 1, p. 278.
3 Ibidem, p. 136.
4 Educação, p. 248.
5 Ibidem.
6 Testemunhos para a igreja, vol. 4, p.

142.
7 Ibidem, vol. 1, p. 421.
8 Ibidem, pp. 136 e 137.
9 Ibidem, vol. 4, pp. 647 e 648.
10 O Grande Conflito, p. 46.
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MAIS DO SÉTIMO DIA
Como povo, estamos bem cien-

tes da maravilhosa verdade do
sábado, o sétimo dia dado a nós
nas Escrituras, e do desejo do
Senhor de erguer Sua lei calcada
a pés neste escuro mundo. Com
frequência, contentamo-nos com
esse conhecimento, indo à igreja
semana após semana, pagando
nosso dízimo e crendo na ver-
dade. Ao estudarmos o assunto
do sábado em sua estrutura da
verdade, descobriremos mais –
muito mais – acerca daquilo que
Deus deseja ensinar-nos e ajudar-
nos a viver.

O SÁBADO É MAIS DO QUE IR
À IGREJA NO SÉTIMO DIA

“E abençoou Deus o dia sétimo,
e o santificou” (Gênesis 2:3).

“O sábado é um elo de ouro
que nos une a Deus.”1

Para manter santo o sábado,
devemos ser um povo santo. Isso
não pode acontecer se não esti-
vermos unidos com Cristo, que é
nossa Justiça. Ele também não
pode ser mantido santo se não
fizermos a vontade de Deus nos
outros seis dias da semana. Esse
é um estudo mais profundo, mas
vamos nos empenhar em orar e
cavar mais fundo na Palavra de
Deus a fim de compreender nosso
privilégio e nossa responsabili-
dade perante Deus. 1 Pedro 2:9
mostra-nos esse chamado espe-
cial, esse maravilhoso mandato
como crentes e seguidores de
Cristo.

“Há maior santidade no sába-
do do que lhe atribuem muitos

que professam observá-lo. O
Senhor tem sido grandemente
desonrado por parte dos que não
têm observado o sábado con-
forme o mandamento, quer na
letra, quer no espírito. Ele deman-
da uma reforma na observância
desse dia.”2

“E os que de ti procederem
edificarão os lugares antigamente
assolados; e levantarás os funda-
mentos de geração em geração, e
chamar-te-ão reparador das rotu-
ras e restaurador de veredas para
morar. Se desviares o teu pé do
sábado, de fazer a tua vontade no
Meu santo dia, e se chamares ao
sábado deleitoso e santo dia do
Senhor, digno de honra, e se o
honrares, não seguindo os teus
caminhos, nem pretendendo
fazer a tua própria vontade, nem

S Á B A D O,  1 4  D E  D E Z E M B R O  D E  2 0 1 3

Um estudo da Bíblia e do Espírito de Profecia, com comentários de Manuel Henda
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falar as tuas próprias palavras,
então, te deleitarás no Senhor
[...].” Isaías 58:12-14.

“Ao estabelecerem novas igre-
jas, os pastores devem dar instru-
ções amplas quanto à maneira
correta de observar o sábado.
Devemos acautelar-nos de que os
costumes frouxos que prevale-
cem entre os observadores do
domingo não sejam adotados
pelos que professam observar o
dia de repouso de Deus. A fron-
teira de demarcação entre os que
ostentam o sinal do reino de Deus
e os que trazem o do reino da
rebelião deve ser traçada de modo
claro e inequívoco.”3

QUAIS SÃO AS FRONTEIRAS
DE DEMARCAÇÃO?

Preparar-se diariamente

“Durante toda a semana, cum-
pre-nos ter em mente o sábado e
fazer a preparação indispensável
a fim de observá-lo conforme o
mandamento. Não devemos
observá-lo simplesmente como
uma questão de lei. Devemos
compreender suas relações espi-
rituais com todos os negócios da
vida. Todos os que considerarem
o sábado um sinal entre eles e
Deus, revelando que Ele é o Deus
que os santifica, representarão
condignamente os princípios de
Seu governo. Praticarão dia a dia
os estatutos de Seu reino, orando
continuamente a Deus para que a
santificação do sábado repouse
sobre eles. Cada dia, terão a
companhia de Cristo, e serão um
exemplo da Sua perfeição de
caráter. Dia a dia, sua luz refulgirá
para outros em boas obras.

Em tudo quanto se relaciona
com a obra de Deus, as primeiras
vitórias devem ser alcançadas na
vida doméstica. É aí que deve
começar a preparação para o
sábado. Durante toda a semana,
compete aos pais lembrar que seu
lar precisa ser uma escola em que

os filhos sejam preparados para
as cortes do Céu. Sejam justas as
suas palavras. Nenhuma palavra
que os filhos não possam ouvir
deverá proceder de seus lábios.
Seja o espírito mantido livre de
toda irritação. Durante a semana,
os pais devem proceder como
estando na presença de um Deus
santo, que lhes deu os filhos para
serem educados para Ele. A pe-
quena igreja do lar deve ser educa-
da para Ele, a fim de que, no
sábado, esteja preparada para
render culto ao Senhor no Seu
santuário.”4

Preparar-se no descanso

“Quando o sábado é lembrado
[...], as coisas materiais não in-
fluirão sobre o exercício espiritual
de modo a prejudicá-lo. Nenhum
dever relacionado com os seis dias
anteriores será deixado para o
sábado. Durante a semana, tere-
mos o cuidado de não gastar as
energias com trabalho temporal
a ponto de estarmos demasiada-
mente cansados para participar
do culto no dia em que o Senhor
descansou.”5

Prepare-se no dia de prepara-
ção. Não é difícil, com adequado
planejamento, terminar nossas
tarefas com tempo extra para
relaxar, orar e cantar antes de o
sábado chegar. O dia de prepara-
ção é exatamente isso: dia para
assegurar que nossas roupas,
comida e limpeza pessoal (de casa
e do corpo) para o sábado estão
providenciados antes do início do
sábado.

