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Prefácio

“Cristo declarou que, após Sua ascensão, enviaria Seu Dom coroador à 
igreja — o Consolador —, que ocuparia Seu lugar. Esse Consolador é o Espí-
rito Santo — a alma de Sua vida, a eficiência de Sua igreja, a luz e a vida do 
mundo. Com Seu Espírito, Cristo envia uma influência reconciliadora e um 
poder que remove o pecado.

“No dom do Espírito, Jesus deu ao homem o maior bem que o Céu pode-
ria conceder. [...]

“É o Espírito que concretiza o que foi operado pelo Redentor do mundo. É 
pelo Espírito que o coração se torna puro. Através do Espírito, o crente se tor-
na participante da natureza divina. Cristo concedeu Seu Espírito como um 
divino poder a fim de superar todas as tendências hereditárias e cultivadas 
para o mal, e para imprimir Seu próprio caráter sobre a igreja.” — The Review 
and Herald, 19 de maio de 1904.

“São unicamente a vida de Jesus Cristo no ser, o princípio ativo do amor 
concedido pelo Espírito Santo, que tornarão a alma frutífera em boas obras.” 
— Life Sketches, p. 327.

Ao estudarmos as lições da escola sabatina deste trimestre, cooperemos 
com o Espírito Santo e entreguemos nossos corações completamente ao Seu 
controle. Quando o Espírito operar em nossos corações, seremos atraídos 
para mais perto uns dos outros e desejaremos compartilhar as bênçãos que 
temos recebido. Que o Senhor nos ajude a nos unir de todo o coração aos 
nossos irmãos, pedindo que o poder do Espírito Santo vá à nossa frente, es-
palhando as boas novas da breve vinda de Jesus.

“A dispensação em que vivemos agora é para ser a dispensação do Espírito 
Santo àqueles que suplicam. Clame por essa bênção. É hora de sermos mais 
fervorosos em nossa devoção. Foi-nos confiada a árdua, mas feliz e gloriosa 
obra de revelar Cristo àqueles que estão em trevas. Somos chamados a pro-
clamar as verdades especiais para este tempo. O derramamento do Espírito 
é essencial para todas essas coisas. Devemos orar por isso. O Senhor espera 
que O procuremos. Não temos sido fervorosos nesta obra.” — The Review and 
Herald, 2 de março de 1897.
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“Em todas as reuniões em que comparecermos, nossas preces devem ser 
feitas no sentido de que, neste instante, Deus conceda fervor e ânimo a nos-
so coração. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, Ele operará em 
nós mansidão e humildade, assim como uma dependência consciente em 
Deus para que nos conceda a aperfeiçoadora chuva serôdia. Se orarmos com 
fé pela bênção, ela nos será dada de acordo com a promessa de Deus.” — Tes-
temunhos para ministros, p. 509.

— Departamento da Escola Sabatina da Conferência Geral.
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Sábado, 6 de outubro de 2018

Oferta de primeiro sábado
Para o projeto da igreja de Schofields, em 

Nova Gales do Sul, Austrália

Estimados membros da escola sabatina em todo o mundo:
Sydney é a maior cidade e o maior centro financeiro da Austrália. A in-

fluência deste país na região Ásia-Pacífico tem crescido constantemente nos 
últimos anos, e concluir uma sede tanto para a igreja quanto para a União 
nesta área é extremamente necessário a fim de agilizar essa influência sob 
uma perspectiva espiritual.

No final dos anos 1990, mudamos a sede da União e da igreja para a par-
te ocidental de Sydney, no subúrbio de Schofields. Devido ao alto custo de 
construção, conseguimos concluir a sede da União Australasiana, bem como 
o refeitório, que temos usado como igreja. Agora estamos prontos para a 
segunda etapa do projeto, que inclui algumas salas para classes da Escola 
Sabatina e instalações sanitárias, das quais precisamos com urgência.

A maior parte das aulas da Escola Missionária Elim é realizada nesta igre-
ja, e durante esse período ela se torna um centro maior para o evangelismo. 
As oportunidades de evangelização têm crescido constantemente, mesmo 
após a conclusão do curso, e com mais obreiros, as chances são maiores. 

“Há uma obra a ser feita em todo o mundo, e à medida que nos aproxi-
marmos do tempo do fim, o Senhor impressionará muitas mentes para que 
se empenhem nesse trabalho. Se vocês forem capazes de usar sua influência 
para pôr em andamento a obra que precisa ser feita em Sydney, muitas al-
mas que nunca ouviram a verdade serão salvas. Importa trabalhar nas cida-
des. O poder salvador de Deus deverá se espalhar no meio delas como a luz 
de uma lâmpada acesa.” — Evangelismo, p. 425.

Sydney tem o oitavo maior custo de vida do mundo e, portanto, as de-
mandas financeiras de nossos membros são bastante expressivas. A igreja 
em Schofields tem sido muito liberal ao ajudar outras partes do mundo, mas 
agora precisamos da sua ajuda. Temos fundos suficientes para iniciar o pro-
jeto, mas nossa necessidade dessa ajuda para concluí-lo é enorme. É nossa 
sincera oração que o Senhor o abençoe por ser tão generoso em promover 
Sua obra nesta região.

— Seus irmãos e irmãs da igreja de Schofields
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Deus, porém, revelou-as a nós pelo Seu Espírito. Pois o Espírito examina 
todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus (1 Coríntios 2:10).

O Espírito Santo toma das coisas de Deus e as revela àquele que fervo-
rosamente busca o celestial tesouro. Se cedermos à Sua orientação, Ele nos 
guia a toda luz. — The Review and Herald, 15 de dezembro de 1896.

Estudo adicional:
Manuscript Releases, vol. 2, pp. 9-18.

1. LIMITES À SABEDORIA HUMANA

Qual é o maior mistério para a mente humana? Jó 11:7; Isaías 40:28.

Jó 11:7 — Poderás descobrir as profundezas de Deus? Poderás descobrir a 
perfeição do Todo-Poderoso?

Is 40:28 — Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos 
confins da Terra, não Se cansa nem Se fatiga? O Seu entendimento é insondável.

Que ninguém, com mão presunçosa, tente erguer o véu que esconde a 
glória [de Deus]. “Quão insondáveis são os Seus juízos, e quão inescrutáveis, 
os Seus caminhos!” (Romanos 11:33). O fato do Seu poder estar oculto é uma 
prova de Sua misericórdia, pois erguer o véu que esconde a presença divina 
é morte certa. Nenhuma mente humana pode penetrar no esconderijo onde 
o Todo-Poderoso habita e atua. Somente aquilo que Ele acha adequado re-
velar é que podemos compreender a Seu respeito. — A ciência do bom viver, p. 
438.

Sábado, 6 de outubro de 2018

A função do
Espírito Santo

30 de setembro
Ano bíblico: Zacarias 5-8

Domingo

A
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Como podemos compreender as coisas de Deus? Deuteronômio 29:29.

Dt 29:29 — As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as 
reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a 
todas as palavras desta Lei.

A revelação que Deus oferece de Si mesmo em Sua Palavra é para ser 
estudada. Temos de procurar compreendê-la. Mas não devemos penetrar 
além disso. A inteligência mais privilegiada pode se esforçar até o esgota-
mento em especulações a respeito da natureza de Deus; mas o esforço será 
inútil. A solução para esse problema não foi concedida a nós. Nenhuma 
mente humana pode compreender Deus. O ser humano finito não deve 
tentar interpretá-lO. Ninguém deve alimentar especulações1 com respeito 
à natureza divina. Nesse assunto, o silêncio é eloquência2. O Onisciente está 
acima de qualquer debate. — Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 279.

2. REVELAÇÃO DIVINA NECESSÁRIA

Quem Deus usa para nos revelar as coisas referentes à Sua própria 
Pessoa? Por que esse Agente divino é fundamental até mesmo nos 
dias de hoje? 1 Coríntios 2:10 (primeira parte).

1Co 2:10 (p. p.) — Deus, porém, revelou-as a nós pelo Seu Espírito. [...]

O Espírito Santo, enviado do Céu pela bondade do infinito amor, toma as 
coisas de Deus e as revela a todo aquele que tiver absoluta fé em Cristo. Por 
Seu poder, as verdades vitais das quais depende a salvação são impressas 
na mente, e o caminho da vida se torna tão claro que ninguém precisa se 
desviar dele. Estudando as Escrituras, devemos orar para que a luz do Santo 
Espírito de Deus ilumine a Palavra a fim de vermos e apreciarmos suas joias. 
— Parábolas de Jesus, p. 113.

Em Sua Palavra, Deus concedeu aos homens o conhecimento necessário 
para a salvação. As Sagradas Escrituras devem ser aceitas como uma revela-
ção autorizada e infalível de Sua vontade. Elas formam o padrão de caráter, o 
meio pelo qual a doutrina é revelada, e a prova da experiência. [...] Contudo, 
o fato de Deus ter desvendado Sua vontade aos homens por meio de Sua 

1º de outubro
Ano bíblico: Zacarias 9-11

Segunda-feira

A

B

1 Especulação: Estudo teórico, baseado predominantemente no raciocínio abstrato; conjectu-
ra sem base em fatos concretos.
2 Eloquência: Poder de usar tão bem a palavra a ponto de convencer as pessoas.
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Palavra não tornou desnecessárias a presença e a orientação contínuas do 
Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador 
com o objetivo de abrir a Palavra a Seus servos, e para esclarecer e aplicar os 
ensinamentos dela. — A maravilhosa graça de Deus, p. 198.

De que modo as Sagradas Escrituras foram escritas, e por quê? 2 Pedro 
1:21; Romanos 15:4; 2 Timóteo 3:16.

2Pe 1:21 — Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas 
homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo.

Rm 15:4 — Porque tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nossa 
instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que 
provêm das Escrituras.

2Tm 3:16 — Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensi-
nar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça.

A Bíblia aponta a Deus como seu Autor, mas foi escrita por mãos huma-
nas; e no estilo variado de seus diferentes livros, apresenta as características 
[pessoais] dos diversos escritores. As verdades reveladas são todas divina-
mente inspiradas (2 Timóteo 3:16); no entanto, expressas por palavras hu-
manas. Por meio de Seu Santo Espírito, o Infinito iluminou a mente e o cora-
ção de Seus servos. — A fé pela qual eu vivo, p. 10.

As palavras da Bíblia não são inspiradas, mas os homens foram. A inspi-
ração não age sobre as palavras ou expressões humanas, mas sobre o próprio 
homem que, sob a influência do Espírito Santo, é inundado por pensamen-
tos. Mas as palavras recebem a impressão da mente individual.  [...] A mente 
e a vontade divinas são combinadas com a mente e a vontade humanas. — 
The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, pp. 945 e 946.

3. O ESPÍRITO SANTO, A TESTEMUNHA DIVINA

Qual é a prova de que o Espírito Santo é um dos Três Poderes celestiais 
que compõem a Divindade? Mateus 28:19. Qual é a Sua obra?

Mt 28:19 — Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

A Divindade foi movida de compaixão pela raça [caída], e o Pai, o Filho e 
o Espírito Santo Se dedicaram a concretizar o plano da redenção. — Conselhos 
sobre saúde, p. 222.

B

2 de outubro
Ano bíblico: Zacarias 12-14

Terça-feira

A
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Há Três Pessoas vivas pertencentes ao Trio Celeste; em nome desses três 
grandes poderes — o Pai, o Filho e o Espírito Santo —, os que recebem a 
Cristo pela fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos 
obedientes do Céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. — Evan-
gelismo, p. 615.

O Espírito seria dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifí-
cio de Cristo nenhum valor teria. O poder do mal vinha se fortalecendo por 
séculos, e alarmante era a submissão humana a esse cativeiro satânico. Só 
seria possível resistir ao pecado e vencê-lo por meio da poderosa operação 
da terceira pessoa da Divindade, a qual viria, não com energia modificada, 
mas em toda a extensão do divino poder. É o Espírito que torna eficaz aquilo 
que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o co-
ração é purificado. Por Ele, o crente se torna participante da natureza divina. 
Cristo concedeu Seu Espírito como um poder divino para vencer toda ten-
dência hereditária e cultivada para o mal, e gravar Seu próprio caráter em 
Sua igreja. — O Desejado de Todas as Nações, p. 671.

Que obra do Espírito Santo também demonstra que Ele é uma pessoa 
divina, igual a Deus? 1 Coríntios 2:10 (última parte).

1Co 2:10 (ú. p.) — [...] Pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as 
profundezas de Deus.

O Espírito Santo tem personalidade, do contrário não poderia confirmar 
ao nosso espírito e com nosso espírito que somos filhos de Deus. Deve ser 
também uma pessoa divina, do contrário não poderia penetrar os segredos 
que permanecem ocultos na mente de Deus. “Pois, quem conhece as coisas 
do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também nin-
guém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus” (1 Coríntios 
2:11). — Evangelismo, p. 617.

4. A PERSONALIDADE DO ESPÍRITO SANTO

Por que a natureza exata do Espírito Santo permanecerá um misté-
rio? João 16:13.

Jo 16:13 — Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá a 
toda a verdade. E não falará de Si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anun-
ciará as coisas que hão de vir.

B

3 de outubro
Ano bíblico: Malaquias

Quarta-feira

A
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Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que é o 
Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador, “o Espírito da ver-
dade, que procede do Pai” (João 15:26). Está claramente revelado a respeito 
do Espírito Santo que, em Sua obra de guiar os homens a toda verdade, “não 
falará de Si mesmo” (João 16:13).

A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem ex-
plicar, porque o Senhor não revelou isso a eles. [...] Quanto a esses mistérios, 
que são profundos demais para a compreensão humana, o silêncio é ouro. 
— Atos dos apóstolos, pp. 51 e 52.

Embora a natureza do Espírito Santo seja um mistério, o que mostra 
que Ele é “tanto uma pessoa como o próprio Deus”? Romanos 8:16, 26 
e 27.

Rm 8:16, 26 e 27 — O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de 
que somos filhos de Deus. [...] 26 Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fra-
queza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por 
nós com gemidos que não se expressam com palavras. 27 E aquele que sonda os 
corações sabe qual é a intenção do Espírito; Ele intercede pelos santos, segundo a 
vontade de Deus.

Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa 
como o próprio Deus, está andando por esses terrenos [da Escola de Avon-
dale].

O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espíri-
to de que somos filhos de Deus. Uma vez que esse testemunho é dado, traz 
consigo mesmo sua própria evidência. Em tais ocasiões, acreditamos e te-
mos certeza de que somos filhos de Deus. — Evangelismo, p. 616.

Como sabemos que o Espírito Santo tem vontade própria, mesmo en-
quanto está servindo sob a direção de Cristo e do Pai? 1 Coríntios 12:11; 
Atos 13:2.

1Co 12:11 — Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as 
individualmente conforme deseja.

At 13:2 — Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: 
Separai-Me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado.

Quando o Salvador disse: “Ide, ensinai todas as nações” (Mateus 28:20), 
Ele também disse: “E estes sinais acompanharão os que crerem: em Meu 
nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, 

C

B
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e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum; imporão as 
mãos aos enfermos, e estes serão curados” (Marcos 16:17 e 18). A promessa 
é tão ampla quanto a comissão. Não que todos os dons sejam dados a cada 
crente. O Espírito reparte “individualmente, conforme deseja” (1 Coríntios 
12:11). Mas os dons do Espírito são prometidos a todo o que crê, de acordo 
com a necessidade da obra do Senhor. — O Desejado de Todas as Nações, p. 823.

A obra do povo de Deus pode e será variada, mas um só Espírito é o pro-
pulsor3 de tudo. — Minha consagração hoje, p. 276.

5. UM DIVINO CONSOLADOR 

De que forma o Espírito Santo é o “outro Consolador”? João 14:16.

Jo 14:16 — E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique 
para sempre convosco.