“Embora devamos nos prepa-
rar para o sábado durante toda a
semana, a sexta-feira é o dia
especial de preparação. Por inter-
médio de Moisés, o Senhor disse
a Israel: ‘Amanhã é o repouso, o
santo sábado do Senhor; o que
quiserdes cozer no forno, cozei-
o, e o que quiserdes cozer em
água, cozei-o em água; e tudo o
que sobejar, ponde em guarda

para vós até amanhã.’ (Êxodo
16:23). [...] Tinham, pois, alguma
coisa que fazer a fim de preparar
o pão que lhes era enviado do
Céu, e o Senhor lhes ordenou que
o fizessem na sexta-feira, o dia da
preparação. Esse era um teste
para Israel. Deus desejava ver se
guardariam ou não o Seu santo
sábado.”6

“Embora devamos evitar cozi-
nhar aos sábados, não é neces-
sário ingerir a comida fria. Em dias
frios, convém aquecer o alimento
preparado no dia anterior. As
refeições, embora simples, devem
ser apetitosas e atraentes. Trate-
se de arranjar qualquer prato
especial, que a família não costu-
ma comer todos os dias.”7

“Na sexta-feira, deverá ficar
terminada a preparação para o
sábado. Tenhamos o cuidado de
pôr toda a roupa em ordem,
deixar cozido o que houver para
cozer, escovar os sapatos e
tomar banho. É possível deixar
tudo preparado, caso se tome isso
como regra. O sábado não deve
ser empregado em consertar
roupa, cozer o alimento, nem em
divertimentos ou quaisquer
outras ocupações mundanas.
Antes do pôr do sol, coloquemos
de parte todo trabalho temporal,
e façamos desaparecer os jornais
seculares. Os pais devem explicar
aos filhos esse procedimento e
deixar que ajudem na preparação,
a fim de observar o sábado segun-
do o mandamento.”8

Preparar-se no coração

O sábado é o dia para se aproxi-
mar ainda mais do Senhor, de
nossa família e de nossos irmãos
e irmãs. Quão importante é, então,
ter a correta preparação do cora-
ção, para que possamos estar
com a disposição de espírito de
buscar e receber bênçãos de
nosso Senhor.

Prepare-se cedo. Não precisa-
mos correr e nos atrasar para
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receber as bênçãos sabáticas. Se
vivemos habitualmente atrasados
em preparar-nos semanalmente,
o que acontecerá com nossa
preparação para encontrar Jesus
quando retornar?

“Devemos observar cuidadosa-
mente os limites do sábado. É
bom lembrar que cada minuto é
tempo sagrado. Sempre que pos-
sível, os patrões deverão conceder
aos empregados as horas que
decorrem entre o meio-dia da
sexta-feira e o começo do sábado.
Deem-lhes tempo para a prepa-
ração, a fim de poderem saudar o
dia do Senhor com sossego de
espírito. Assim procedendo, não
sofrerão nenhum prejuízo, nem
mesmo quanto às coisas mate-
riais.”9

Prepare-se em seus relaciona-
mentos. Não há verdadeiro culto
se nos encontramos com outros
e temos sentimentos errados em
nosso coração. Devemos empre-
ender esforços para estar verda-
deiramente unidos em espírito
com nossos irmãos e nossa
família, ou não receberemos as
bênçãos de Deus. “Segui a paz
com todos e a santificação, sem a
qual ninguém verá o Senhor”
(Hebreus 12:14).

“Há ainda outro ponto a que
devemos dar a nossa atenção no
dia da preparação. Nesse dia,
todas as divergências existentes
entre irmãos, tanto na família
quanto na igreja, devem ser remo-
vidas. Afaste-se do coração toda
amargura, ira ou ressentimento.
Com espírito humilde, ‘confessai
as vossas culpas uns aos outros, e
orai uns pelos outros, para que
sareis’ (Tiago 5:16). [...]

Antes do pôr do sol, todos os
membros da família devem reunir-
se para estudar a Palavra de Deus,
cantar e orar. A esse respeito,
estamos precisando de uma refor-
ma, porque muitos há que estão
se tornando descuidados. Temos
de confessar as faltas a Deus e uns
aos outros.”10

Prepare-se em atitude de adora-
ção. Quer se tenha filhos ou não,
cada qual deve estar em atitude
de adoração, buscando ao
Senhor, louvando-Lhe a bondade,
ouvindo-Lhe a baixa e calma voz.
É apropriado ter uma seleção de
roupas próprias a essa reverente
adoração. Lembre-se: a igreja não
é um desfile de moda; é lugar de
buscar a Deus.

“As crianças devem participar
do culto familiar, cada qual com
sua Bíblia, lendo um ou dois versí-
culos. Cante-se então um hino
preferido, seguido de oração, da
qual Cristo nos deixou um mo-
delo. A oração do Senhor não foi
destinada para ser simplesmente
repetida como uma fórmula, mas
é uma ilustração de como devem
ser as nossas orações – simples,
fervorosas e amplas. Em singela
petição, contemos ao Senhor as
nossas necessidades, exprimindo
gratidão por Suas bênçãos. Desse
modo, convidaremos a Jesus
como hóspede bem-vindo em
nosso lar e coração.”11

“Muitos precisam ser instruídos
quanto ao modo de se apre-
sentarem nas reuniões para o
culto do sábado. Não devem
comparecer à presença divina
com roupa usada no trabalho
durante a semana. Todos devem
ter um traje especial para assistir
aos cultos de sábado. Embora não
seja lícito adaptar-nos às modas
do mundo, não devemos ser
indiferentes quanto a nossa
aparência exterior. Devemos
vestir-nos com asseio e elegância,
porém sem luxo e sem adornos.
Os filhos de Deus devem estar
limpos interior e exteriormente.”12

Levante cedo, e seja alegre em
casa. Isso é parte da correta
atitude de adoração ao Senhor. Se
todos despertarem cedo, bem
descansados, haverá santa calma
e expectativa para encontrar o
Senhor e os outros.

“Não devemos perder as pre-
ciosas horas do sábado, acor-

dando tarde. No sábado, a família
deve se levantar cedo. Desper-
tando tarde, é fácil atrapalhar-se
com a refeição matinal e a prepa-
ração para a escola sabatina.
Disso resulta pressa, impaciência
e precipitação, dando lugar a que
a família tenha sentimentos im-
próprios. Sendo assim profanado,
o sábado torna-se um fardo, e sua
aproximação será um motivo de
desagrado, em vez de regozijo,
para a família.”13

Coma de maneira leve, para ter
mente clara. Muito é perdido
quando estamos cansados de-
mais ou quando comemos de-
mais. Nossa mente torna-se em-
botada, e não discernimos tudo o
que o Senhor quer nos ensinar.

“No sábado, não devemos au-
mentar a quantidade de alimento
ou preparar maior variedade do
que nos outros dias. Ao contrário,
a refeição do sábado deve ser
mais simples, e devemos comer
menos, a fim de ter o espírito claro
e em condições de compreender
os temas espirituais. A alimen-
tação em excesso entorpece a
mente. As mais preciosas verda-
des podem ser ouvidas sem ser
apreciadas, por estar a mente
obscurecida por um regime ali-
mentar impróprio. Por comer
demais aos sábados, muitos têm
contribuído mais do que ima-
ginam para desonrar a Deus.”14

CULTO SABÁTICO
“Servi ao Senhor com alegria e

apresentai-vos a Ele com canto.
Sabei que o Senhor é Deus; foi Ele,
e não nós, que nos fez povo Seu e
ovelhas do Seu pasto. Entrai pelas
portas dEle com louvor, e em Seus
átrios, com hinos; louvai-O e
bendizei o Seu nome.” “[...] santo
e tremendo é o Seu nome.” (Sal-
mos 100:2-4; 11:9).

“Ao transpor as portas da casa
de Deus, peçamos ao Senhor que
tire do nosso coração tudo que é
mau. Vamos introduzir em Sua
casa somente o que Ele possa
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abençoar. Ajoelhemo-nos diante
de Deus em Seu templo e consa-
gremos-Lhe o que Lhe pertence,
o que Ele adquiriu com o sangue
de Cristo. Oremos em favor da
pessoa que dirigirá a reunião.
Oremos para que grande bênção
advenha à congregação por meio
daquele que deve ministrar a
palavra da vida. Esforcemo-nos
fervorosamente para alcançar
uma bênção particular.”15

É importante lembrar que so-
mos chamados a representar
Cristo em tudo o que dizemos e
fazemos. Capricho, ordem e lim-
peza devem caracterizar a aparên-
cia e a habitação dos guardadores
do sábado, e também o lugar
santo de adoração, e o próprio
culto. É importante ensinar isso às
crianças por preceito e exemplo,
e impedi-las de causar confusão
e fazer barulho na igreja.

É-nos ordenado: “Mas faça-se
tudo decentemente e com or-
dem.” (1 Coríntios 14:40).

“A casa de Deus é com fre-
quência profanada pelos filhos
dos guardadores do sábado. Os
pais permitem que eles corram
pela casa, brinquem, conversem,
tirem a atenção das pessoas e
manifestem o mau gênio nas
reuniões de adoração a Deus. Vi
que santo silêncio deve reinar na
assembleia dos santos. Mas a
casa onde o povo de Deus se
reúne é frequentemente trans-
formada numa perfeita babi-
lônia, um lugar de confusão e
desordem. Isso é desagradável
a Deus.”16

“Se, ao entrarem na casa de
adoração, as pessoas o fizessem
com a devida reverência, lem-
brando-se de que se acham ali na
presença do Senhor, seu silêncio
redundaria em testemunho elo-
quente. Os cochichos, risos e
conversas, que se poderiam ad-
mitir em qualquer outro lugar, não
devem ser permitidos na casa em
que Deus é adorado. A mente deve
estar preparada para ouvir a

Palavra de Deus, a fim de que esta
possa exercer a devida influência
e impressionar adequadamente o
coração.

[...] Ao ser aberta a reunião com
oração, todos devem ajoelhar-se
na presença do Altíssimo e elevar
o coração a Deus em silenciosa
devoção. [...] Todo o culto deve ser
efetuado com solenidade e
reverência, como se fora feito na
visível presença do próprio
Deus.”17

Esse mesmo princípio aplica-se
após o culto, para que nosso
coração possa absorver a solene
mensagem que nos foi dada.

“Quando a Palavra é exposta,
vocês devem lembrar-se de que é
a voz de Deus que lhes está falan-
do por meio de Seu servo. Escu-
tem com atenção. Não dormitem
nessa hora; porque assim fazen-
do, é possível que lhes escapem
nesse momento justamente as
palavras que mais necessitariam
ouvir – palavras que, atendidas, os
livrariam de enveredar por algum
caminho errado. Satanás e seus
anjos estão ativos, criando uma
espécie de paralisia dos sentidos,
de modo a não serem ouvidas as
admoestações, advertências e
repreensões; ou, se ouvidas, não
terem efeito sobre o coração,
transformando a vida. Às vezes é
uma criança que desvia de tal
modo a atenção dos ouvintes que
a semente preciosa não cai em
terreno fértil para produzir fruto.
Outras, são moços e moças que
revelam tão pouco respeito pela
adoração e pela casa de Deus que
mantêm contínua comunicação
entre si durante a pregação. Se
pudessem perceber os anjos que
os estão observando e anotando
seu procedimento, corariam de
vergonha, com aversão a si mes-
mos. Deus quer ouvintes atentos.
Foi enquanto os homens dormiam
que Satanás aproveitou para se-
mear o joio.

Ao ser pronunciada a bênção
final, todos devem conservar-se

quietos, como temendo ficar
privados da paz de Cristo. Saiam
então todos sem atropelar e evi-
tando falar em voz alta, sentindo
que estão na presença de Deus,
que Seus olhos repousam sobre
todos e que devem agir como se
estivessem em Sua visível presen-
ça. Ninguém deve deter-se nos
corredores para encontros e
tagarelice, impedindo a passagem
aos outros que buscam a saída.
Os arredores imediatos da igreja
devem caracterizar-se por uma
sagrada reverência, não se deven-
do fazer deles lugar de encontro
com os amigos, a fim de trocarem
frases banais ou tratarem de
negócios. Tais coisas devem ser
deixadas para fora da igreja. Deus
e os anjos têm sido desonrados
em algumas igrejas pelas risadas
barulhentas e irreverentes e o
ruído de pés.”18

DESFRUTAR DO
COMPANHEIRISMO

Parte do propósito de nos
reunirmos é encontrar-nos para
mutuamente nos confraternizar,
encorajar e fortalecer na santís-
sima fé. As reuniões não devem
ser comuns, mas sagradas. As
conversas devem ser edificantes,
enlevantes.