O Consolador é também chamado de “Espírito de verdade”. Sua obra é 
definir e manter a verdade. Primeiro, habita no coração como o Espírito da 
verdade, e assim Se torna o Consolador. Há conforto e paz na verdade, mas 
nenhuma paz ou conforto real podem ser encontrados no erro. [...] Por meio 
das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e imprime a verdade no coração. 
— O Desejado de Todas as Nações, p. 671.

O que o Espírito Santo fará por todo crente? João 16:13 (primeira par-
te).

Jo 16:13 (p. p.) — Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos condu-
zirá a toda a verdade.

Quando a tocha celestial é colocada em suas mãos, o indagador da ver-
dade vê sua própria fraqueza e doença, sua completa incapacidade para 
buscar, por si mesmo, a justiça. Vê que não existe coisa alguma em si mesmo 
que o recomende a Deus. Ora pelo Espírito Santo, o representante de Cristo, 
para lhe servir de guia constante a fim de conduzi-lo a toda a verdade. — 
Conselhos aos professores, pais e estudantes, p. 450.

Em cada momento e lugar, em todas as tristezas e aflições, quando a 
perspectiva parece sombria e o futuro desconcertante, e nos sentimos de-

A

3 Propulsor: A causa do desenvolvimento, do progresso; que impulsiona; motor.

4 de outubro
Ano bíblico: Vista geral do Antigo Testamento

Quinta-feira

B
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samparados e sós, o Consolador será enviado em resposta à oração da fé. As 
circunstâncias podem nos separar de todos os amigos da Terra; mas nenhu-
ma situação, nenhuma distância pode nos separar do Consolador celestial. 
Onde quer que estejamos, aonde quer que formos, Ele está sempre à nossa 
direita para apoiar, sustentar, encorajar e animar. — O Desejado de Todas as 
Nações, pp. 669 e 670.

PARA VOCÊ REFLETIR
1. Quanto de Si mesmo Deus revela a nós? Por quê?
2. Qual é a única forma de obtermos conhecimento genuíno acerca de Deus?
3. Como podemos saber que há Três Pessoas no Trio Celestial? Cite exemplos da 
Escritura.
4. O que demonstra que o Espírito Santo é uma Pessoa divina?
5. De que modo o Espírito Santo nos consola?

5 de outubro
Ano bíblico: Mateus 1-4

Sexta-feira

6 de outubro
Ano bíblico: Mateus 5-7

Sábado

ANOTAÇÕES
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Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê 
em Mim. Ele disse isso referindo-Se ao Espírito que os que nEle cressem 
haveriam de receber; porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Je-
sus ainda não fora glorificado (João 7:38 e 39).

O Ser infinito, por meio de Seu Santo Espírito, tem derramado luz no co-
ração e na mente de Seus servos. Concedeu sonhos e visões, símbolos e figu-
ras; e aqueles a quem a verdade foi assim revelada materializaram o pensa-
mento em linguagem humana. — O grande conflito, p. 7 [Introdução do livro].

Estudo adicional:
O grande conflito, pp. 7-12 (“Introdução”).

1. A ÁGUA COMO SÍMBOLO

Como a água simboliza a obra e a natureza do Espírito Santo? João 3:5; 
Tito 3:5.

Jo 3:5 — Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não 
nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.

Tt 3:5 — Não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas 
segundo a Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da 
renovação realizadas pelo Espírito Santo.

A lavagem foi o sepultamento com Cristo nas águas, à semelhança de 
Sua morte, representando que todos os que se arrependem da transgressão 
da Lei de Deus são purificados e limpos pela atuação do Espírito Santo. O ba-

7 de outubro
Ano bíblico: Mateus 8-10

Domingo

Sábado, 13 de outubro de 2018

Símbolos do
Espírito Santo

A
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tismo representa a verdadeira conversão pela renovação do Espírito Santo. 
— A pela qual eu vivo, p. 143.

Que convite Jesus faz àqueles que estão espiritualmente sedentos? 
João 7:37-39; João 4:14.

Jo 7:37-39 — No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus Se colocou 
em pé e exclamou: Se alguém tem sede, venha a Mim e beba. 38 Como diz a Escri-
tura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em Mim. 39 Ele disse isso 
referindo-Se ao Espírito que os que nEle cressem haveriam de receber; porque o 
Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado.

Jo 4:14 — Mas quem beber da água que Eu lhe der nunca mais terá sede; pelo 
contrário, a água que Eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para 
a vida eterna.

Aquele que busca matar a sede nas fontes deste mundo só bebe para sen-
tir sede outra vez. Em toda parte há homens insatisfeitos. Anseiam por algo 
que satisfaça a necessidade da alma. Apenas uma Pessoa pode atender a esse 
desejo. A necessidade do mundo, “O Desejado de Todas as Nações”, é Cristo. A 
graça divina, que somente Ele pode conceder, é como água viva, purificando, 
refrescando e revigorando a alma. — O Desejado de Todas as Nações, p. 187.

2. O VENTO COMO SÍMBOLO

De que modo o vento representa a obra do Espírito Santo na conver-
são? João 3:8.

Jo 3:8 — O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes donde ele 
vem nem para onde vai; assim é todo que é nascido do Espírito.

Cristo usou o vento como um símbolo do Espírito de Deus. — Manuscript 
Releases, vol. 12, p. 155.

Ouve-se o vento por entre os ramos das árvores, farfalhando1 as folhas e 
movimentando as flores; contudo, é invisível, e ninguém sabe donde vem 
nem aonde vai. O mesmo se dá quanto à operação do Espírito Santo no ser 
humano. Assim como os movimentos do vento, não pode ser explicada. Tal-
vez uma pessoa não seja capaz de dizer o tempo ou o lugar exatos de sua 

B

8 de outubro
Ano bíblico: Mateus 11-13

Segunda-feira

A

1 Farfalhar: Fazer farfalhada; produzir sons rápidos e indistintos, geralmente quando as folhas 
são sacudidas pelo vento ou quando estão secas, no solo, e são tocadas pela brisa.
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conversão, nem consiga descrever todas as circunstâncias desse processo, 
mas isso não é uma prova de que não esteja convertida. Por meio de um 
agente tão invisível como o vento, Cristo está dia a dia operando no coração. 
Pouco a pouco, mesmo que a pessoa não tenha, talvez, consciência disso, o 
coração é impressionado por coisas que tendem a atrair a mente para Cris-
to. Essas impressões são feitas ao se meditar nEle, pela leitura da Bíblia, ou 
quando a palavra do pregador é ouvida. De repente, quando o Espírito Se 
aproxima com um apelo mais direto, a pessoa se entrega com toda a alegria 
a Jesus. Isso é chamado por muitos de conversão repentina, mas é o efeito 
de um longo processo de conquista efetuado pelo Espírito de Deus — um 
processo paciente e prolongado.

Se bem que o vento seja invisível, seus efeitos são vistos e sentidos. As-
sim, a obra que o Espírito exerce será revelada em cada ato da pessoa que 
experimentou o poder salvador dEle. Quando o Espírito de Deus toma posse 
do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, 
as más ações renunciadas; o amor, a humildade e a paz tomam o lugar da ira, 
da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza, e a fisionomia reflete a 
luz do Céu. Ninguém vê a mão que ergue a pesada carga, nem a luz que vem 
das cortes celestiais. A bênção chega quando, pela fé, a pessoa se entrega a 
Deus. Então, aquele poder que olho algum pode distinguir cria um novo ser 
à imagem de Deus. — O Desejado de Todas as Nações, pp. 172 e 173.

De que modo o Espírito de Deus é usado para acentuar a fragilidade e 
a fraqueza dos orgulhosos seres humanos? Isaías 40:7 e 8.

Is 40:7 e 8 — Seca a relva e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra 
sobre elas. Na verdade, o povo é relva. 8 Seca-se a relva e cai a sua flor; mas a 
Palavra de nosso Deus permanece para sempre.

3. O ÓLEO COMO SÍMBOLO

De que modo o óleo era usado como um apropriado símbolo do Es-
pírito Santo em relação a Cristo? Salmos 45:7; Salmos 23:5; Isaías 61:1.

Sl 45:7 — Amaste a justiça e odiaste o pecado; por isso Deus, o Teu Deus, Te 
ungiu com o óleo de alegria, mais do que a Teus companheiros.

Sl 23:5 — Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos; unges a 
minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.

Is 61:1 — O Espírito do Senhor Deus está sobre Mim, porque o Senhor Me 
ungiu para pregar boas novas aos oprimidos; enviou-Me a restaurar os de coração 
abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade.

B

9 de outubro
Ano bíblico: Mateus 14-16

Terça-feira

A
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Ao pregar em Nazaré, Cristo anunciou a Si mesmo como o Ungido. O Es-
pírito de Deus acompanhou Suas declarações e convenceu as almas de Sua 
verdade. Todos deram testemunho das graciosas palavras que saíam de 
Seus lábios. — The Bible Echo, 19 de agosto de 1895.

Como o óleo representa a obra que o Espírito Santo opera tanto no in-
terior do crente consagrado quanto por meio dele? Zacarias 4:6, 12 e 
14.

Zc 4:6, 12 e 14 — Ele me respondeu: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel: 
Não por força nem por poder, mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. [...] 
12 Perguntei-lhe outra vez: Que são os dois ramos de oliveira, que estão junto aos 
dois tubos de ouro e vertem azeite dourado? [...] 14 Então ele disse: Estes são os dois 
ungidos que servem o Senhor de toda a Terra.

O azeite dourado escorria das duas oliveiras, através dos tubos de ouro, 
para a vasilha do castiçal, e deste para as lâmpadas douradas que ilumina-
vam o santuário. Desse modo, o Espírito de Deus é transmitido dos santos 
que estão na presença do Senhor para os instrumentos humanos que se con-
sagram ao Seu serviço. A missão dos dois ungidos é comunicar ao povo de 
Deus que unicamente a graça celestial pode fazer da Palavra dEle uma lâm-
pada para os pés e uma luz para o caminho. “Não por força nem por poder, 
mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos” (Zacarias 4:6). — Parábolas 
de Jesus, p. 408.

Nosso coração não pode refletir a luz até que se estabeleça uma conexão 
vital com o Céu. Só isso pode fazê-lo arder firmemente com santo e abnega-
do amor por Jesus e por todos aqueles a quem o sangue dEle comprou. E a 
menos que sejamos constantemente reabastecidos com o óleo dourado, a 
chama se apagará. — The Home Missionary, 1º de julho de 1897.

O óleo é derramado em vasilhas preparadas para recebê-lo. É o Espírito 
Santo no coração que opera por amor e purifica a alma. [...] Não fosse esse 
santo óleo derramado do Céu através das mensagens do Espírito de Deus, 
os poderes malignos teriam total controle sobre os homens. — The SDA Bible 
Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, pp. 1179 e 1180.

Enquanto as oliveiras derramam óleo pelos tubos de ouro, os mensagei-
ros celestiais tentam comunicar tudo aquilo que recebem de Deus. Toda a 
riqueza do tesouro celestial aguarda nosso pedido e aceitação; e, assim que 
recebermos a bênção, será a nossa vez de comunicá-la. É desse modo que as 
sagradas lâmpadas são alimentadas, e a igreja passa a se tornar uma porta-
dora de luz no mundo. — Testemunhos para ministros, p. 510.

B
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4. COMO UMA POMBA

O que fez da pomba um símbolo visível e adequado do derramamen-
to do Espírito Santo sobre Jesus Cristo? Mateus 3:16.

Mt 3:16 — Depois de batizado, Jesus saiu logo da água. E viu o Céu se abrir e 
o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre Ele.

O símbolo que repousou sobre Jesus, no formato de pomba, por ocasião 
de Seu batismo, representa a Sua amabilidade de caráter. — Mensagens esco-
lhidas, vol. 2, p. 238.

Como a amabilidade da pomba se manifestará naqueles que rece-
bem o Espírito Santo? Mateus 10:16; Gálatas 5:22.

Mt 10:16 — Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos; portanto, sede astu-
tos como as serpentes, e sem malícia, como as pombas.

Gl 5:22 — Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, 
bondade, fidelidade.

Quando um homem se converte a Deus, recebe um novo gosto moral e 
uma nova motivação; ele passa a amar as mesmas coisas que Deus ama [...]. 
Amor, alegria, paz e inexprimível gratidão penetram sua alma, e a lingua-
gem desse ser humano abençoado será: “Tua mansidão me engrandeceu” 
(Salmos 18:35). — A maravilhosa graça de Deus, p. 302.

Quando a luz de Cristo é recebida na alma, o espírito é suavizado. A ama-
bilidade de Cristo é transmitida na vida. Como a fragrância de uma flor, a 
influência pessoal da alma humilde e consagrada se estende muito além de 
si mesma. Há algo nela que não consiste em exibição. É um poder espiritual 
que recebe das duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a Terra. O 
Espírito Santo, transmitido de Deus para a instrumentalidade a quem Ele 
usa, flui para outras vidas, fazendo com que outros operem em conjunto 
com Deus. — Australasian Union Conference Record, 1º de junho de 1900.

Que outras lições o símbolo da pomba pode nos ensinar? Salmo 55:6.

Sl 55:6 — Por isso, eu disse: Ah! Quem me dera ter asas como de pomba! Eu 
voaria e encontraria descanso.

10 de outubro
Ano bíblico: Mateus 17-20

Quarta-feira

A

C

B
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Uma vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de 
sentimentos, mas deve haver uma confiança permanente e pacífica. Sua es-
perança não está em você mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza está unida 
à força dEle, sua ignorância à sabedoria dEle, sua fragilidade ao Seu per-
manente poder. Por isso, não olhe para si mesmo. Não permita que seus 
pensamentos se centralizem no próprio eu, mas olhe para Cristo. Pense em 
Seu amor, em Sua beleza e na perfeição do Seu caráter. [...] E é amando-O, 
imitando-O, dependendo inteiramente dEle que você se transforma à Sua 
semelhança. — Caminho a Cristo, pp. 70 e 71.

5. O FOGO COMO SÍMBOLO

Em que aspectos o fogo simboliza o Espírito Santo? Mateus 3:11; Apo-
calipse 4:5.

Mt 3:11 — Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependi-
mento; mas Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu; não sou 
digno nem de carregar Suas sandálias; Ele vos batizará com o Espírito Santo e com 
fogo.

Ap 4:5 — Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões; diante do trono esta-
vam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus.

O dom do Seu Santo Espírito, rico, completo e abundante, deve ser para a 
Sua igreja como um muro de fogo que a circunda, contra o qual os poderes 
do inferno não triunfarão. Cristo considera Seu povo, na inocente pureza e 
perfeição imaculada deles, como a recompensa por todo o Seu sofrimento, 
humilhação e amor, e o complemento de Sua glória — Cristo, o grande cen-
tro do qual irradia toda a glória. — Testemunhos para ministros, pp. 18 e 19.

No cenáculo, o que os discípulos viram que parecia ser fogo, mas não 
era? Atos 2:3-8.

At 2:3-8 — E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e 
sobre cada um pousou uma. 4 Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram 
a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. 5 Esta-
vam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. 6 
Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou. E todos ficaram confusos, pois 
cada um os ouvia falar na sua própria língua. 7 E, perplexos e admirados, diziam 
uns aos outros: Por acaso esses que estão falando não são todos galileus? 8 Como, 
então, cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna?

B

11 de outubro
Ano bíblico: Mateus 21-23

Quinta-feira

A
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O Espírito Santo, assumindo a forma de línguas de fogo, repousou sobre 
os que estavam reunidos. Era um símbolo do dom concedido naquela oca-
sião aos discípulos, o qual lhes permitiu falar fluentemente idiomas com os 
quais nunca haviam entrado em contato. A aparência de fogo significava o 
fervoroso zelo com o qual os apóstolos trabalhariam, e o poder que acompa-
nharia sua obra. — Atos dos apóstolos, p. 39.