“Não saia da vossa boca ne-
nhuma palavra torpe, mas só a
que for boa para promover a
edificação, para que dê graça aos
que a ouvem.” Efésios 4:29.

“Não conseguimos a centésima
parte das bênçãos que devemos
obter em nossas reuniões de culto
a Deus. Nossas faculdades per-
ceptivas precisam ser aguçadas.”19

O sábado é tempo de ter dupla
porção de maná. Isso não quer
dizer que precisemos de horas de
sermão. Se temos a correta atitude
de coração, e o mesmo ocorre
com o pregador, Deus pode falar
sem que fiquemos cansados. A
hora do culto é também a opor-
tunidade de compartilhar a bon-
dade divina demonstrada em
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nossa vida; é uma chance de
louvá-lO.

“A pregação nas reuniões de
sábado em geral deve ser breve,
dando-se oportunidade aos que
amam a Deus para exprimir sua
gratidão e adoração.”20

“[Daniel Webster declarou,
com propriedade:] Muitos dos
ministros de hoje tiram seus tex-
tos dos escritos de Paulo e pre-
gam a partir dos jornais. Quando
fazem isso, prefiro ficar com meus
próprios pensamentos, em vez de
escutar. Quero que meu pastor
venha a mim no espírito do evan-
gelho, dizendo: ‘Você é mortal.
Seu tempo de graça é curto; você
deve fazer a obra rapidamente. [...]
Em breve, irá ao tribunal de Deus.
O Juiz está em pé diante da
porta.’”21

“Ninguém vá à igreja para tirar
um cochilo. Não é correto dormir
na casa de Deus. Não é nosso
costume entregar-nos ao sono
quando empenhados em algum
serviço profissional, porque geral-
mente estamos nele interessados.
Permitiremos, pois, colocar o
culto, que tem a ver com os nossos
interesses eternos, em nível infe-
rior aos negócios seculares?”22

SÁBADO À TARDE
A tarde e a noitinha do sábado

são também um tempo especial.
Não devemos usá-las a nosso bel-
prazer ou para falar de nossos
próprios assuntos. É tempo dedi-
cado a aprender mais de nosso
Criador por intermédio de Sua
criação. Especialmente para as
famílias, esse é o tempo ideal para
aproximação. Assim, o sábado
será o melhor dia da semana.

“A escola sabatina e o culto
divino ocupam apenas uma parte
do sábado. O tempo restante
poderá ser passado em família e
ser o mais precioso e sagrado
que o sábado proporciona. Os
pais deverão passar boa parte
desse tempo com os filhos.”23

“Mas, pergunta agora às alimá-
rias, e cada uma delas to ensinará;
e às aves dos céus, e elas to farão
saber; ou fala com a terra, e ela to
ensinará; até os peixes do mar to
contarão.” Jó 12:7 e 8.

“Quando faz bom tempo, os
pais devem sair com os filhos a
passeio pelos campos e matas.
Em meio às belas coisas da natu-
reza, expliquem-lhes a razão da
instituição do sábado.”24

VIAJANDO NO SÁBADO
“Se desejamos a bênção pro-

metida aos obedientes, devemos
observar mais estritamente o
sábado. Temo que muitas vezes
empreendamos viagens que bem
poderiam ser evitadas nesse dia.
Segundo a luz que o Senhor nos
tem concedido em relação com a
observância do sábado, devemos
ser mais escrupulosos quanto a
viagens nesse dia, por terra ou
mar. A esse respeito, devemos dar
às crianças e aos jovens bom
exemplo. Para ir à igreja que
requer a nossa cooperação ou à
qual devemos transmitir a mensa-
gem que Deus lhe destina, pode
ser necessário viajar no sábado;
mas sempre que possível, deve-
mos, anteriormente, comprar a
passagem e fazer todos os ar-
ranjos necessários. Quando
viajarmos, devemos esforçar-nos
o máximo para evitar que o dia da
chegada ao destino coincida com
o sábado.”25

(É importante compreender o
texto acima no contexto dos dias
em que foi escrito. As viagens “por
terra e mar” (no original em inglês,
“boats or cars”) aqui se referem a
transporte pago, necessário para
percorrer grandes distâncias. Os
crentes daquela época viajavam a
cavalo ou de carruagem, o que
levava tempo considerável. O
aumento da tecnologia pode ter
facilitado nossas opções de trans-
porte, mas os princípios envol-
vidos são eternos.)

RESUMO
“Grandes bênçãos estão incluí-

das na observância do sábado, e
a vontade divina é que ele seja um
dia de alegria para nós.”26

Lembremos que o sábado é um
tempo de comungar com nosso
Criador, Redentor e Santificador.
Que cada um de nós possa rece-
ber as bênçãos dEle, é minha
oração.

“Porque o Filho do Homem até
do sábado é Senhor.” Mateus 12:8.

1 Testemunhos para a igreja, vol.
6, p. 352.

2 Ibidem, p. 353. [Ênfase acres-
centada.]

3 Ibidem.
4 Ibidem, pp. 353 e 354. [Ênfase

acrescentada.]
5 Ibidem, p. 354.
6 Ibidem, pp. 354 e 355.
7 Ibidem, p. 357. [Ênfase acres-

centada.]
8 Ibidem, pp. 355 e 356. [Ênfase

acrescentada.]
9 Ibidem, p. 356.
10 Ibidem, pp. 356 e 357.
11 Ibidem, pp. 357 e 358.
12 Ibidem, p. 355.
13 Ibidem, p. 357.
14 Ibidem.
15 Ibidem, pp. 362 e 363.
16 Spiritual Gifts, vol. 2, pp. 288 e

289. [Ênfase acrescentada.]
17 Testemunhos para a igreja, vol.

5, pp. 492 e 493.
18 Ibidem, pp. 493 e 494.
19 Ibidem, vol. 6, p. 362.
20 Ibidem, p. 361.
21 The Review and Herald, 23 de

junho de 1891.
22 Testemunhos para a igreja, vol.

6, p. 361. [Ênfase acrescentada.]
23 Ibidem, p. 358. [Ênfase acres-

centada.]
24 Ibidem.
25 Ibidem, pp. 359 e 360.
26 Ibidem, p. 349.
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Uma compilação da Bíblia e do Espírito de Profecia, com comentários de F. Matyas
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“ A relação existente entre

a mente e o

corpo é muito íntima.

Quando um é

afetado, o outro se ressente.”

ginal do dia e da noite. Mas “viu
Deus que era boa a luz; e fez Deus
separação entre a luz e as trevas”
(Gênesis 1:4).

Quando eu era garotinho, havia
alguns calmos povoados em que
as pessoas desaprovavam o expe-
diente noturno no trabalho. “O dia
é para o trabalho, e a noite para o
descanso”, diziam. O velho ini-
migo das boas coisas é astuto:
como o conceito de turnos diur-
nos está se extinguindo, os cargos
noturnos estão se multiplicando,
destruindo nas pessoas o amor ao
trabalho no período do dia. Dife-
rentes equipamentos eletrônicos
modernos têm lentamente entra-
do em nossos lares e, infelizmente,
têm destruído a boa rotina diária
de muitas famílias. As pessoas são
incapazes de trabalhar, simples-

mente porque estão exaustas por
ficarem acordadas até tarde. No
tempo dos patriarcas, as pessoas
compreendiam o significado do
dia e da noite. Sabiam como usar
bem o tempo. O período da noite
era dedicado ao descanso e ao
sono, e o do dia, ao trabalho e
outras atividades. Jacó reclamou
com Labão por causa da dificul-
dade das noites de trabalho que o
privavam do descanso. “Estava eu
de sorte que de dia me consumia
o calor, e, de noite, a geada; e o
meu sono foi-se dos meus olhos.”
(Gênesis 31:40).

Davi louvava ao Senhor bem
cedo: “Despertai, saltério e harpa!
Eu despertarei ao romper da
alva.”(Salmos 108:2).

O próprio Jesus fez bom uso da
luz do dia: “E, levantando-Se de
manhã muito cedo, estando ainda
escuro, saiu, e foi para um lugar
deserto, e ali orava.” (Marcos 1:35).
Ele também mencionou aquele
que gosta de trabalhar na escuri-

dão da noite: “Mas, dormindo os
homens, veio o seu inimigo, e
semeou o joio no meio do trigo, e
retirou-se.” (Mateus 13:25).

O PROPÓSITO DE DEUS PARA
SEU POVO ESCOLHIDO

“Porque eis que as trevas cobri-
ram a Terra, e a escuridão, os
povos; mas sobre ti o Senhor virá
surgindo, e a Sua glória se verá
sobre ti.” Isaías 60:2.

“Deus havia designado que Seu
povo fosse a luz do mundo. Deles
devia refletir a glória de Sua lei
como revelada na vida prática.
Para a concretização desse pro-
pósito, fizera Ele com que Sua
nação escolhida ocupasse uma
posição estratégica entre as nações
da Terra.”1

Por intermédio dos profetas,
Ele advertiu o povo quanto à
infidelidade nessa questão: “Ouvi
a palavra do Senhor, vós, filhos de
Israel, porque o Senhor tem uma
contenda com os habitantes da

ma das caracte-
rísticas do mun-
do moderno é
que perdemos
o propósito ori-
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Terra, porque não há verdade,
nem benignidade, nem conheci-
mento de Deus na Terra.” (Oseias
4:1).

“Durante séculos antes do
primeiro advento de Cristo, as
trevas cobriram a Terra, e densa
escuridão, os povos. Satanás
lançou sua sombra infernal no
caminho dos homens, a fim de
que não tivessem conhecimento
de Deus e do mundo futuro.
Multidões estavam assentadas na
sombra da morte. Sua única
esperança era que essas trevas
fossem retiradas, a fim de que
Deus pudesse ser revelado.”2

O TRABALHADOR JESUS
Davi, o ungido de Deus, viu com

olhos proféticos que a segunda
vinda de Cristo seria “como a luz
da manhã, quando sai o Sol, da
manhã sem nuvens” (2 Samuel
23:4). Este foi o testemunho de
Oseias: “Como a alva, será a Sua
saída” (6:3).

“Quieta e gentilmente, a luz do
dia irrompe sobre a Terra,
dispersando a sombra de trevas,
despertando a Terra para a vida.
Assim devia o Sol da Justiça erguer-
Se, ‘trazendo salvação sob as Suas
asas’ (Malaquias 4:2). As multi-
dões que ‘habitavam na região da
sombra da morte’ deviam ver ‘uma
grande luz’ (Isaías 9:2).”3

Como foi cumprida essa pro-
messa? Jesus disse: “Eu Sou a luz
do mundo; quem Me segue não
andará em trevas, mas terá a luz
da vida.” (João 8:12). “Enquanto
estou no mundo, Sou a luz do
mundo.” (João 9:5).

“E maravilharam-se da Sua
doutrina, porque os ensinava
como tendo autoridade, e não
como os escribas.” Marcos 1:22.

“E a multidão, vendo isso,
maravilhou-se e glorificou a Deus,
que dera tal poder aos homens.”
Mateus 9:8.

“E seguiram-nO muitas gentes,
e curou-as ali.” Mateus 19:2.

“E retirou-Se Jesus com os Seus

discípulos para o mar, e seguia-O
uma grande multidão da Galileia,
e da Judeia, e de Jerusalém, e da
Idumeia, e dalém do Jordão, e de
perto de Tiro, e de Sidom; uma
grande multidão que, ouvindo
quão grandes coisas fazia, vinha
ter com Ele. E Ele disse aos Seus
discípulos que Lhe tivessem sem-
pre pronto um barquinho junto
dEle, por causa da multidão, para
que O não comprimisse, porque
tinha curado a muitos, de tal
maneira que todos quantos
tinham algum mal se arrojavam
sobre Ele, para Lhe tocarem. E os
espíritos imundos, vendo-O, pros-
travam-se diante dEle e clama-
vam, dizendo: Tu és o Filho de
Deus.” Marcos 3:7-11.

“Jesus observava com profun-
do interesse as mudanças na
fisionomia dos ouvintes. Os rostos
que exprimiam interesse e prazer
davam-Lhe grande satisfação. Ao
penetrarem as setas da verdade
na alma, rompendo as barreiras
do egoísmo e operando a contri-
ção e, finalmente, gratidão, o
Salvador alegrava-Se. Quando
Seus olhos percorriam a multidão
dos ouvintes e reconhecia entre
eles os rostos que já vira anterior-
mente, Seu semblante iluminava-
se de alegria. Via neles candidatos
em perspectiva a súditos do Seu
reino.”4

JESUS CHAMA AO TRABALHO
“E, vendo a multidão, teve gran-

de compaixão deles, porque an-
davam desgarrados e errantes
como ovelhas que não têm pastor.
Então, disse aos Seus discípulos:
A seara é realmente grande, mas
poucos são os ceifeiros. Rogai,
pois, ao Senhor da seara que
mande ceifeiros para a Sua seara.”
Mateus 9:36-38.