Sob essa celestial iluminação, as Escrituras que Cristo lhes havia expli-
cado permaneciam em suas mentes com o brilho vívido e a beleza clara e 
poderosa da verdade. O véu que os tinha impedido de ver o final daquilo que 
fora abolido foi retirado agora, e o alvo da missão de Cristo, assim como a na-
tureza de Seu reino, foram compreendidos com perfeita clareza. — The Spirit 
of Prophecy, vol. 3, p. 266.

PARA VOCÊ REFLETIR
1. O que o batismo nas águas representa em relação ao Espírito Santo?
2. Como o vento é usado para representar a obra do Espírito Santo no coração?
3. O que deve acontecer a fim de que nossa luz espiritual brilhe constantemente?
4. O que a pomba nos ensina sobre a vida cristã?
5. Como o símbolo do fogo representa o Espírito Santo?

12 de outubro
Ano bíblico: Mateus 24-26

Sexta-feira

13 de outubro
Ano bíblico: Mateus 27 e 28

Sábado

ANOTAÇÕES
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Quem guiou o Espírito do Senhor, ou Lhe ensinou como conselheiro? 
(Isaías 40:13).

O Espírito Santo — o representante de Cristo na Terra — é apresentado 
e exaltado como o instrutor e guia celestial enviado a este mundo por nosso 
Senhor em Sua ascensão, para concretizar no coração e na vida dos homens 
tudo o que Ele havia possibilitado por Sua morte na cruz. — Life Sketches, p. 
472.

Estudo adicional:
Parábolas de Jesus, pp. 124-134 (capítulo 11: “Onde encontrar a verdade”).

1. O MESTRE DA VERDADE

Como o Espírito Santo foi um mestre da verdade nos tempos do Anti-
go Testamento? Provérbios 1:23.

Pv 1:23 — Se vos converterdes pela Minha repreensão, derramarei sobre vós o 
Meu Espírito e vos revelarei as Minhas palavras.

A quem Neemias apontou como o instrutor do povo de Deus depois 
que saíram do Egito? Neemias 9:20. Como o Espírito operou ao longo 
da história?

Ne 9:20 — Também lhes deste o Teu bom Espírito para instruí-los. Não retiras-
te da boca do povo o Teu maná, e quando tiveram sede, lhes deste água.

Desde o princípio, Deus tem operado por meio de Seu Espírito Santo nos 
instrumentos humanos para a realização do Seu plano em favor da raça ca-

Sábado, 20 de outubro de 2018

O Professor celestial

14 de outubro
Ano bíblico: Marcos 1-3

Domingo

A

B
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ída. Isso se tornou bem claro na vida dos patriarcas. [...] Nos dias dos após-
tolos, operou poderosamente em favor de Sua igreja por meio da atuação 
do Espírito Santo. O mesmo poder que sustentou os patriarcas, que deu fé 
e coragem a Josué e Calebe, e que tornou a obra da igreja apostólica eficaz, 
tem mantido os fiéis filhos de Deus em todas as eras futuras. Foi por meio 
do poder do Espírito Santo que, durante a Idade das Trevas [Idade Média], os 
valdenses ajudaram a preparar o caminho para a Reforma. Foi o mesmo po-
der que tornou bem-sucedidos os esforços dos nobres homens e mulheres 
que abriram caminho para o estabelecimento das missões modernas, e que 
os levaram a traduzir a Bíblia para as línguas e idiomas de todas as nações e 
povos. — Atos dos apóstolos, p. 53.

2. ACIMA DA SABEDORIA SECULAR

Que contraste o apóstolo Paulo apresentou entre a sabedoria do 
mundo e a do Espírito Santo? 1 Coríntios 2:12-14.

1Co 2:12-14 — Não temos recebido o espírito do mundo, mas, sim, o Espírito 
que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gra-
tuitamente por Deus. 13 Também falamos dessas coisas, não com palavras ensi-
nadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, 
comparando coisas espirituais com espirituais. 14 O homem natural não aceita as 
coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas; e não pode entendê-las, pois se 
compreendem espiritualmente.

A inspiração divina apresenta muitas perguntas que o mais profundo es-
tudioso não consegue responder. Essas perguntas não foram feitas para que 
pudéssemos respondê-las, mas para chamar nossa atenção aos profundos 
mistérios de Deus e nos ensinar que nossa sabedoria é muito limitada; que 
no ambiente de nossa vida diária existem muitas coisas além da compreen-
são da finita mente humana; que o juízo e os propósitos de Deus são ines-
crutáveis. Sua sabedoria é impenetrável (Romanos 11:33).

Os céticos se recusam a acreditar em Deus porque, com a mente finita 
que têm, não podem compreender o poder infinito pelo qual Ele Se revela 
aos homens. Mas Deus deve ser reconhecido muito mais pelo que não revela 
sobre Si do que pelas coisas que tem oferecido à nossa compreensão limi-
tada. Tanto na revelação divina quanto na natureza, Deus deixou mistérios 
para comandar a fé humana. — Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 261.

15 de outubro
Ano bíblico: Marcos 4-6

Segunda-feira

A
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Como Deus usa o Espírito Santo para nos revelar a verdade? 1 Coríntios 
2:6, 7, 9 e 10. Como demonstramos que temos ouvido nosso Mestre?

1Co 2:6, 7, 9 e 10 — Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são 
maduros; não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão 
sendo reduzidos a nada. 7 Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que 
esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória. [...] 9 
Mas, como está escrito: As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem 
penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que O amam. 
10 Deus, porém, revelou-as a nós pelo Seu Espírito. Pois o Espírito examina todas 
as coisas, até mesmo as profundezas de Deus.

Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e imprime a ver-
dade no coração. Assim, Ele denuncia o erro e o expulsa da alma. É por meio 
da operação do Espírito da verdade, através da palavra de Deus, que Cristo 
submete Seu povo a Si. — O Desejado de Todas as Nações, p. 671.

Peça a Deus que revele Sua luz e verdade a você pelo Espírito Santo, para 
que possa entender aquilo que lê em Sua Palavra. Após a ressurreição, quan-
do Cristo caminhou com os discípulos para Emaús, fez com que entendes-
sem as Escrituras. O mesmo divino Mestre iluminará nosso entendimento, 
desde que mantenhamos as janelas do coração abertas para o Céu e fecha-
das para a Terra. A função do Espírito Santo é guiar-nos em toda a verdade e 
fazer com que relembremos todas as coisas. — Para conhecê-lO, p. 202.

Não amontoe a mente com tantas coisas inferiores e insatisfatórias. A 
Palavra de Deus estende diante de você o mais rico banquete. É a mesa do 
Senhor, ricamente abastecida, da qual você pode comer e ficar satisfeito. — 
Ibidem, p. 201.

3. CONHECENDO AS COISAS DE DEUS

Quão profundos são o conhecimento e a sabedoria de Deus e do Espí-
rito Santo? Mateus 10:29-31; Romanos 11:33-36.

Mt 10:29-31 — Não se vendem dois passarinhos por uma pequena moeda? 
Mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade de vosso Pai. 30 E até 
mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. 31 Portanto, não temais; 
valeis mais do que muitos passarinhos.

Rm 11:33-36 — Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento 
de Deus! Quão insondáveis são os Seus juízos, e quão inescrutáveis os Seus cami-
nhos! 34 Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou Seu conselhei-
ro? 35 Quem primeiro Lhe deu alguma coisa, para que lhe seja recompensado? 36 
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Porque todas as coisas são dEle, por Ele e para Ele. A Ele seja a glória eternamente! 
Amém.

Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos no dia de 
Pentecostes, eles entenderam as verdades que Cristo havia transmitido por 
meio de parábolas. Foram esclarecidos aqueles ensinos que pareciam tão 
misteriosos. A compreensão que receberam por meio do derramamento do 
Espírito os levou a sentirem vergonha de suas fantasiosas teorias. Suas su-
posições e interpretações pareciam loucura quando comparadas ao conhe-
cimento das coisas celestiais a que agora tinham acesso. Foram guiados pelo 
Espírito; e a luz brilhou em sua compreensão intelectual, antes tão encober-
ta. — Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 267.

Que coisas o Espírito possui que o homem não pode alcançar sozinho? 
1 Coríntios 2:11 e 16.

1Co 2:11 e 16 — Pois, quem conhece as coisas do homem, senão o espírito do 
homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não 
ser o Espírito de Deus. [...] 16 Pois, quem jamais conheceu a mente do Senhor para 
que possa instruí-lO? Mas nós temos a mente de Cristo.

Deus pretende que, mesmo nesta vida, as verdades de Sua palavra sejam 
continuamente reveladas ao Seu povo. Só existe um modo de obter esse co-
nhecimento. Podemos alcançar a compreensão da Palavra apenas por meio 
da iluminação daquele Espírito por quem ela foi dada. — Caminho a Cristo, 
p. 109.

O que sempre deveríamos fazer antes de estudar a Bíblia? Salmo 
119:18.

Sl 119:18 — Desvenda-me os olhos, para que eu veja as maravilhas da Tua Lei.

A Bíblia nunca deveria ser estudada sem oração. Somente o Espírito Santo 
pode nos fazer sentir a importância das coisas fáceis de ser compreendidas, ou 
nos impedir de distorcer verdades difíceis de entender. A obra dos anjos celes-
tiais é preparar o coração para compreender a Palavra de Deus, a fim de que 
nos encantemos com sua beleza e sejamos aconselhados por suas advertên-
cias ou animados e fortalecidos por suas promessas. Devemos fazer o pedido 
do salmista: “Desvenda-me os olhos, para que eu veja as maravilhas da Tua 

B

C



Lição da Escola Sabatina, 4º trimestre de 201824

Lei” (Salmos 119:18). Muitas vezes, as tentações parecem irresistíveis porque, 
devido à negligência da oração e do estudo da Bíblia, a pessoa tentada não 
pode se lembrar prontamente das promessas de Deus para enfrentar Satanás 
com as armas das Escrituras. — O grande conflito, p. 599 e 600.

4. UM VERDADEIRO PROFESSOR

Quais são as qualificações de um verdadeiro professor? João 7:18; Ma-
teus 7:15-20.

Jo 7:18 — Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória; mas o que 
busca a glória dAquele que O enviou, Esse é verdadeiro, e nEle não há injustiça.

Mt 7:15-20 — Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados 
em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. 16 Pelos frutos os 
conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos de plantas com es-
pinhos? 17 Assim, toda árvore boa produz bons frutos; porém, a árvore má produz 
frutos maus. 18 Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má 
dar frutos bons. 19 Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no 
fogo. 20 Portanto, vós os conhecereis pelos frutos.

[Jesus] agora ofereceu um teste pelo qual o verdadeiro mestre pode ser 
diferenciado do falso: “Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória; 
mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não 
há injustiça” (João 7:18). Aquele que busca sua própria glória está falando 
apenas de si mesmo. O espírito de egoísmo denuncia sua própria origem. — 
O Desejado de Todas as Nações, p. 456.

Como Jesus cumpriu esses requisitos? João 7:16; João 8:50; João 14:10; 
Hebreus 5:5 (primeira parte).

Jo 7:16 — Jesus lhes respondeu: O Meu ensino não vem de Mim, mas dAquele 
que Me enviou.

Jo 8:50 — Eu não busco glória para Mim mesmo; há quem a busque, e Ele é 
quem julga.

Jo 14:10 — Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras 
que vos digo, não as digo por Mim mesmo. Mas o Pai, que permanece em Mim, é 
quem faz as Suas obras.

Hb 5:5 (p.p.) — Assim, Cristo também não glorificou a Si mesmo [...].

Cristo buscava a glória de Deus. Ele falava as palavras de Deus. Essa foi a 
evidência de Sua autoridade como Mestre da verdade. — Idem.
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Não é plano de Deus que a luz de vocês brilhe tanto que suas palavras e 
ações atraiam o louvor dos homens para si; Ele pretende que o Autor de toda 
boa obra seja glorificado e exaltado. Jesus, em Sua vida, deu aos homens um 
modelo de caráter. [...] Disse Ele: “A Minha comida consiste em fazer a von-
tade dAquele que Me enviou e realizar a Sua obra” (João 4:34). Se tivéssemos 
uma devoção desse tipo pela obra de Deus, cumprindo-a com o olhar volta-
do exclusivamente para a glória divina, seríamos capazes de dizer junto com 
Cristo: “Eu não procuro a Minha própria glória” (João 8:50). Sua vida era cheia 
de boas obras, e devemos viver como nosso grande Exemplo viveu. — Refle-
tindo a Cristo, p. 41.

A quem o Espírito Santo glorifica? Como isso prova que Ele e Cristo são 
pessoas diferentes? João 16:13 e 14.

Jo 16:13 e 14 — Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá 
a toda a verdade. E não falará de Si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos 
anunciará as coisas que hão de vir. 14 Ele Me glorificará, pois receberá do que é 
Meu e o anunciará a vós.

O Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. É Sua função apresentar 
Cristo, a pureza de Sua justiça e a grande salvação que nos é concedida por 
meio dEle. — Christian Education, p. 59.

O Espírito está constantemente tentando chamar a atenção dos homens 
para a Grande Oferta que foi feita na cruz do Calvário, a fim de revelar ao 
mundo o amor de Deus e abrir à alma convicta as preciosas coisas das Escri-
turas. — Atos dos apóstolos, p. 52.

5. UM GUIA QUE CONSOLA

Embora o Consolador não seja a mesma pessoa de Cristo, a quem Ele 
representa na Terra? João 14:18 e 21; João 15:26. Em particular, quando 
Ele faz essa representação?

Jo 14:18 e 21 — Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós. [...] 21 Aquele que 
tem os Meus Mandamentos e a eles obedece, esse é o que Me ama. E aquele que Me 
ama será amado por Meu Pai, e Eu o amarei e Me manifestarei a ele.

Jo 15:26 — Quando vier o Consolador, que Eu vos enviarei da parte do Pai, 
o Espírito da verdade, que procede do Pai, Esse dará testemunho acerca de Mim.
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Quando o povo de Deus examina as Escrituras com o desejo de saber o 
que é a verdade, Jesus está presente na Pessoa de Seu representante, o Es-
pírito Santo, vitalizando os corações dos humildes e contritos. — Manuscript 
Releases, vol. 12, p. 145.

Quando você pesquisa as Escrituras, o Espírito Santo está ao seu lado, 
personificando1 a Jesus Cristo. — E recebereis poder, p. 328.

Até onde nosso Guia Celestial está disposto a nos ensinar, e qual será 
o efeito desse aprendizado? João 14:26.

Jo 14:26 — Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em Meu 
nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que Eu vos 
tenho dito.

O Espírito Santo nos foi dado como um auxílio no estudo da Bíblia. Jesus 
prometeu-O a nós: “Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará 
em Meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o 
que Eu vos tenho dito” (João 14:26). Quando fazemos da Bíblia o livro de es-
tudo, com fervorosa súplica pela orientação do Espírito e com uma completa 
entrega do coração para ser santificado pela verdade, tudo o que Cristo pro-
meteu será realizado. Um estudo da Bíblia como esse resultará numa mente 
bem equilibrada. O entendimento será vivificado e as sensibilidades serão 
despertadas. A consciência se tornará sensível; as simpatias e sentimentos 
serão purificados; uma melhor atmosfera moral será criada; e uma nova ca-
pacidade para resistir à tentação será comunicada. — Conselhos aos professo-
res, pais e estudantes, p. 357.

PARA VOCÊ REFLETIR
1. Dê exemplos de como o Espírito Santo ajudou o povo de Deus no passado.
2. Como o Espírito Santo nos auxilia a aprender o que é a verdade?
3. Como a compreensão que os discípulos tinham acerca da verdade foi mudada 
após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes?
4. Como o Espírito Santo cumpre as qualificações de um verdadeiro mestre?
5. Que atitude é essencial de nossa parte para sermos guiados pelo Espírito Santo 
em toda a verdade?
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Aqui está o Meu Servo, a quem sustento; o Meu escolhido, em quem Me 
alegro; pus o Meu Espírito sobre Ele (Isaías 42:1).