“E, chegando-se Jesus, falou-
lhes, dizendo: É-Me dado todo o
poder no Céu e na Terra. Portanto,
ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, e
do Filho, e do Espírito Santo;

ensinando-as a guardar todas as
coisas que Eu vos tenho man-
dado; e eis que Eu estou convosco
todos os dias, até à consumação
dos séculos. Amém!” Mateus
28:18-20.

FOI ESSE CHAMADO FEITO
APENAS AOS DISCÍPULOS?

“Mas a todos quantos O rece-
beram, deu-lhes o poder de serem
feitos filhos de Deus, a saber, aos
que creem no Seu nome” (João
1:12). O que esse chamado envol-
via? Uma missão. “Vós sois a luz
do mundo; não se pode esconder
uma cidade edificada sobre um
monte” (Mateus 5:14).

Os que compreendem sua
missão precisam possuir esse
poder, para que, mediante louvor,
gratidão e alegre serviço, reflitam
o caráter do grande Doador e a lei
daquele país onde ninguém “bus-
ca os seus interesses” (1 Coríntios
13:5).

“As gemas de verdade caídas
dos lábios de Cristo, naquele dia
memorável, foram entesouradas
em muitos corações. Para eles,
começou uma nova corrente de
pensamentos, aspirações novas
foram despertadas, e teve início
uma nova época. Depois da cruci-
fixão e ressurreição de Cristo,
essas pessoas foram para frente e
cumpriram sua divina missão
com uma sabedoria e um zelo
correspondentes à grandeza da
obra. Deram uma mensagem que
falava aos corações dos homens,
enfraquecendo as velhas supers-
tições que haviam por muito
tempo feito definhar a vida de
milhares. Em face de seu teste-
munho, as teorias e filosofias
humanas tornaram-se quais ocio-
sas fábulas. Poderosos foram os
resultados que emanaram das
palavras do Salvador àquela turba
admirada e cheia de temor, no
templo de Jerusalém.”5

Jesus disse sobre Si mesmo:
“Convém que eu faça as obras
dAquele que Me enviou, enquanto
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é dia; a noite vem, quando nin-
guém pode trabalhar. Enquanto
estou no mundo, Sou a luz do
mundo.” (João 9:4 e 5).

“‘Se alguém andar de dia’, conti-
nuou, ‘não tropeça, porque vê a
luz deste mundo.’ (João 11:9).
Aquele que faz a vontade de Deus,
que anda no caminho por Ele
indicado, não pode tropeçar nem
cair. A luz do Espírito de Deus, a
guiá-lo, dá-lhe clara percepção de
seu dever, conduzindo-o direito
até o fim de sua obra. ‘Mas, se
andar de noite, tropeça, porque
nele não há luz.’ (verso 10). Aquele
que anda em caminho de sua
própria escolha, ao qual Deus não
o chamou, tropeçará. Para esse, o
dia se torna em noite, e onde quer
que esteja, não está seguro.”6

O PERIGO
“Convém à política de Satanás

que os homens conservem as
formas da religião, embora falte o
espírito da piedade vital.”7

“As trevas espirituais que
caem sobre as nações, igrejas e
indivíduos são devidas não à
retirada arbitrária do socorro da
graça divina, por parte de Deus,
mas à negligência ou rejeição da
luz divina por parte dos homens.
Exemplo frisante dessa verdade,
vê-se na história do povo judeu no
tempo de Cristo. Pelo apego ao
mundo e esquecimento de Deus
e Sua Palavra, tornou-se-lhes
obscurecido o entendimento, e o
coração mundano e sensual. Daí
estarem em ignorância quanto ao
advento do Messias e, em seu
orgulho e incredulidade, rejeita-
ram o Redentor.”8

NO TEMPO DOS DISCÍPULOS
Depois da ascensão de Jesus e

cumprimento da promessa de
recebimento do Espírito Santo, os
discípulos estavam habilitados a
testificar de Cristo com grande
poder.

“Cristo lhes enchia os pensa-
mentos [dos discípulos]; e visa-

vam ao avançamento do reino
dEle. Na mente e no caráter,
haviam-se tornado semelhantes a
seu Mestre, e os homens ‘tinham
conhecimento que eles haviam
estado com Jesus’ (Atos 4:13).

Eles podiam falar no nome de
Jesus com segurança; pois não
era Ele seu Amigo e Irmão mais
velho? Levados em íntima comu-
nhão com Cristo, assentaram-se
com Ele nos lugares celestiais.
Com que abrasante linguagem
vestiam suas ideias quando testifi-
cavam dEle! Os corações estavam
sobrecarregados com benevolên-
cia tão ampla, tão profunda, de
tão vasto alcance, que foram
impelidos a ir aos confins da Terra,
testificando do poder de Cristo.
Foram cheios de um intenso
desejo de levar avante a obra que
Ele tinha iniciado. Sentiram a
enormidade de seu débito para
com o Céu, e a responsabilidade
de sua obra. Fortalecidos pela
concessão do Espírito Santo, saí-
ram com zelo para estender os
triunfos da cruz. O Espírito animava-
os, e falava por intermédio deles.
A paz de Cristo lhes brilhava na
face. Tinham-Lhe consagrado a
vida para o serviço, e seu próprio
semblante evidenciava a entrega
que haviam feito.”9

“Nos dias dos apóstolos, os
crentes cristãos estavam cheios
de fervor e entusiasmo. Tão incan-
savelmente trabalhavam eles para
o Mestre que em tempo compara-
tivamente curto, não obstante a
feroz perseguição, o evangelho do
reino soou em todas as partes do
mundo habitado. O zelo manifes-
tado nesse tempo pelos segui-
dores de Jesus foi relatado pela
pena da inspiração para encoraja-
mento dos crentes em todos os
séculos.”10

Deus pode abençoar apenas
quem coopera com Ele

“Assim como fez Cristo, os
mensageiros do Altíssimo devem
hoje tomar posição nessas vias

movimentadas, onde possam en-
contrar-se com multidões que
passam de todas as partes do
mundo. Como Ele, ocultando-se
em Deus, devem semear a semen-
te do evangelho, expondo perante
outros as preciosas verdades das
Sagradas Escrituras, que lançarão
profundas raízes na mente e no
coração e germinarão para a vida
eterna.”11

A mensageira do Senhor nos
adverte: “Foi-me mostrado que, se
o povo de Deus não fizer esforços,
de sua parte, mas esperar apenas
que sobre eles venha o refrigério,
para deles remover os defeitos e
corrigir os erros; se nisso confia-
rem para serem purificados da
imundícia da carne e do espírito,
e preparados para tomar parte no
alto clamor do terceiro anjo, serão
achados em falta.”12

“Podemos estar certos de que,
quando o Espírito Santo for der-
ramado, os que não receberam
nem apreciaram a chuva temporã
não verão nem compreenderão o
valor da chuva serôdia.”13

QUEM DEVE TRABALHAR?
TODOS

“Enquanto todo o Céu está se
movimentando, despachando
mensageiros a todas as partes da
Terra para levar avante a obra da
redenção, a igreja do Deus vivo
deve também colaborar com
Jesus Cristo. Somos membros de
Seu corpo espiritual. Ele é a
Cabeça, controlando todos os
membros do corpo. O próprio
Jesus, em Sua infinita misericórdia,
está trabalhando nos corações
humanos, efetuando transfor-
mações espirituais tão surpre-
endentes que os anjos observam
com admiração e alegria.”14

“Se alguma vez o Senhor falou
por meu intermédio, Ele está
falando agora, quando digo que
os obreiros que se dedicam ao
ramo da educação, da pregação
e da atividade médico-missionária
devem andar unidos como um só
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homem, trabalhando todos sob a
direção de Deus, auxiliando-se e
abençoando-se mutuamente.

Os que estiverem relacionados
com nossas escolas e instituições
de saúde devem trabalhar com
grande entusiasmo. A obra execu-
tada sob o ministério do Espírito
Santo, e por amor a Deus e à
humanidade, receberá o selo
divino e irá impressionar as pes-
soas.

O Senhor convida os jovens
para ingressarem em nossas esco-
las e se prepararem rapidamente
para o Seu serviço. Devem ser
fundadas escolas em vários
lugares, fora das cidades, onde os
nossos jovens recebam instrução
que os prepare para a obra de
evangelização e médico-missioná-
ria.”15

“Essas mulheres que estão fa-
zendo com pronta disposição o
que suas mãos encontram para
fazer, ajudando com alegria de
espírito o esposo a levar seu fardo
e a educar os filhos para Deus, são
missionárias no mais alto sen-
tido.”16

“Crianças e jovens devem ser
missionários no lar, fazendo o que
seja necessário fazer e o que
alguém teria que fazer. [...] Na fiel
execução de coisas que vos pare-
cem sem importância, podeis
mostrar que possuís verdadeiro
espírito missionário.”17

“Quando o Espírito do Senhor
trabalhar no coração dos pais,
suas orações e lágrimas subirão a
Deus, e eles suplicarão fervorosa-
mente, e receberão graça e sabe-
doria do Céu, sendo aptos a traba-
lhar por seus filhos não convertidos.
Sendo esse espírito manifesto no
lar, ele será levado à igreja, e aque-
les que são missionários no lar
também se tornarão agentes de
Deus na igreja e no mundo. As ins-
tituições fundadas por Deus pos-

suirão uma natureza inteira-
mente diferente.”18

CRISTO ESTÁ ESPERANDO
POR VOCÊ

“O Senhor pede que cada ta-
lento e habilidade sejam postos
em uso. Quando a reprovação por
causa da indolência e da preguiça
houver sido varrida da igreja, o
Espírito do Senhor será benevola-
mente manifestado; o poder
divino se combinará com o esfor-
ço humano, a igreja verá as provi-
denciais intervenções do Senhor
Deus dos Exércitos, e a luz da ver-
dade – o conhecimento de Deus
e de Jesus Cristo, a quem Ele en-
viou – será difundida. Como no
tempo dos apóstolos, muitas
almas voltarão ao Senhor. A Terra
será iluminada com a gloria do
anjo que desce do Céu. [...]

Se o deserto da igreja deve se
tornar um campo frutífero, e o
campo frutífero, uma floresta, é
por meio do Espírito Santo de
Deus derramado sobre Seu povo
que isso acontecerá. Os agentes
celestiais há muito esperam que
os agentes humanos, os membros
da igreja, cooperem com eles na
grande obra a ser feita. Eles
esperam por você. Tão vasto é o
campo, tão abrangente o projeto,
que cada coração santificado será
impelido a servir como um
agente com poder divino. [...]
Que todos os que creem na
verdade para este tempo ponham

“As trevas espirituais que caem
sobre as nações, igrejas e indivíduos são
devidas não à retirada arbitrária do
socorro da graça divina, por parte de

Deus, mas à negligência ou rejeição da
luz divina por parte dos homens.”
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de lado suas diferenças, ponham
de lado a inveja, o falar e o pensar
mal. Avancem juntos, avancem
juntos. ‘Purificando a vossa alma
na obediência à verdade, para
caridade fraternal, não fingida,
amai-vos ardentemente uns aos
outros, com um coração puro’ (1
Pedro 1:22).”19

“Aqueles que não fazem esfor-
ços decididos, mas esperam sim-
plesmente que o Espírito Santo os
force à ação, perecerão em trevas.
Não vos deveis deixar estar tran-
quilamente, sem nada fazer na
obra de Deus.”20

Esta é a profecia para nosso
tempo: “Ao aliar-se o poder divino
com o esforço humano, a obra se
propagará como o fogo na palha.
Deus empregará instrumentos
cuja origem o homem será inca-
paz de discernir; os anjos farão
uma obra que os homens pode-
riam haver tido a bênção de reali-
zar, não houvessem eles negligen-
ciado atender aos reclamos de
Deus.”21

“O anjo que se une na procla-
mação da mensagem do terceiro
anjo deve iluminar a Terra toda
com a sua glória. Prediz-se com
isso uma obra de extensão mun-
dial e de extraordinário poder. [...]