Da manjedoura à cruz, a vida do Salvador foi um chamado à entrega e 
ao sofrimento. Ela revelou as intenções humanas. Jesus veio com a verdade 
celestial, e todos os que ouviam a voz do Espírito Santo eram atraídos a Ele. 
— O Desejado de Todas as Nações, p. 57.

Estudo adicional:
O Desejado de Todas as Nações, pp. 109-113, 236-243 (capítulo 11: “O batis-

mo”; capítulo 24: “Não é este o filho do carpinteiro?”).

1. A OBRA DE CRISTO PROFETIZADA

Que profecias foram cumpridas no nascimento de Jesus? Isaías 7:14; 
Miqueias 5:2; Lucas 1:35.

Is 7:14 — Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal: A virgem ficará grávida e 
dará à luz um Filho, e Ele Se chamará Emanuel.

Mq 5:2 — Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de 
Judá, sairá de ti para Mim Aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde 
os tempos antigos, desde os dias da eternidade.

Lc 1:35 — O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altís-
simo te cobrirá com a Sua sombra; por isso Aquele que nascerá será santo e será 
chamado Filho de Deus.

Antes que os fundamentos do mundo fossem estabelecidos, Cristo, o 
Unigênito de Deus, Se comprometeu a tornar-Se o Redentor da raça huma-
na, caso Adão pecasse. Adão caiu, e Aquele que já era participante da glória 
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do Pai antes da existência do mundo pôs de lado Suas vestes e coroa reais, e 
desceu de Sua elevada autoridade para Se tornar um Bebê em Belém, a fim 
de que, ao percorrer o caminho no qual Adão havia tropeçado e caído, pu-
desse resgatar a humanidade caída. Submeteu-Se a todas as tentações que 
o inimigo apresenta aos homens e mulheres; e todos os ataques de Satanás 
não conseguiram levá-lO a Se desviar de Sua lealdade ao Pai. Vivendo uma 
vida sem pecado, conseguiu comprovar que todo filho e filha de Adão po-
dem resistir às tentações daquele que se tornou o primeiro a trazer o pecado 
ao mundo. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 226.

O que João Batista anunciou sobre a obra de Jesus? Mateus 3:11.

Mt 3:11 — Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependi-
mento; mas Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu; não sou dig-
no nem de carregar Suas sandálias; Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.

2. CUMPRINDO A PROFECIA

Qual foi o papel do Espírito Santo na vida do Messias? Isaías 11:2 e 3; 
Isaías 61:1-3.

Is 11:2 e 3 — O Espírito do Senhor repousará sobre Ele, o espírito de sabedoria 
e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimen-
to e de temor do Senhor. 3 Ele Se inspirará no temor do Senhor; e não julgará pela 
aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer.

Is 61:1-3 — O Espírito do Senhor Jeová está sobre Mim, porque o Senhor Me 
ungiu para pregar boas-novas aos mansos; enviou-Me a restaurar os contritos de 
coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos; 2 a 
apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar 
todos os tristes; 3 a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por 
cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de 
que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorifi-
cado (Almeida, Revista e Corrigida).

A obra que o Salvador deveria fazer na Terra já havia sido totalmente des-
crita: “O Espírito do Senhor repousará sobre Ele, o espírito de sabedoria e de 
entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conheci-
mento e de temor do Senhor. Ele Se inspirará no temor do Senhor” (Isaías 
11:2 e 3). Aquele que seria assim ungido, iria “pregar boas-novas aos mansos; 
[...] a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a 
abertura de prisão aos presos; a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia 
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da vingança do nosso Deus; a consolar todos os tristes; a ordenar acerca dos 
tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, 
veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de 
justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado” (Isaías 61:1-3). — 
Atos dos apóstolos, p. 224.

Nenhuma autoafirmação deveria ser misturada à Sua vida. A homena-
gem que o mundo dá à posição, à riqueza e ao talento era estranha ao Filho 
de Deus. Nenhum dos métodos que os homens usam para conquistar fideli-
dade ou prestar homenagem foi usado pelo Messias. [...]

O Messias estaria escondido em Deus, e Deus deveria ser revelado no ca-
ráter de Seu Filho. — Profetas e reis, pp. 692 e 693.

Quando se cumpriram as profecias de Isaías referentes ao ministério 
do Salvador? Lucas 4:16-21.

Lc 4:16-21 — Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no 
dia de sábado, segundo o Seu costume, e levantou-Se para fazer a leitura. 17 Entre-
garam-Lhe o livro do profeta Isaías; Ele o abriu e achou o lugar em que estava es-
crito: 18 O Espírito do Senhor está sobre Mim, porque Me ungiu para anunciar boas 
novas aos pobres; enviou-Me para proclamar libertação aos presos e restauração 
da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos 19 e para proclamar o ano 
aceitável do Senhor. 20 E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-Se; e 
os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nEle. 21 Então Ele começou a dizer-
lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir.

Jesus Se declarou ao povo como um apresentador vivo das profecias refe-
rentes a Si mesmo. Ao explicar as palavras que leu, falou do Messias como de 
um consolador de oprimidos, libertador de presos, médico de sofredores, res-
taurador da visão aos cegos e revelador da luz da verdade ao mundo. Sua ma-
neira impressionante e o maravilhoso significado de Suas palavras tocaram 
os ouvintes com um poder que nunca sentiram antes. A maré da influência 
divina quebrou todas as barreiras; assim como Moisés, viram o Invisível. À me-
dida que o coração deles era comovido pelo Espírito Santo, respondiam com 
fervorosos améns e louvores ao Senhor. — O Desejado de Todas as Nações, p. 237.

3. UM MINISTÉRIO PLENO DO ESPÍRITO

Como o Espírito Santo influenciou a vida de Jesus? Lucas 2:40 e 52.

Lc 2:40 e 52 — E o menino crescia e Se fortalecia, ficando cheio de sabedoria; 

B

23 de outubro
Ano bíblico: Lucas 9-11

Terça-feira

A



Lição da Escola Sabatina, 4º trimestre de 201830

e a graça de Deus estava sobre Ele. [...] 52 Jesus crescia em sabedoria, em estatura 
e em graça diante de Deus e dos homens.

À luz da face do Pai, crescia “Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça 
para com Deus e os homens” (Lucas 2:52). Sua mente era ativa e penetrante, 
com uma inteligência e sabedoria além de Sua idade. No entanto, Seu cará-
ter era belo na harmonia que apresentava. Suas habilidades físicas e men-
tais se desenvolviam gradualmente, de acordo com as leis da infância.

Quando criança, Jesus revelava um temperamento especialmente amá-
vel. Sempre cheias de boa vontade, Suas mãos estavam sempre prontas para 
servir a outros. Manifestava uma paciência que nada podia perturbar, e uma 
franqueza nunca disposta a sacrificar a integridade. Firme como a rocha em 
princípios, Sua vida revelava a graça da cortesia altruísta. — O Desejado de 
Todas as Nações, pp. 68 e 69.

O que aconteceu no começo do ministério de Jesus na Terra? Que 
exemplo deixou para seguirmos? Marcos 1:12 e 13; 1 Pedro 2:21 e 22.

Mc 1:12 e 13 — Imediatamente, o Espírito O levou para o deserto. 13 E esteve 
no deserto quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os 
anjos O serviam.

1Pe 2:21 e 22 — Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, 
deixando-vos exemplo, para que sigais os Seus passos. 22 Ele não cometeu pecado, 
nem engano algum foi achado na Sua boca.

Quando Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado, o Espírito de 
Deus O guiou até ali. Cristo não convidou a tentação. Foi ao deserto para ficar 
a sós, a fim de analisar Sua missão e obra. Por meio de jejum e oração, prepa-
rou-Se para a viagem ao longo da trilha manchada de sangue. — Mensagens 
escolhidas, vol. 1, p. 227.

“O príncipe deste mundo está chegando”, disse Jesus; “e ele nada tem em 
comum comigo” (João 14:30). Nada havia nEle que correspondesse aos en-
ganos satânicos. Não aceitava o pecado. Não cedia à tentação por um pen-
samento que fosse. A mesma coisa pode acontecer conosco. A humanidade 
de Cristo estava unida à divindade; estava capacitada para o conflito devido 
à presença interior do Espírito Santo, que veio para nos tornar participantes 
da natureza divina. Enquanto estivermos unidos a Ele pela fé, o pecado não 
terá domínio sobre nós. Deus procura em nós a mão da fé para levá-la a se 
agarrar à divindade de Cristo, a fim de que possamos atingir a perfeição de 
caráter. — O Desejado de Todas as Nações, p. 123.

B



Lição da Escola Sabatina,  outubro – dezembro de 2018 31

4. NO PODER DO ESPÍRITO

O que aconteceu imediatamente após o batismo de Jesus? Mateus 
3:16 e 17.

Mt 3:16 e 17 — Depois de batizado, Jesus saiu logo da água. E viu o céu se 
abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre Ele. 17 E uma voz 
do Céu disse: Este é o Meu Filho amado, de quem Me agrado.

Ao sair da água, Jesus Se curvou em oração na margem do rio. [...]
Os anjos nunca tinham ouvido uma oração como aquela. Ficam ansiosos 

para levar ao seu amado Comandante uma mensagem de segurança e con-
forto. Mas não; o próprio Pai atenderá o pedido do Filho. Diretamente do tro-
no são enviados os raios de Sua glória. Os Céus se abrem, e sobre a cabeça do 
Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz — um fiel símbolo 
dEle, o Manso e Humilde. [...]

A glória que repousa sobre Cristo é uma garantia do amor de Deus por 
nós. [...] A luz que desceu dos portais abertos sobre a cabeça de nosso Salva-
dor brilhará sobre nós toda vez que pedirmos ajuda para resistir à tentação. 
A voz que falou a Jesus diz a toda alma crente: “Este é o Meu filho amado, em 
quem Me comprazo”. — O Desejado de Todas as Nações, pp. 111-113.

O que Jesus realizou através do poder do Espírito Santo? Lucas 4:14; 
Atos 10:38; Mateus 12:28.

Lc 4:14 — No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia; e Sua fama se 
espalhou por toda a região.

At 10:38 — E diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus O ungiu com o Espírito 
Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os 
oprimidos do Diabo, porque Deus era com Ele.

Mt 12:28 — Mas, se é pelo Espírito de Deus que expulso os demônios, então o 
Reino de Deus chegou a vós.

Como homem, [Jesus] suplicava diante do trono de Deus até Sua huma-
nidade se recarregar da corrente celestial que conecta a humanidade com a 
divindade. Recebendo vida de Deus, transmitia-a aos homens. — Educação, 
pp. 80 e 81.

Nunca houve um evangelista como Cristo. Ele era a Majestade do Céu, 
mas Se humilhou para assumir nossa natureza a fim de poder alcançar os 

B

A

24 de outubro
Ano bíblico: Lucas 12-14

Quarta-feira
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homens no nível onde estavam. A todas as pessoas, ricas ou pobres, livres ou 
escravas, Cristo, o Mensageiro da aliança, levou as novas da salvação. Sua fama 
de Grande Médico se espalhou pela Palestina. Os enfermos iam aos lugares 
por onde Ele passava para pedirem Sua ajuda. — A ciência do bom viver, p. 22.

Próximo ao fim de Seu ministério na Galileia, [Cristo] visitou novamente 
a região de Sua infância. A fama de Sua pregação e de Seus milagres tinha 
enchido a Terra desde que fora rejeitado ali [em Nazaré]. Agora ninguém 
podia negar que possuía um poder mais que humano. O povo de Nazaré sa-
bia que Ele andava fazendo o bem e curando todos os oprimidos do Diabo. 
Ao redor deles havia aldeias inteiras onde não existia um único gemido de 
doença em casa alguma, pois Ele havia passado entre eles e curado os enfer-
mos. A misericórdia revelada em cada ato de Sua vida confirmava Sua unção 
divina. — O Desejado de Todas as Nações, p. 241.

5. VIVENDO PELA PALAVRA

Quem inspirava as palavras de Jesus? João 6:63; João 8:28.

Jo 6:63 — O Espírito é o que dá vida; a carne não serve para nada; as palavras 
que Eu vos tenho falado são espírito e vida.

Jo 8:28 — Jesus prosseguiu: Quando tiverdes levantado o Filho do homem, 
então sabereis que EU SOU e que nada faço por Mim mesmo; mas falo como o Pai 
Me ensinou.

A vida de Cristo, que dá vida ao mundo, está em Sua Palavra. Era por Sua 
Palavra que Jesus curava doenças e expulsava demônios; por Sua Palavra acal-
mava o mar e ressuscitava mortos; e o povo dava testemunho de que Sua Pa-
lavra tinha poder. Ele falava a Palavra de Deus, como havia feito por meio de 
cada profeta e mestre do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifesta-
ção de Cristo, e o Salvador desejava firmar a fé de Seus seguidores na Palavra. 
Quando Sua presença visível fosse removida, a Palavra devia ser a fonte do po-
der deles. Como seu Mestre, deveriam viver “de toda palavra que procede da 
boca de Deus” (Mateus 4:4). — O Desejado de Todas as Nações, p. 390.

Como podemos fazer da Palavra de Deus nossa fonte de poder? Jere-
mias 15:16.

Jr 15:16 — Quando as Tuas palavras foram encontradas, eu as comi; e elas 
eram para mim o regozijo e a alegria do meu coração; pois levo o Teu nome, ó 
Senhor Deus dos Exércitos.

25 de outubro
Ano bíblico: Lucas 15-17

Quinta-feira

A

B
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Da mesma forma que nossa vida física é sustentada pela comida, a vida 
espiritual é mantida pela Palavra de Deus. E toda alma deve receber vida da 
Palavra de Deus por si mesma. Do mesmo modo que comemos para obter 
nutrição, assim devemos receber a Palavra por nós mesmos. Não consegui-
remos obtê-la por meio da mente de outra pessoa. Devemos estudar cui-
dadosamente a Bíblia, pedindo o auxílio do Espírito Santo a Deus, para que 
possamos entender Sua Palavra. Devemos tomar um versículo e concentrar 
a mente na tarefa de examinar o pensamento que Deus colocou nele para 
nós. Precisamos nos demorar nesse pensamento até que se torne nosso; até 
que possamos saber “o que diz o Senhor”. — Idem.

PARA VOCÊ REFLETIR
1. Qual é uma das razões que levou o Filho de Deus a vir ao nosso mundo como 
um homem real?
2. Como o poder do Espírito Santo foi demonstrado na vida de Cristo?
3. De que modo a presença visível do Espírito Santo se manifestou no início do 
ministério de Jesus?
4. Que importância a resistência de Cristo à tentação tem para o crente?
5. O que você precisa fazer por si mesmo para viver como Cristo viveu?

26 de outubro
Ano bíblico: Lucas 18-20

Sexta-feira

27 de outubro
Ano bíblico: Lucas 21 e 22

Sábado

ANOTAÇÕES
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Sábado, 3 de novembro de 2018

Oferta de primeiro sábado

— Literatura para campos missionários

No século 21, enquanto a Internet, e-books e outras mídias constituem meios 
modernos para difundir o Evangelho, ainda há um método único e versátil de apre-
sentação que nenhum outro tipo de mídia pode substituir: A página impressa. É um 
dos recursos mais eficazes para o evangelho chegar aos lugares mais remotos da 
Terra — sem eletricidade. Por este meio, as boas novas penetram em países outrora 
comunistas, ateus e islâmicos, e podem ser compartilhadas de pessoa a pessoa. A 
serva do Senhor disse: 

“Que as publicações contendo a verdade bíblica sejam espalhadas como folhas 
de outono”. — Nos lugares celestiais, p. 323. 

“Nossas publicações devem ir a toda parte. Que sejam impressas em muitas lín-
guas. A mensagem do terceiro anjo deve ser dada por este meio e pela pessoa do 
professor. Vocês que creem na verdade para este tempo, despertem. É seu dever ago-
ra disponibilizar todos os meios possíveis para ajudar os que entendem a verdade a 
proclamá-la.” — Testemunhos para a igreja, vol. 9, p. 62. 