Servos de Deus, com o rosto
iluminado e a resplandecer de
santa consagração, apressar-se-
ão de um lugar a outro para
proclamar a mensagem do Céu.”22

Queridos irmãos e irmãs: faça-
mos a obra enquanto é dia. Não é
suficiente aceitar a verdade e ser
parte da igreja remanescente de
Deus. Trabalhemos enquanto
nossa Luz, Jesus, está no lugar
santo. Trabalhemos enquanto o
Espírito Santo está trabalhando
em nosso favor!

SE NÃO TRABALHARMOS...
“O período de grande luz espiri-

tual tornar-se-á, caso essa luz não
tenha sobre nós efeito e não seja
sagradamente apreciada, em um
tempo de correspondente treva

espiritual. A impressão produzida
pelo Espírito de Deus, se os ho-
mens não nutrirem a sagrada im-
pressão e ocuparem terreno san-
to, desvanecer-se-á da mente. Os
que quiserem avançar no conhe-
cimento espiritual precisam per-
manecer junto à própria fonte de
Deus, e beberem repetidamente
do manancial da salvação tão be-
nignamente a eles franqueado.
Precisam nunca deixar a fonte do
refrigério; mas, com coração dila-
tado de reconhecimento e amor
ante a manifestação da bondade
e da compaixão de Deus, importa
serem continuamente participan-
tes da água viva.”23

“Justiça própria não é verda-
deira justiça, e aqueles que a ela
se apegam terão que sofrer as
consequências de uma decepção
fatal. Muitos hoje em dia alegam
obedecer aos mandamentos de
Deus, todavia não possuem no
coração o amor de Deus para
transmiti-lo a outros. Chama-os
Cristo para se unirem com Ele em
Sua obra de salvar o mundo,
porém contentam-se com dizer:
‘Eu vou, Senhor.’ Não vão, entre-
tanto. Não cooperam com aque-
les que estão executando a obra
de Deus. São ociosos. Como o
filho infiel, fazem falsas promessas
a Deus. Assumindo a solene alian-
ça da igreja, comprometeram-se
a receber a Palavra de Deus, obe-
decer-lhe, entregar-se ao serviço
dEle, porém não fazem isso.
Nominalmente, professam ser
filhos de Deus, mas na vida e no
caráter, desmentem o parentesco.
Não rendem a vontade a Deus.
Vivem uma mentira.”24

“Quantos prantearão as opor-
tunidades perdidas quando já for
eternamente tarde demais! Hoje
temos talento e oportunidade,
mas não sabemos por quanto
tempo serão nossos. Trabalhemos
então enquanto é dia; pois a noite
vem, em que ninguém pode traba-
lhar. ‘Bem-aventurado aquele
servo a quem o Senhor, quando

vier, achar fazendo assim.’ (Lucas
12:43).”25

“Se você cultivar fielmente a vi-
nha de sua vida, Deus o fará cola-
borador Seu. E você terá que fa-
zer uma obra não somente para
você, mas também para os outros.
Representando a igreja como a
vinha, Cristo não nos ensina a
restringir nossa simpatia e traba-
lho aos membros. A vinha do
Senhor deve ser ampliada. Deseja
Ele que se estenda a todas as
partes da Terra. Recebendo ins-
trução e graça de Deus, devemos
ensinar a outros como devem ser
tratadas as preciosas plantas.
Assim ampliaremos a vinha do
Senhor. Deus aguarda evidências
de nossa fé, amor e paciência.
Procura ver se usamos toda facul-
dade espiritual para nos tornar-
mos obreiros peritos em Sua vi-
nha na Terra, para que possamos
entrar no Paraíso de Deus, aquele
lar edênico, do qual Adão e Eva
foram expulsos pela transgres-
são.”26

1 Profetas e reis, p. 70.
2 Ibidem, pp. 687 e 688.
3 Ibidem, p. 688. [Ênfase acrescentada.]
4 O Desejado de Todas as Nações, p. 255.
5 Ibidem, p. 620.
6 Ibidem, p. 527.
7 O grande conflito, p. 378.
8 Ibidem, pp. 377 e 378.
9 Atos dos apóstolos, pp. 45 e 46.
10 Ibidem, p. 578.
11 Profetas e reis, p. 74.
12 Testemunhos para a igreja, vol. 1, p. 619.
13 Testemunhos para ministros e obreiros

evangélicos, p. 399.
14 The Review and Herald, 24 de dezembro de

1908.
15 Testemunhos para a igreja, vol. 9, pp. 169 e

170.
16 O lar adventista, p. 245.
17 Ibidem, p. 300.
18 The Review and Herald, 14 de março de

1893.
19 General Conference Daily Bulletin, 28 de

fevereiro de 1893. [Ênfase acrescentada.]
20 Serviço cristão, p. 228.
21 Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 118.
22 O grande conflito, pp. 611 e 612.
23 Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 135.
24 Parábolas de Jesus, p. 279.
25 Testemunhos para ministros e obreiros

evangélicos, p. 167.
26 Parábolas de Jesus, p. 282.
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Por B. Montrose

A igreja não é um grande templo
Por uma torre encimado.

É formada por diversas pessoas –
Um povo que tem vagado e lutado.

Render coração e mente
É preciso, até que estejamos prontos:

Firmados na verdade presente,
Firmes, vigilantes, constantes nos

confrontos.

O Senhor operará no coração humano
Até que veja o número que aguarda.

Agora é tempo de confiar no Céu;
Não de baixar a guarda!

O momento de prova é muito breve.
Oh, que Ele não nos encontre dormindo.

É tempo de lamentar por nossos pecados,
E arrepender-nos, em fé, com lágrimas

caindo!

Vivamos como Cristo diariamente:
Puro, inocente, eficiente.

Pois somente Seu sangue redentor –
Sua graça – é suficiente!

Unidos, devemos avançar,
Procurando, como irmãos, trabalhar.

E não apenas isso – também almejamos
Outros ainda encontrar e ajudar.

Tão perto está a vinda de nosso bendito
Senhor...

Veremos, então, Aquele que anelamos:
Quem Seu sangue por nós derramou.
Seu retorno, portanto, aguardamos!

Com Cristo por Rei, não podemos falhar

No tempo de graça, humildemente a lutar.
Então, com abnegação com Ele

andaremos,
Até que, com a vitória, possamos nos

rejubilar!
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