“Publicai, louvai e dizei: Salva, Jeová, ao Teu povo, o resto de Israel” (Jeremias 31:7 
— Almeida, Tradução Brasileira). 

O povo de Deus, o resto de Israel, deve publicar a boa notícia da salvação. Em-
bora tenhamos ampla oferta de Bíblias, livros e panfletos para a evangelização em 
muitos países, ainda há vastas multidões ao redor do globo que não têm o mesmo 
privilégio. É nosso dever e honra apoiar a distribuição de literatura em várias regiões 
do mundo. A Bíblia foi traduzida para vários idiomas e dialetos, enquanto livros es-
senciais como Caminho a Cristo e O grande conflito ainda não estão disponíveis para 
milhões de pessoas. Que tal se compartilhássemos as lições da escola sabatina com 
aqueles que estão buscando hoje a verdade presente?

Considerem as ilhas do Pacífico e os países africanos onde a mensagem da Re-
forma ainda não chegou. Lembremo-nos da promessa de Eclesiastes 11:1, “Lança o 
teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás”. Temos de espalhar 
a Palavra de Deus antes que seja tarde demais. Pode ser que não vejamos os resul-
tados imediatamente, mas não demorará muito para que possamos testemunhar 
a grande colheita quando a chuva serôdia vier em plenitude. Sejamos mordomos 
sábios que acumulam tesouros no Céu — não nesta Terra. 

Somos muito gratos por tudo que nossos irmãos e amigos em todos os lugares 
fizeram no passado, mas a necessidade é maior agora do que nunca. Por isso, vamos 
ser generosos em relação a este projeto! 

Departamento de Publicações da Conferência Geral
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E Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para 
sempre convosco (João 14:16).

Ao dar-nos o Seu Espírito, Deus nos dá a Si mesmo, fazendo-Se uma fonte 
de divina influência para proporcionar saúde e vida ao mundo. — Testemu-
nhos para a igreja, vol. 7, p. 273.

Estudo adicional:
Atos dos apóstolos, pp. 52-56 (capítulo 5: “O dom do Espírito”).

1. A PROMESSA DE DESPEDIDA

Para qual situação Jesus estava preparando Seus discípulos? João 
13:33.

Jo 13:33 — Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós Me pro-
curareis; e, como Eu disse aos judeus, também vos digo agora: Para onde vou, não 
podeis ir.

[João 13:33 é citado.] Os discípulos não puderam se alegrar quando ou-
viram isso. Abateu-se sobre eles o medo. Aproximaram-se do Salvador e O 
cercaram. Seu Mestre e Senhor, seu amado Mestre e Amigo, ó — era mais 
precioso para eles do que a própria vida. Em todas as dificuldades haviam 
se dirigido a Ele em busca de consolo para suas tristezas e decepções. E ago-
ra iria deixá-los, e se tornariam um solitário e dependente grupo. Sombrios 
eram os pressentimentos que enchiam seus corações. — O Desejado de Todas 
as Nações, p. 662.

28 de outubro
Ano bíblico: Lucas 23 e 24

Domingo

Sábado, 3 de novembro de 2018

O Dom coroador

A
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Que promessa reconfortante Jesus fez aos Seus discípulos? João 14:16 
e 17.

Jo 14:16 e 17 — E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que 
fique para sempre convosco, 17 o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode 
receber, porque não O vê nem O conhece; mas vós O conheceis, pois Ele habita 
convosco e estará em vós.

Antes de Se oferecer como a vítima para o sacrifício, Cristo buscou o dom 
mais essencial e completo para conceder a Seus seguidores; um dom que 
traria ao seu alcance os recursos ilimitados da graça. — Ibidem, pp. 668 e 669.

Cristo declarou que, depois de Sua ascensão, Ele enviaria à Sua igreja o 
Consolador como Seu mais importante dom, pois [o Espírito] deveria subs-
tituí-lO. O Consolador é o Espírito Santo — a alma de Sua vida, a eficácia de 
Sua igreja, a luz e a vida do mundo. Com Seu Espírito, Cristo envia uma in-
fluência reconciliadora e um poder que remove o pecado. — The Review and 
Herald, 19 de maio de 1904.

2. O REPRESENTANTE DE CRISTO

Por que Cristo precisou subir ao Céu antes de enviar o Consolador? 
João 16:7.

Jo 16:7 — Todavia, digo-vos a verdade; é para o vosso benefício que Eu vou. Se 
Eu não for, o Consolador não virá a vós; mas, se Eu for, Eu O enviarei.

Antes disso, o Espírito estava no mundo; vinha atuando no coração dos 
homens desde o próprio início da obra de redenção. Mas enquanto Cristo 
esteve na Terra, os discípulos não desejavam nenhum outro auxiliador. So-
mente depois que fossem privados da presença de Jesus é que sentiriam a 
necessidade do Espírito, e então Ele seria derramado. — O Desejado de Todas 
as Nações, p. 669.

Qual é a prova de que o Espírito Santo é o Representante de Cristo? 
João 14:18; João 15:26.

Jo 14:18 — Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós.
Jo 15:26 — Quando vier o Consolador, que Eu vos enviarei da parte do Pai, 

o Espírito da verdade, que procede do Pai, Esse dará testemunho acerca de Mim.

29 de outubro
Ano bíblico: João 1-3

Segunda-feira

A

B

B
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O Espírito Santo é o Representante de Cristo, mas desprovido da persona-
lidade humana e independente dela. Limitado pela humanidade, Cristo não 
poderia estar pessoalmente em todos os lugares. Portanto, era interessante 
para eles que Jesus retornasse ao Pai e enviasse o Espírito para ser Seu subs-
tituto na Terra. Então, ninguém poderia ser beneficiado por sua localização 
ou contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador Se tornaria acessível 
a todos. Nesse sentido, estaria mais próximo deles do que se não tivesse su-
bido ao alto. — Ibidem, p. 669.

O Espírito Santo é privado da personalidade humana e independente 
dela. [Cristo] representaria a Si mesmo como estando presente em todos os 
lugares pelo Seu Espírito Santo, como o Onipresente. — Manuscript Releases, 
vol. 14, p. 23.

Que evidência foi dada de que Cristo estava, agora, sentado como me-
diador em Seu trono? De que modo isso capacitou os discípulos para 
sua obra? Mateus 28:18-20; Atos 1:8.

Mt 28:18-20 — E, aproximando-Se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade Me foi 
concedida no Céu e na Terra. 19 Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; 20 ensinando-lhes a 
obedecer a todas as coisas que vos ordenei; e Eu estou convosco todos os dias, até 
o final dos tempos.

At 1:8 — Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós; e 
sereis Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, 
e até os confins da Terra.

O Doador da vida mantinha em Suas mãos não apenas as chaves da mor-
te, mas todo um Céu de ricas bênçãos. Foi-Lhe dado todo o poder no Céu e na 
Terra, e havendo assumido Seu lugar nas cortes celestes, poderia conceder 
essas bênçãos a todos que O recebessem. A igreja foi batizada com o poder 
do Espírito. Os discípulos foram capacitados para sair e divulgar a Cristo, pri-
meiramente em Jerusalém, onde fora feita a vergonhosa obra de desonrar o 
legítimo Rei; e, por fim, em todas as partes da Terra. Havia sido dada a prova 
de que Cristo estava entronizado em Seu reino como intercessor. — Minha 
consagração hoje, p. 47.

3. A GRANDEZA DO DOM

Que profecia foi cumprida quando Jesus concedeu o dom do Espírito 
Santo? Salmos 68:18; Efésios 4:8. Esse dom era completo?

C

30 de outubro
Ano bíblico: João 4-6

Terça-feira

A
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Sl 68:18 — Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para 
os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles 
(Almeida, Revista e Corrigida).

Ef 4:8 — Por isso foi dito: Subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu 
dons aos homens.

Cristo determinou que, ao subir da Terra, concederia um dom aos que 
nEle haviam crido, e também aos que viriam a crer. Que dom seria valioso 
o bastante para sinalizar e honrar Sua ascensão ao trono mediador? Teria 
de ser algo digno de Sua grandeza e realeza. Determinou-Se a conceder Seu 
representante, a Terceira Pessoa da Divindade. Nenhuma outra dádiva po-
deria superá-la. Todos os dons estariam reunidos num único, e, portanto, o 
Divino Espírito, aquele poder convertedor, iluminador e santificador, seria a 
Sua dádiva. [...]

Veio com a plenitude do poder, como se por séculos estivesse sendo reti-
do, mas agora era derramado sobre a igreja [...].

O Espírito Santo foi enviado como o tesouro mais inestimável que o ho-
mem poderia receber. — Minha consagração hoje, p. 36.

Que dons da graça o Espírito Santo distribuiu à igreja? Com que finali-
dade foram dados? Efésios 4:11 e 12; 1 Coríntios 12:8-11.

Ef 4:11 e 12 — E Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, 
outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, 12 tendo em 
vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação 
do corpo de Cristo.

1Co 12:8-11 — Porque a um é dada, pelo Espírito, a palavra de sabedoria; a 
outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. 9 A outro, pelo mesmo 
Espírito, é dada a fé; a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar; 10 a outro, a 
realização de milagres; a outro, profecia; a outro, o dom de discernir os espíritos; a 
outro, variedade de línguas; e a outro, interpretação de línguas. 11 Mas um só Es-
pírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja.

Os talentos que Cristo confia à Sua igreja representam, de modo espe-
cial, os dons e bênçãos transmitidos pelo Espírito Santo. [1 Coríntios 12:8-11 é 
citado.] Nem todos os homens recebem os mesmos dons, mas a cada servo 
do Mestre algum dom do Espírito é prometido. — Parábolas de Jesus, p. 327.

Por quanto tempo esses dons seriam necessários? Efésios 4:13.

Ef 4:13 — Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento 
do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude 
de Cristo.

B

C
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Aqui nos é mostrado que Deus dá a cada homem a sua obra; e, ao fazer 
esse trabalho, o homem está cumprindo sua parte no grande plano divino. 
Todo fiel obreiro contribuirá para o aperfeiçoamento dos santos. Todos os 
que têm sido abençoados pelo trabalho do servo de Deus devem, de acordo 
com sua capacidade, se unir a ele a fim de trabalhar pela salvação das almas. 
Esta é a obra de todos os verdadeiros crentes, ministros e povo. Devem ter 
em vista o grande objetivo, cada um tentando preencher sua posição apro-
priada na igreja, e todos trabalhando juntos em ordem, harmonia e amor. 
— The Review and Herald, 12 de novembro de 1908.

4. CHEIO DA PLENITUDE DE DEUS

Que bênção foi incluída na promessa da Nova Aliança? Gálatas 3:14; 
Atos 3:25 e 26.

Gl 3:14 — Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios 
em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé.

At 3:25 e 26 — Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com 
vossos pais, dizendo a Abraão: Por meio de tua descendência todas as famílias da 
Terra serão abençoadas. 26 Deus ressuscitou Seu Servo e enviou-O a vós, primeira-
mente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades.

O Espírito Santo é o Espírito de Cristo; é o Seu representante. Eis o Divino 
Agente que leva convicção aos corações. — Manuscript Releases, vol. 13, p. 313.

A promessa do Espírito Santo não está limitada a qualquer época ou raça. 
Cristo declarou que a influência divina de Seu Espírito deveria estar com 
Seus seguidores até o fim. Desde o Dia de Pentecostes até agora, o Conso-
lador tem sido enviado a todos os que se entregam totalmente ao Senhor 
e ao Seu serviço. A todos os que aceitaram a Cristo como Salvador pessoal, 
o Espírito Santo veio como conselheiro, santificador, guia e Testemunha. — 
Atos dos apóstolos, p. 49.

Qual será a nossa experiência quando recebermos o Espírito Santo? 
Romanos 5:5; Efésios 3:16-19.

Rm 5:5 — E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi 
derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.

Ef 3:16-19 — Para que, segundo as riquezas da Sua glória, vos conceda que 
sejais interiormente fortalecidos com poder pelo Seu Espírito. 17 E que Cristo habite 
pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, 
18 vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o 

31 de outubro
Ano bíblico: João 7-9

Quarta-feira
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comprimento, a altura e a profundidade desse amor, 19 e assim conhecer esse 
amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até 
a plenitude de Deus.

Aqui são reveladas as alturas de realização que podemos atingir pela fé 
nas promessas de nosso Pai celestial, quando cumprimos Suas exigências. 
Por meio dos méritos de Cristo, temos acesso ao trono do Infinito Poder. 
“Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas, pelo contrário, O entre-
gou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas?” 
(Romanos 8:32). O Pai deu ao Filho Seu Espírito sem medida, e nós também 
podemos participar dessa plenitude. — O grande conflito, p. 477.

Quando Cristo habita em seu coração pela fé, toda essa rica experiência 
será sua. Então você saberá que o amor tem fluído por seu coração, subju-
gando todo afeto e todo pensamento, mantendo-os presos a Cristo. Você não 
consegue explicar isso; a linguagem humana jamais pode explicar como o 
amor de Cristo toma posse da alma e mantém toda habilidade mental sob 
controle. Mas você conhecerá isso por uma experiência pessoal. — The Re-
view and Herald, 15 de março de 1892.

Visto que este é o meio pelo qual recebemos poder, por que não temos 
fome e sede do dom do Espírito? Por que não falamos, oramos e pregamos 
sobre isso? — Atos dos apóstolos, p. 50.

5. SUPLICANDO AO TRONO DA GRAÇA

O que devemos fazer para receber o dom do Espírito Santo? Lucas 
11:13.

Lc 11:13 — Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto 
mais o Pai celestial dará o Espírito Santo aos que O pedirem.

O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que O servem 
do que os pais a dar bons presentes aos seus filhos. Todo obreiro deveria 
suplicar a Deus pelo batismo diário do Espírito. Grupos de obreiros cristãos 
deveriam se reunir para suplicar ajuda especial e sabedoria celeste, para que 
possam saber como planejar e executar sabiamente. De um modo especial, 
deveriam orar para que Deus batize Seus embaixadores escolhidos nos cam-
pos missionários com uma rica medida de Seu Espírito. — Atos dos apóstolos, 
pp. 50 e 51.

1º de novembro
Ano bíblico: João 10 e 11

Quinta-feira

A
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O que nossa súplica a Deus deveria incluir? Salmo 51:9-12.

Sl 51:9-12 — Esconde Teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas 
iniquidades. 10 Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um es-
pírito inabalável. 11 Não me expulses da Tua presença, nem retires de mim o Teu 
Santo Espírito. 12 Restitui-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um 
espírito obediente.

O arrependimento e o perdão são dons de Deus através de Cristo. É por 
meio da influência do Espírito Santo que somos convencidos do pecado e 
sentimos necessidade de perdão. Somente a pessoa contrita é perdoada, 
mas é a graça do Senhor que torna o coração penitente. Ele está familiariza-
do com todas as nossas fraquezas e enfermidades, e nos ajudará. Ouvirá a 
oração da fé, mas a sinceridade da oração só pode ser demonstrada por nos-
sos esforços em nos harmonizar com o grande padrão moral que colocará à 
prova o caráter de todo homem. Precisamos abrir nosso coração para a influ-
ência do Espírito e experimentar Seu poder transformador. — The Review and 
Herald, 24 de junho de 1884.

PARA VOCÊ REFLETIR
1. Por que o dom do Espírito foi uma promessa tão reconfortante para os discípu-
los?
2. Quem o Espírito Santo representa para nós?
3. Por que o Espírito Santo é o maior dom que Jesus poderia dar a Seus seguido-
res?
4. Que bênção da Nova Aliança é alcançada quando nos submetemos ao Espírito 
Santo?
5. Qual deve ser nossa oração em vista do dom prometido?

B

2 de novembro
Ano bíblico: João 12 e 13

Sexta-feira

3 de novembro
Ano bíblico: João 14 e 15

Sábado

ANOTAÇÕES
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Não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas se-
gundo a Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração 
e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que Ele derramou ampla-
mente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador (Tito 3:5 e 6).

O único modo de resistir ao pecado e vencê-lo é por meio da poderosa 
operação da Terceira Pessoa da Divindade, que viria sem energia modifica-
da, mas na plenitude do poder divino. — O Desejado de Todas as Nações, p. 671.

Estudo adicional:
O Desejado de Todas as Nações, pp. 662-680 (capítulo 73: “Não se turbe o 

vosso coração”).

1. UM PODER CRIADOR

Sob a direção do Pai, com que obra o Espírito de Deus estava intima-
mente envolvido? Gênesis 1:1-3 e 26; Jó 33:4.

Gn 1:1-3 e 26 — No princípio, Deus criou os Céus e a Terra. 2 A Terra era 
sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus 
pairava sobre a face das águas. 3 Disse Deus: Haja luz. E houve luz. [...] 26 E disse 
Deus: Façamos o homem à Nossa imagem, conforme Nossa semelhança; domine 
ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais 
selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a Terra.

Jó 33:4 — O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida.

Todas as coisas, materiais ou espirituais, surgiram diante do Senhor Jeo-
vá pela Sua Palavra, e foram criadas para o Seu propósito. Os Céus e todo o 
seu exército, a Terra e tudo o que nela há, vieram à existência pelo sopro de 
Sua boca. — A ciência do bom viver, p. 414.
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O que o primeiro ser humano recebeu de Deus? Como isso pode ser 
comparado à renovação da vida espiritual? Gênesis 2:7; João 20:22.

Gn 2:7 — E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas 
narinas o fôlego da vida; e o homem tornou-se alma vivente.

Jo 20:22 — E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Es-
pírito Santo.

O Espírito Santo é o sopro da vida na alma. O sopro de Cristo sobre Seus 
discípulos era a comunicação da verdadeira vida espiritual. Esse gesto de-
veria ser entendido pelos discípulos como a recepção dos atributos de seu 
Salvador que, por meio da pureza, fé e obediência, poderiam exaltar a Lei e 
torná-la gloriosa. — The Review and Herald, 13 de junho de 1899.

2. UM PODER REGENERADOR

Que paralelo existe entre a criação do nosso mundo e a redenção da 
alma? 2 Coríntios 4:6; Efésios 2:10.

2Co 4:6 — Porque Deus, que disse: Das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo 
quem brilhou em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de 
Deus na face de Cristo.

Ef 2:10 — Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, 
previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas.

Mesmo manchada pelo pecado, [a natureza] fala não apenas da criação, 
mas também de redenção. Embora testemunhe da maldição nos evidentes 
sinais de decadência, a Terra ainda é rica e bela, cheia de indícios de um Po-
der que transmite vida. As árvores perdem as folhas apenas para receberem 
uma nova cobertura, mais verde e fresca; as flores morrem para ressurgirem 
em nova beleza; e em toda manifestação do poder criador é mantida a cer-
teza de que podemos ser recriados “em verdadeira justiça e santidade” (Efé-
sios 4:24). Assim, as próprias coisas e operações da natureza, que nos fazem 
lembrar de modo tão claro nossa grande perda, tornam-se mensageiros da 
esperança. — Educação, p. 27.

Quando o homem pecou, vindo a perder a vida eterna, quem se tor-
nou o agente de um novo nascimento? João 3:5 e 6.

B
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Jo 3:5 e 6 — Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que, se alguém 
não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 6 O que é 
nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito.

A mudança de coração representada pelo novo nascimento só pode ser 
produzida pela eficaz operação do Espírito Santo. Apenas isso é que nos pu-
rifica de toda imundícia. Se for permitido ao Espírito conformar e moldar 
nosso coração, seremos capazes de compreender o caráter do reino de Deus 
e perceber a necessidade da mudança que precisa ocorrer antes que possa-
mos obter acesso a esse reino. O orgulho e o amor do eu resistem ao Espírito 
de Deus; toda inclinação natural da alma batalha contra a mudança do eu e 
do orgulho para a mansidão e humildade de Cristo. Mas enquanto estiver-
mos percorrendo o caminho da vida eterna, não devemos ouvir os sussurros 
do eu. Em humildade e contrição, devemos suplicar a nosso Pai celestial: “Ó 
Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalá-
vel” (Salmos 51:10). À medida que recebermos a luz divina e cooperarmos 
com os agentes celestes, experimentaremos um novo nascimento, livre da 
contaminação do pecado por meio do poder de Cristo. — E recebereis poder, 
p. 24.

Esse novo nascimento é o resultado de receber a Cristo como a Palavra de 
Deus. Quando, pelo Espírito Santo, as verdades divinas são impressas no co-
ração, novas concepções são despertadas; e as energias, até ali adormecidas, 
são ativadas para cooperar com Deus. — Atos dos apóstolos, p. 520.

3. UM PODER CONQUISTADOR

Quem operou continuamente na consciência do pecador antes e de-
pois do dilúvio? Gênesis 6:3.

Gn 6:3 — Então disse o Senhor: O Meu Espírito não permanecerá para sempre 
no homem, pois ele é carne; os seus dias serão cento e vinte anos.

O Espírito de Deus continuou a atuar no homem rebelde até bem perto 
do fim do prazo estipulado, quando Noé e sua família entraram na arca e a 
mão de Deus fechou a porta. A misericórdia deixou o trono de ouro, inter-
rompendo a intercessão pelo pecador culpado. — Refletindo a Cristo, p. 321.

O divino Consolador é cheio de piedade e simpatia, procurando atrair ho-
mens a Deus, direcionando sua atenção a Cristo do modo como realmente 
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é — cheio de misericórdia, compaixão e amor perdoador. — The Bible Echo, 
19 de março de 1894.

Em que tipo de batalha todos estamos envolvidos, e quem a dirige? 
Efésios 6:12.

Ef 6:12 — Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, 
mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, 
contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais.

O príncipe das potestades do mal só pode ser subjugado pelo poder de 
Deus na Terceira Pessoa da Divindade — o Espírito Santo. — Evangelismo, p. 
617.

[Os seguidores de Cristo] devem lutar contra poderes sobrenaturais, mas 
lhes é garantida uma ajuda sobrenatural. Todas as inteligências celestiais 
estão nesse exército. E Alguém acima dos anjos está nas fileiras. O Espírito 
Santo, o representante do Capitão do exército do Senhor, desce para dirigir 
a batalha. Nossas enfermidades podem ser muitas, e bastante graves nos-
sos pecados e erros; mas a graça de Deus está disponível a todos os que a 
buscam com arrependimento. O poder da Onipotência se alistou em favor 
daqueles que confiam em Deus. — O Desejado de Todas as Nações, p. 352.

Qual é o único modo de resistir ao mal? 1 Coríntios 2:4 e 5; Efésios 3:16.

1Co 2:4 e 5 — Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras 
persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, 5 para que 
a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus.

Ef 3:16 — Para que, segundo as riquezas da Sua glória, vos conceda que sejais 
interiormente fortalecidos com poder pelo Seu Espírito.

Só seria possível resistir ao pecado e vencê-lo por meio da poderosa ope-
ração da terceira pessoa da Divindade, sem energia modificada, mas em 
toda a extensão do poder divino. É o Espírito que torna eficaz aquilo que foi 
realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é 
purificado. Por Ele, o crente se torna participante da natureza divina. Cris-
to concedeu Seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência 
hereditária e cultivada para o mal, e gravar Seu próprio caráter em Sua igre-
ja. — Ibidem, p. 671.

C
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4. UM PODER ESCLARECEDOR

Que luz guiadora o Espírito Santo concederá àqueles que Lhe permiti-
rem habitar em seu coração? Salmo 119:105; Isaías 30:21.

Sl 119:105 — Tua Palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho.
Is 30:21 — Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda, os teus 

ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele.

Não podemos usar o Espírito Santo, mas Ele é que deve nos usar. Por 
meio dEle, Deus opera em Seu povo “tanto o querer como o realizar, segundo 
a Sua boa vontade” (Filipenses 2:13). Mas muitos não aceitarão isso. Querem, 
antes, controlar a si mesmos. É por isso que não recebem o dom celestial. 
O Espírito é dado somente àqueles que esperam humildemente em Deus e 
que observam Sua orientação e graça. O poder de Deus aguarda a súplica e a 
aceitação deles. Essa bênção prometida, quando reivindicada pela fé, carre-
ga consigo todas as outras bênçãos. É dada conforme as riquezas da graça de 
Cristo, e Ele está pronto a suprir cada alma de acordo com sua capacidade de 
receber. — O Desejado de Todas as Nações, p. 672.

Deus tem falado a nós por meio de Sua palavra, apontando à trilha da fé 
e da justiça como o único caminho para a glória. Todos os que têm o Espírito 
de Cristo darão grande valor às Escrituras, pois elas são os oráculos de Deus. 
São como uma comunicação divina, dizendo: “Este é o caminho, andai por 
ele” (Isaías 30:21), como se as palavras de Isaías chegassem a nós de forma 
audível. Ó, se as pessoas apenas acreditassem nisso, que admiração, que re-
verência, que humilhação de alma acompanharia sua investigação das Escri-
turas, as quais mostram o caminho para a vida eterna! — Manuscript Releases, 
vol. 4, p. 212.

O que sempre deveríamos nos esforçar para fazer ao longo da cami-
nhada cristã? Atos 24:16.

At 24:16 — Por isso, procuro sempre ter uma consciência inculpável diante de 
Deus e dos homens.

Leve sua consciência até a Palavra de Deus, e veja se sua vida e caráter 
estão em harmonia com o padrão de justiça nela revelado. Então, você pode 
determinar se possui ou não uma fé inteligente, e que tipo de consciência é a 
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sua. A consciência humana não merece confiança, a menos que esteja sob a 
influência da graça divina. [...]

Não é suficiente um homem se considerar seguro apenas por seguir os 
ditames de sua consciência. [...] A questão a ser resolvida é: A consciência 
está em harmonia com a Palavra de Deus? Se não estiver, não há segurança 
ao segui-la, pois enganará. A consciência precisa ser esclarecida por Deus. 
Um tempo deve ser separado para o estudo das Escrituras e para a oração. 
Assim, a mente será estabelecida, fortalecida e organizada. — Nossa alta vo-
cação, p. 143.

5. UM PODER INTERCESSOR

Qual é o papel de Jesus perante o Pai, no Céu? 1 Timóteo 2:5; Romanos 
8:34.

1Tm 2:5 — Porque há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, 
Cristo Jesus, homem.

Rm 8:34 — Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo con-
trário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também 
intercede por nós.

Jesus está oficiando na presença de Deus, oferecendo Seu sangue derra-
mado, como o de um cordeiro morto. Jesus apresenta a dádiva oferecida em 
lugar de toda ofensa e falta do pecador. — The SDA Bible Commentary [E. G. 
White Comments], vol. 6, p. 1077.

[Jesus] pensa em nós individualmente, e conhece todas as nossas neces-
sidades. Quando for tentado, apenas diga: “Ele cuida de mim, intercede por 
mim e me ama. Ele morreu por mim. Por isso, me entregarei a Ele sem reser-
vas”. — Testemunhos para ministros, p. 391.

Como o Espírito Santo auxilia quando o pecador vai a Deus em ora-
ção? Romanos 8:26.

Rm 8:26 — Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sa-
bemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos 
que não se expressam com palavras.

Cristo, nosso Mediador, e o Espírito Santo estão constantemente interce-
dendo em favor do homem, mas o Espírito não intercede por nós da mesma 
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forma que Cristo, que apresenta Seu sangue, derramado desde a fundação 
do mundo; o Espírito opera em nossos corações, arrancando dele preces e 
penitência, louvor e ação de graças. A gratidão que flui de nossos lábios é o 
efeito das cordas da alma terem sido tocadas pelo Espírito em santas lem-
branças, despertando a música do coração. — The SDA Bible Commentary [E. 
G. White Comments], vol. 6, pp. 1077 e 1078.

PARA VOCÊ REFLETIR
1. O que o Espírito Santo representa para a alma?
2. De que modo o Espírito Santo opera como agente regenerador?
3. Que papel o Espírito Santo desempenha na batalha contra as forças do mal?
4. O que significa viver com uma boa consciência diante de Deus e dos homens?
5. Qual é a diferença entre a intercessão de Cristo e a do Espírito Santo?
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E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito 
Santo (João 20:22).

Todos os que têm uma conexão vital com Deus são guiados por Seu con-
selho. Unidos em qualidade de igreja, entregam-se a si mesmos para fazer a 
obra de Cristo. Se abrirmos a porta para Jesus, Ele entrará e permanecerá co-
nosco; nossa força será sempre renovada por Seu verdadeiro representante, 
o Espírito Santo. — The Review and Herald, 23 de fevereiro de 1897.

Estudo adicional:
Atos dos apóstolos, pp. 87-96 (capítulo 9: “Os sete diáconos”).

1. O ESPÍRITO SANTO NA ÉPOCA DO ANTIGO TESTAMENTO

Durante qual episódio especial da vida de Moisés a obra do Espírito 
Santo foi vista? Números 11:16, 17 e 25.

Nm 11:16, 17 e 25 — Então o Senhor disse a Moisés: Reúne setenta homens 
dos anciãos de Israel, que saibas serem anciãos do povo e seus oficiais, e leva-os 
até a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. 17 Então descerei e falarei 
ali contigo; e tirarei do Espírito que está em ti, e o porei neles; e eles te ajudarão 
a levar o peso do povo, para que tu não o leves sozinho. [...] 25 E o Senhor desceu 
na nuvem e lhe falou. E, tirando do Espírito que estava nele, colocou-o nos setenta 
anciãos; e aconteceu que, quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas 
depois nunca mais o fizeram.

Assim como os discípulos no dia de Pentecostes, [os setenta anciãos] fo-
ram dotados de “poder do alto”. Aprouve ao Senhor assim prepará-los para 
a Sua obra, e honrá-los na presença da congregação, a fim de que a confian-
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ça do povo se firmasse neles como homens divinamente escolhidos para se 
unirem a Moisés no governo de Israel. — Patriarcas e profetas, p. 381.

Como Josué foi preparado para sua obra, e como foi dirigido por Deus? 
Números 27:18; Deuteronômio 34:9; Deuteronômio 31:22 e 23.

Nm 27:18 — Então o Senhor disse a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem 
em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos.

Dt 34:9 — Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois 
Moisés lhe havia imposto as mãos. Assim, os israelitas obedeceram a ele e fizeram 
conforme o Senhor havia ordenado a Moisés.

Dt 31:22 e 23 — Assim, Moisés escreveu um cântico naquele dia e o ensinou 
aos israelitas. 23 E o Senhor ordenou a Josué, filho de Num: Sê forte e corajoso, 
pois levarás os israelitas para a terra que lhes prometi com juramento; e Eu estarei 
contigo.

[Josué] foi solenemente consagrado para a futura e importante obra de 
liderar os hebreus como um fiel pastor. “E Josué, filho de Num, estava cheio 
do espírito de sabedoria, pois Moisés lhe havia imposto as mãos. Assim, os 
israelitas obedeceram a ele e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a 
Moisés” (Deuteronômio 34:9). — Spiritual Gifts, vol. 4A, p. 56.

2. NOS DIAS DOS APÓSTOLOS

Como os primeiros discípulos conseguiram o poder necessário para 
cumprir a comissão evangélica? João 20:21-23; Marcos 16:20.

Jo 20:21-23 — Então Jesus lhes disse pela segunda vez: Paz seja convosco! 
Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio. 22 E havendo dito isso, soprou 
sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. 23 Se perdoardes os pecados de 
alguém, serão perdoados; se os retiverdes, serão retidos.

Mc 16:20 — Então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte, e o Senhor 
cooperava com eles confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam.

Antes que os discípulos pudessem cumprir seus deveres oficiais para 
com a igreja, Cristo soprou Seu Espírito sobre eles. Estava confiando a eles 
um santíssimo legado, e desejava impressioná-los com o fato de que essa 
obra não poderia ser feita sem o Espírito Santo.

O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do 
Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Enche o recebedor com os atribu-
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tos de Cristo. Apenas aqueles que são desse modo ensinados por Deus, e que 
possuem a operação interior do Espírito, e em cuja vida se manifesta a vida 
de Cristo, devem assumir a posição de homens representativos, para servi-
rem em favor da igreja. — O Desejado de Todas as Nações, p. 805.

Foi cumprida a comissão que Cristo deu aos discípulos. Quando esses 
mensageiros da cruz saíram para proclamar o evangelho, houve tal revela-
ção da glória de Deus como nunca antes havia sido testemunhada por mor-
tais. Por meio da cooperação do Espírito divino, os apóstolos fizeram uma 
obra que abalou o mundo. — Atos dos apóstolos, p. 593.

O que a igreja primitiva fez para crescer espiritualmente? Atos 2:42.

At 2:42 — E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no 
partir do pão e nas orações.

Desde o Dia de Pentecostes até hoje, o Consolador tem sido enviado a 
todos os que se entregam plenamente ao Senhor e à Sua obra. Para todos 
os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como 
consolador, santificador, guia e testemunha. Quanto mais intimamente os 
crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testificam do 
amor do Redentor e da Sua graça salvadora. — Ibidem, p. 49.

Assim, deixemos de olhar para nós mesmos e olhemos Àquele de quem 
vem toda a virtude. Ninguém pode se tornar melhor pelos próprios esforços, 
mas devemos ir a Jesus do modo como estamos, desejando fervorosamente 
ser limpos de toda mancha de pecado e receber o dom do Espírito Santo. [...] 
Pela fé viva, devemos nos apegar à Sua promessa, pois Ele disse: “Ainda que 
os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a 
neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã” 
(Isaías 1:18). — Refletindo a Cristo, p. 213.

3. UMA IGREJA VIVA E CRESCENTE

Qual era a força da igreja primitiva? Atos 4:32; Atos 2:46 e 47 (primeira 
parte).

At 4:32 — A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito; 
ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilha-
do por todos.

At 2:46 e 47 (p. p.) — E perseverando de comum acordo todos os dias no 
templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, 
47 louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. [...]
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Cada crente via em seu irmão a divina semelhança de amor e benevolência. Um 
só interesse predominava. Um só objeto de imitação absorvia todos os demais. A 
única ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo e trabalhar 
pelo engrandecimento do reino dEle. — Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 20.

Como a união entre os crentes impactou a obra do evangelho? Atos 
4:33; Atos 2:47 (última parte).

At 4:33 — E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurrei-
ção do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça.

At 2:47 (ú. p.) — [...] E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo 
salvos.

Os discípulos não pediram uma bênção para si. Estavam curvados sob o 
peso da preocupação pelos perdidos. O evangelho devia ser levado às extre-
midades da Terra, e reivindicaram a capacitação pelo poder que Cristo havia 
prometido. O Espírito Santo foi então derramado, e milhares se converteram 
num dia. — Ibidem, p. 21.

Como podemos ter esse mesmo espírito de unidade? Por onde isso co-
meça? Filipenses 2:3.

Fp 2:3 — Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humilda-
de, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo.

Quanto mais próximos estivermos de Cristo, mais próximos estaremos 
uns dos outros. Deus é glorificado quando o Seu povo se une numa ação har-
moniosa. — O lar adventista, p. 179.

Pense no Senhor Jesus, em Seus méritos e amor, mas não tente encontrar 
faltas, nem se demore nos erros cometidos por outros. Tente se lembrar ape-
nas de coisas dignas de reconhecimento e louvor; e quando se sentir tentado a 
encontrar erros em outros, seja ainda mais dedicado a reconhecer o que é bom 
e elogiável. Criticando-se a si mesmo, você encontrará coisas tão ruins como as 
que costuma ver nos outros. Sendo assim, trabalhemos constantemente para 
nos fortalecer uns aos outros na santíssima fé. — Nossa alta vocação, p. 232.

À medida que procuramos ganhar outros para Cristo, carregando o fardo 
das almas em nossas orações, nosso coração pulsará com a influência esti-
mulante da graça de Deus; nossas próprias afeições brilharão com um fervor 
mais divino; toda a nossa vida cristã será mais real, mais sincera, mais cheia 
de oração. — Parábolas de Jesus, p. 354.
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4. DELEGANDO RESPONSABILIDADES

Que necessidade surgiu à medida que a igreja crescia? Atos 6:1 e 2.

At 6:1 e 2 — Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os 
fiéis de origem grega começaram a queixar-se contra os fiéis de origem hebraica. 
Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento 
diário. 2 Então os Doze convocaram uma assembleia geral dos discípulos, e disse-
ram: Não está certo deixarmos a pregação da Palavra de Deus para servirmos às 
mesas. [Versão Bíblia Pastoral.]

Sob a sábia direção dos apóstolos, que trabalhavam unidos no poder do 
Espírito Santo, a obra entregue aos mensageiros do evangelho estava se de-
senvolvendo rapidamente. A igreja aumentava noite e dia, e o crescimento 
do número de membros representava constante acréscimo de trabalho para 
os que tinham responsabilidades. Pessoa alguma, ou mesmo um grupo de 
homens, poderia seguir levando sozinho a pesada carga sem pôr em perigo 
a prosperidade futura da igreja. Era preciso redistribuir as responsabilida-
des que foram assumidas tão fielmente por uns poucos nos primeiros dias 
da igreja. Sendo assim, os apóstolos precisavam dar um importante passo 
para a organização do evangelho na igreja, transferindo a outros algumas 
das responsabilidades assumidas apenas por eles até aquele dia.

Convocando uma reunião dos crentes, os apóstolos foram levados pelo 
Espírito Santo a criar um projeto para organizar melhor todas as forças de 
trabalho da igreja. Declararam ter chegado o tempo em que os chefes espi-
rituais que coordenavam as igrejas fossem aliviados da tarefa de atender os 
pobres, assim como de outras responsabilidades semelhantes, de modo que 
pudessem ficar livres para continuarem na obra de pregar o evangelho. — 
Atos dos apóstolos, pp. 88 e 89.

A seleção de novos oficiais da igreja foi feita com base em quê? Atos 
6:3 e 4. Quem deve guiar em tais assuntos? Atos 13:2; Atos 20:28.

At 6:3 e 4 — Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, 
cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa 4 e nos dedicare-
mos à oração e ao ministério da Palavra [Nova Versão Internacional].

At 13:2 — Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: 
Separem-Me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. [Nova Versão 
Internacional.]

At 20:28 — Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o 
Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele 
comprou com o Seu próprio sangue. [Nova Versão Internacional.]

14 de novembro
Ano bíblico: Atos 24-26
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A escolha dos sete [diáconos] para assumir a direção de ramos especiais 
da obra se mostrou uma grande bênção para a igreja. Esses oficiais dedica-
ram cuidadosa atenção às necessidades individuais, bem como aos interes-
ses financeiros gerais da igreja; e, pela sua administração prudente e seu 
piedoso exemplo, foram para seus colegas um auxílio importante em com-
binar os vários interesses da igreja em um todo unido. — Ibidem, p. 89.

Em Sua sabedoria, o Senhor tem tomado medidas para que, por meio da 
íntima relação mantida por todos os crentes, cristão esteja unido a cristão, e 
igreja a igreja. Desse modo, o instrumento humano será capacitado a coope-
rar com o divino. Cada agente estará subordinado ao Espírito Santo, e todos 
os crentes estarão unidos num esforço organizado e bem dirigido para dar 
ao mundo as boas novas da graça de Deus. — Ibidem, p. 164.

5. A NECESSIDADE DE UMA INFLUÊNCIA DIVINA

Como o Espírito Santo deveria influenciar aqueles que ensinam a Pa-
lavra de Deus? 1 Coríntios 2:1-4, 10-13.

1Co 2:1-4 — Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, 
não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria. 2 Pois resolvi nada saber entre 
vós, a não ser Jesus Cristo, e Este crucificado. 3 Estive convosco em fraqueza, em 
temor e em grande tremor. 4 Minha linguagem e pregação não consistiram em 
palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, [...] 
10 Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. Pois o Espírito examina todas as 
coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 11 Pois, quem conhece as coisas do ho-
mem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece 
as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 12 Não temos recebido o espírito do 
mundo, mas, sim, o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas 
que nos foram dadas gratuitamente por Deus. 13 Também falamos dessas coisas, 
não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas 
pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais.

Quais eram as condições para receber o dom que Cristo prometeu aos 
Seus seguidores através dos tempos? Atos 2:38 e 39; Atos 5:32. Por que 
não recebemos mais plenamente esse dom hoje?

At 2:38 e 39 — Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós 
seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados; e recebe-
reis o dom do Espírito Santo. 39 Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e 
para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar.

15 de novembro
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At 5:32 — E nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo, 
que Deus concedeu aos que Lhe obedecem.

Testifico a meus irmãos e irmãs que a igreja de Cristo, por mais fraca e 
defeituosa que seja, é o único objeto na Terra ao qual confere Sua suprema 
consideração. Enquanto estende ao mundo inteiro Seu convite para irem a 
Ele e serem salvos, comissiona Seus anjos para prestarem auxílio divino a 
toda alma que se achega a Ele em arrependimento e contrição, e pessoal-
mente, por meio de Seu Espírito Santo, tem estado no meio de Sua igreja. 
— Testemunhos para ministros, p. 15.

Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com Seus 
seguidores até o fim. Mas essa promessa não é devidamente valorizada; e, 
por isso, não temos presenciado o seu cumprimento na medida em que po-
deria ser visto. A promessa do Espírito é assunto em que pouco se pensa, e o 
resultado é o que deve ser esperado — secura, escuridão, empobrecimento 
e morte espirituais. Assuntos de menor importância ocupam a atenção, e o 
poder divino, tão necessário para o desenvolvimento e prosperidade da igre-
ja, e que traria consigo todas as outras bênçãos, está em falta, mesmo sendo 
oferecido em sua infinita plenitude. — Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 21.

PARA VOCÊ REFLETIR
1. Como Deus reconheceu os setenta anciãos como Seus mensageiros escolhidos 
no tempo de Moisés?
2. Por que Cristo soprou Seu Espírito sobre os discípulos? Qual é a importância 
disso para nós hoje?
3. O que é necessário antes que Deus possa derramar Seu Espírito sobre a igreja 
hoje?
4. Como o Espírito Santo auxilia na organização da igreja?
5. Por que o Espírito não tem exercido maior influência na igreja hoje?

16 de novembro
Ano bíblico: Romanos 1-4
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E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados 
para o dia da redenção (Efésios 4:30).

As verdades proclamadas terão poderosa influência sobre os ouvintes 
quando a igreja de hoje demonstrar, pelo poder do Espírito, que os mem-
bros têm retirado as afeições das coisas do mundo e estão dispostos a fazer 
sacrifícios a fim de que seus semelhantes possam ouvir o evangelho. — Atos 
dos apóstolos, p. 71.

Estudo adicional:
Atos dos apóstolos, pp. 70-76 (capítulo 7: “Uma advertência contra a hi-

pocrisia”); O Desejado de Todas as Nações, pp. 321-327 (capítulo 33: “Quem são 
meus irmãos?”).

1. UM BELÍSSIMO ESPÍRITO NA IGREJA PRIMITIVA

Que característica marcava a igreja primitiva? Atos 2:44 e 45; Atos 
4:34-37.

At 2:44 e 45 — Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em 
comum todas as coisas; 45 vendiam suas propriedades e seus bens, e repartiam o 
dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um.

At 4:34-37 — Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que pos-
suíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro 35 e o colocavam aos pés dos 
apóstolos; depois, ele era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. 36 Foi 
assim que procedeu José, levita nascido em Chipre, apelidado pelos apóstolos com 
o nome de Barnabé, que significa filho da exortação. 37 Ele vendeu o campo que 
possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. [Versão Bíblia Pastoral.]

Muitos desses primeiros crentes foram imediatamente separados da fa-
mília e dos amigos pelo zeloso fanatismo dos judeus, sendo, portanto, ne-
cessário providenciar-lhes alimento e abrigo.

18 de novembro
Ano bíblico: Romanos 8-10
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O relato declara: “Entre eles ninguém passava necessidade” (Atos 4:34). 
E diz como as necessidades eram supridas. Aqueles dentre os crentes que 
tinham dinheiro e bens alegremente os doavam para servirem de socorro 
na emergência. Vendendo suas casas ou suas terras, levavam o dinheiro e o 
depositavam aos pés dos apóstolos. “Depois, ele era distribuído a cada um 
conforme a sua necessidade” (Atos 4:35).

Essa generosidade da parte dos crentes foi o resultado do derramamento 
do Espírito. “Era um só coração e uma só alma” (Atos 4:32) dos conversos ao 
evangelho. Um interesse em comum os guiava — o sucesso da missão confia-
da a eles; e a mesquinhez1 não tinha lugar em sua vida. Seu amor aos irmãos e 
à causa que haviam abraçado era maior do que o amor ao dinheiro e às posses. 
Suas obras demonstravam que a salvação dos homens significava muito mais 
para eles do que as riquezas terrestres. — Atos dos apóstolos, pp. 70 e 71.

2. A HIPOCRISIA E SUA RÁPIDA PUNIÇÃO 

Que problema espiritual surgiu na igreja primitiva, lado a lado com o 
espírito generoso de muitos? Atos 5:1 e 2.

At 5:1 e 2 — Um homem chamado Ananias fez um acordo com sua esposa Sa-
fira: vendeu uma propriedade que possuía, 2 reteve uma parte do dinheiro para si e 
entregou a outra parte, colocando-a aos pés dos apóstolos. [Versão Bíblia Pastoral.]

Profunda convicção havia tomado conta de todos os presentes, e sob a 
influência direta do Espírito de Deus, Ananias e Safira haviam feito o voto de 
doar ao Senhor o produto da venda de certa propriedade que tinham.

Depois, Ananias e Safira ofenderam o Espírito Santo cedendo a senti-
mentos de avareza. Começaram a lamentar o compromisso que haviam 
feito, e logo perderam a suave influência da bênção que havia aquecido seu 
coração com o desejo de fazer grandes coisas em benefício da causa de Cris-
to. Chegaram à conclusão de que tinham se precipitado, e acharam por bem 
reconsiderar a decisão. Falaram entre si sobre o caso e resolveram não cum-
prir a promessa. — Atos dos apóstolos, pp. 71 e 72.

O que Pedro descobriu, sob a liderança do Espírito Santo? Qual foi o 
verdadeiro pecado de Ananias? Atos 5:3 e 4.

At 5:3 e 4 — Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu 
1 Mesquinhez: Ato de pessoa mesquinha, sovina; caráter de quem manifesta estreiteza de 
espírito e de visão, falta de magnanimidade; caráter daquilo que é insignificante e fútil.

19 de novembro
Ano bíblico: Romanos 11-13
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coração, para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do 
terreno? 4 Enquanto o possuías, não era teu? E, depois de vendido, o dinheiro não 
estava em teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, 
mas a Deus.

Nenhuma influência indevida tinha obrigado Ananias a sacrificar sua 
propriedade para o bem geral. Havia agido por livre escolha. Mas, ao tentar 
enganar os discípulos, havia mentido ao Todo-Poderoso. — Ibidem, p. 73.

O que aconteceu quando o pecado de Ananias se tornou público? Atos 
5:5 e 6.

At 5:5 e 6 — Ao ouvir isso, Ananias caiu no chão e morreu. E grande temor 
se apoderou de todos os que estavam ouvindo. 6 Os mais jovens se levantaram, 
enrolaram o corpo de Ananias num lençol e o levaram para enterrar. [Versão Bíblia 
Pastoral]. 

A infinita sabedoria viu que essa manifestação pública de ira divina era 
necessária para impedir que a jovem igreja se desmoralizasse. O número de 
crentes aumentava num ritmo constante. A igreja teria corrido perigo se, du-
rante o rápido aumento de novos conversos, fossem acrescentados homens e 
mulheres que, mesmo afirmando servir a Deus, adorassem a Mamom. Essa 
punição demonstrou que os homens não podem enganar a Deus, pois Ele co-
nhece o pecado escondido no coração e não Se deixa escarnecer. [Esse juízo] se 
destinava a ser uma advertência para a igreja, a fim de levá-la a evitar a falsa 
profissão e a hipocrisia, e acautelar-se de roubar a Deus. — Ibidem, pp. 73 e 74.

3. COMO DEUS VÊ A HIPOCRISIA

Mais tarde, que pergunta foi feita à esposa de Ananias, e qual foi a res-
posta dela? Atos 5:7 e 8.

At 5:7 e 8 — Umas três horas mais tarde, chegou a esposa de Ananias, sem 
saber o que havia acontecido. 8 Pedro lhe perguntou: É verdade que vocês vende-
ram o terreno por tal preço? Ela respondeu: Sim, foi por esse preço. [Versão Bíblia 
Pastoral].

Esse exemplo do ódio de Deus contra a cobiça, a fraude e a hipocrisia foi 
dado como um sinal de perigo, não apenas para a igreja primitiva, mas para 

20 de novembro
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todas as gerações futuras. Foi a cobiça que, a princípio, Ananias e Safira haviam 
alimentado. O desejo de manter para si uma parte daquilo que haviam pro-
metido ao Senhor os levou à fraude e à hipocrisia. — Atos dos apóstolos, p. 74.

Para que pecado Pedro chamou a atenção de Safira, e qual foi a trági-
ca consequência? Atos 5:9 e 10.

At 5:9 e 10 — Então Pedro disse: Por que vocês fizeram acordo para tentar 
o Espírito do Senhor? Veja! Os que foram enterrar seu marido estão chegando. 
Eles vão levar você também! 10 No mesmo instante, Safira caiu aos pés de Pedro 
e morreu. Quando os jovens entraram, encontraram-na morta e a levaram para 
enterrá-la junto do marido. [Versão Bíblia Pastoral.]

Deus odeia hipocrisia e a falsidade. Ananias e Safira cometeram fraude 
ao lidar com Deus. Mentiram ao Espírito Santo, e seu pecado foi punido com 
um castigo rápido e terrível. — Ibidem, p. 72.

Como Deus vê toda falsidade? Provérbios 12:22; Apocalipse 21:27.

Pv 12:22 — O Senhor odeia lábios mentirosos, mas Se agrada dos que prati-
cam a verdade.

Ap 21:27 — Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abomi-
nação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro.

No mundo, lida-se amplamente com fraude, falsidade e exagero; mas 
deveriam aqueles que afirmam crer na verdade praticar injustiça? Deveriam 
coletar a contaminação que está em toda parte, identificando-se com os 
que, embora sejam considerados homens justos, são malfeitores? Aquele 
que conhece o coração e não tolera o mínimo grau de pecado não apoiará a 
hipocrisia daqueles que se consideram Seus filhos. — The Review and Herald, 
19 de dezembro de 1893.

Quem pronuncia mentiras vende sua alma por baixo preço. Suas falsi-
dades talvez pareçam úteis nas emergências. Segundo as aparências, fecha 
vantajosos negócios que não poderia conseguir se agisse corretamente. Mas, 
enfim, chega num ponto em que não pode confiar em mais ninguém. Sendo 
ele mesmo um enganador, não confia na palavra de outros. [...]

O mesmo pecado [de Ananias e Safira] foi muitas vezes repetido na his-
tória futura da igreja, e ainda é praticado por muitos em nossa época. Con-
tudo, ainda que não se manifeste o desagrado visível de Deus, esse pecado 
não é menos terrível à Sua vista hoje do que no tempo dos apóstolos. — Atos 
dos apóstolos, p. 76.
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4. O PECADO CONTRA O ESPÍRITO SANTO

O que geralmente está envolvido no pecado contra o Espírito Santo? 
Jeremias 29:19; Lucas 13:34.

Jr 29:19 — Pois não deram ouvidos às Minhas palavras, diz o Senhor, as quais 
lhes enviei com insistência pelos Meus servos, os profetas. Mas vós não destes aten-
ção, diz o Senhor.

Lc 13:34 — Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que 
te são enviados! Quantas vezes Eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta 
seus filhotes debaixo das asas, e não quiseste!

Não há ninguém tão endurecido como os que desprezaram o convite da 
misericórdia e deram as costas ao Espírito da graça. A mais comum mani-
festação do pecado contra o Espírito Santo é o desprezar constantemente o 
convite do Céu para se arrepender. Todo passo rumo à rejeição de Cristo é um 
passo no sentido de rejeitar a salvação e de pecar contra o Espírito Santo. — 
O Desejado de Todas as Nações, p. 324.

Que outros males podem levar ao pecado contra o Espírito Santo? Ma-
teus 12:34-37.

Mt 12:34-37 — Raça de víboras! Como podeis falar coisas boas, sendo maus? 
Pois a boca fala do que o coração está cheio. 35 O homem bom tira coisas boas do 
seu bom tesouro; o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. 36 Digo-vos 
que, no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que 
proferirem. 37 Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras 
serás condenado.

Intimamente ligada à advertência de Cristo quanto ao pecado contra o 
Espírito Santo está aquela que é dada contra as palavras ociosas e más. As 
palavras demonstram aquilo que está no coração. [...] É perigoso deixar es-
capar uma palavra de dúvida ou questionar e criticar a luz divina. O hábito 
da crítica descuidada e irreverente reage sobre o caráter, alimentando a ir-
reverência e a descrença. Muitos homens que alimentam esse hábito estão 
inconscientes do perigo, até chegarem ao ponto de criticar e rejeitar a obra 
do Espírito Santo. — Ibidem, p. 323.
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O que deveríamos lembrar na batalha contra o pecado? Mateus 6:24.

Mt 6:24 — Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou odiará a um e 
amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus 
e às riquezas.

Estamos, sem dúvida nenhuma, sob o domínio de um ou de outro dos 
dois grandes poderes em luta pelo controle do mundo. Não é necessário que 
escolhamos abertamente o serviço do reino das trevas para cairmos sob seu 
poder. Basta negligenciarmos fazer aliança com o reino da luz. Se não coo-
perarmos com os instrumentos celestes, Satanás tomará posse do coração e 
o tornará sua morada. A única defesa contra o mal é Cristo habitando no co-
ração mediante a fé em Sua justiça. [...] Podemos abandonar muitos hábitos 
maus, podemos até mesmo nos separar de Satanás por algum tempo; mas 
sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele, momen-
to a momento, seremos derrotados. — Ibidem, p. 324.

5. CULTIVANDO O ESPÍRITO DA VERDADE

Que qualidade de caráter Deus valoriza, e sob que circunstâncias? 2 
Coríntios 8:21; Hebreus 13:18.

2Co 8:21 — Pois tomamos cuidado com o que é honesto, não só diante do 
Senhor, mas também diante dos homens.

Hb 13:18 — Orai por nós, pois estamos convencidos de que temos boa consci-
ência, desejando portar-nos corretamente em tudo.

Honestidade e franqueza deveriam sempre ser cultivadas por todos os 
que se consideram seguidores de Cristo. Deus e o direito devem ser seu guia. 
Batalhem de modo honesto e justo neste mundo maligno. Alguns serão 
honestos enquanto a honestidade não puser seus interesses mundanos em 
risco; mas todos os que agem com base nesse princípio terão seus nomes 
apagados do livro da vida.

Estrita honestidade deve ser cultivada. Passaremos só uma vez pelo 
mundo; não podemos voltar para corrigir erros; portanto, todo passo deve 
ser dado com piedoso temor e cuidadosa consideração. — The SDA Bible 
Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1081.

C

22 de novembro
Ano bíblico: 1 Coríntios 5-7

Quinta-feira

A
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Como o Espírito Santo nos ajuda enquanto buscamos a verdade? João 
16:13.

Jo 16:13 — Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá a 
toda a verdade. E não falará de Si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anun-
ciará as coisas que hão de vir.

Os que buscam de fato a verdade não precisam errar, pois a Palavra de 
Deus não é apenas direta e simples ao declarar o caminho da vida, mas o 
Espírito Santo é dado como um guia para compreender o caminho da vida 
ali revelado. — Primeiros escritos, p. 221.

O Espírito Santo é chamado tanto de Consolador quanto de Espírito da 
verdade, porque há conforto e esperança na verdade. Nada que é falso pode 
trazer paz genuína; mas, através da verdade, nos tornamos participantes da 
paz que excede todo entendimento. — Obreiros evangélicos, p. 310.

PARA VOCÊ REFLETIR
1. Que efeito o derramamento do Espírito Santo teve sobre o modo como os cren-
tes se consideravam uns ao outros?
2. Como Ananias e Safira ofenderam o Espírito Santo?
3. A que ponto a cobiça deles os levou, e como isso é uma advertência para nós 
hoje?
4. Como a crítica e a dúvida podem levar ao pecado contra o Espírito Santo?
5. De que modo podemos ser estritamente honestos nesta vida, e qual será o 
resultado?

B

23 de novembro
Ano bíblico: 1 Coríntios 8-10

Sexta-feira

24 de novembro
Ano bíblico:  1 Coríntios 11-13

Sábado

ANOTAÇÕES
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Sábado, 1º de dezembro de 2018

Oferta de primeiro sábado

Para a igreja em Maiden, Carolina do Norte, EUA

Prezados irmãos,
Saudações cristãs com Provérbios 3:5 e 6 — “Confia no Senhor de todo o 

coração, e não no teu próprio entendimento. Reconhece-O em todos os teus 
caminhos, e Ele endireitará tuas veredas”.

Por algum tempo, nós, da igreja de Charlotte, no Estado da Carolina do 
Norte, tentamos erguer outro farol para a honra de Deus, e realmente acre-
ditamos que o Senhor direcionou nosso esforço para a cidade de Maiden. 
Desde o primeiro momento em que vimos a propriedade, o Senhor abriu 
as portas e impressionou os corações, e com muita oração e abnegação por 
parte dos irmãos, fomos adiante com a compra. Realmente acreditamos que 
o Senhor tocou o coração do vendedor para que pudéssemos obter essa pro-
priedade a um preço menor do que o previsto.

Os irmãos leram as palavras oportunas encontradas em Manuscript Rele-
ases, vol. 4, p. 281, em relação a esta compra:

“Propriedades [...] nos são oferecidas, e deveríamos comprar algumas 
quando estiver claro que precisamos mesmo delas e esse investimento não 
nos faça contrair uma grande dívida. [...] O fato de que, em muitos casos, os 
proprietários estão ansiosos para vendê-las por um preço mais baixo conta 
muito a nosso favor.”

É um imóvel estruturalmente sólido, mas precisa ser reformado para se 
adequar e servir como casa de oração. As mudanças, embora não sejam mui-
tas, são caras. Apesar de termos feito grandes sacrifícios com nosso tempo 
e dinheiro, mais recursos são necessários. Estima-se que todas as despesas 
possam ser cobertas com um total de 50 mil dólares.

Para ajudar a concluir este projeto, apelamos à generosidade da famí-
lia da igreja para que se unam a nós no erguimento de um farol da verdade 
nesta área. Nós os convidamos a se tornarem instrumentos na mão de Deus 
para ajudar na salvação das almas da vizinhança de Maiden.

Agradecemos antecipadamente! Obrigado por suas orações e ajuda.

— Seus irmãos e irmãs em Charlotte, EUA.
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E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados 
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus (Romanos 12:2).

Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os 
pensamentos pecaminosos são afastados e as más ações abandonadas; o 
amor, a humildade e a paz substituem o ódio, a inveja e a guerra. A alegria 
substitui a tristeza, e a fisionomia reflete a luz do Céu. — O Desejado de Todas 
as Nações, p. 173.

Estudo adicional:
Meditação Olhando para o alto, pp. 236-241, 248, 345 e 346.

1. TRANSFORMADOS PELO ESPÍRITO

Que parte o Espírito Santo desempenha ao nos tornarmos semelhan-
tes a Cristo? 2 Coríntios 3:18.

2Co 3:18 — Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um es-
pelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma 
imagem, que vem do Espírito do Senhor.

Contemplar a Cristo significa estudar Sua vida conforme nos é apresentada 
em Sua Palavra. Devemos cavar em busca da verdade como quem procura um 
tesouro escondido. Devemos fixar nossos olhos em Cristo. Quando O aceitar-
mos como nosso Salvador pessoal, teremos ousadia para nos aproximarmos 
do trono da graça. Pelo contemplar somos transformados, moralmente asse-
melhados Àquele que é perfeito em caráter. Ao receber Sua justiça imputada, 
mediante o poder transformador do Espírito Santo, nos tornamos semelhan-
tes a Ele. — The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1098.

25 de novembro
Ano bíblico: 1 Coríntios 14-16

Domingo

Sábado, 1º de dezembro de 2018

“Sede transformados”

A
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O que Jesus faz por nós mediante o Espírito Santo? 1 Coríntios 6:11.

1Co 6:11 — Alguns de vós éreis assim. Mas fostes lavados, santificados e justi-
ficados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.

A ausência de devoção, piedade e santificação do homem exterior é a 
consequência de negar a Jesus Cristo, Justiça Nossa. O amor de Deus precisa 
ser constantemente cultivado. — Fé e obras, p. 15.

2. CONVENCENDO A ALMA DO PECADO

Do que o Espírito Santo convence a alma? João 16:8-10.

Jo 16:8-10 — E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e 
do juízo: 9 do pecado, porque não creem em Mim; 10 da justiça, porque vou para 
Meu Pai, e não Me vereis mais.

O coração é tocado e se torna contrito. A confissão daquele que está ar-
rependido limpa a atmosfera moral da alma e ativa sagrados princípios. A 
graça controladora de Cristo penetra no coração. [...] Os pecados são vistos 
sob a mesma luz em que Deus os vê. São confessados e, em seguida, perdoa-
dos. — The Review and Herald, 28 de junho de 1898.

Como uma pessoa verdadeiramente piedosa reage à repreensão? 
Atos 2:37; Provérbios 9:8.

At 2:37 — Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e pergunta-
ram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos?

Pv 9:8 — Não repreendas o zombador, porque ele te odiará. Repreende o sábio 
e ele te amará. [Bíblia Difusora — Freis Capuchinhos.]

Aqueles que são repreendidos pelo Espírito de Deus não devem se levan-
tar contra o humilde instrumento. É Deus, e não um mortal errante, que fa-
lou para salvá-los da ruína. — Testemunhos para a igreja, vol. 3, p. 257.

Não é agradável para a natureza humana receber reprovação, nem é pos-
sível para o coração humano perceber a necessidade da reprimenda ou da 
bênção que acompanha a correção quando não está esclarecido pelo Espí-
rito de Deus. À medida que o ser humano se entrega à tentação e aceita o 

26 de novembro
Ano bíblico: 2 Coríntios 1-4

Segunda-feira

A

B

B
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pecado, sua mente se torna confusa. A percepção moral é pervertida. Os avisos 
da consciência passam a ser desrespeitados e sua voz se torna cada vez menos 
clara. Ele perde gradualmente a capacidade de distinguir entre o certo e o erra-
do, até o ponto de ficar sem a menor referência de sua situação perante Deus. 
[...] O Senhor dá evidências suficientes a todo aquele que quiser se satisfazer 
quanto à natureza dos Testemunhos; e tão logo reconheça que os mesmos vêm 
de Deus, é seu dever aceitar a reprovação, ainda que não consiga ver o aspec-
to pecaminoso do seu modo de agir. Se entendesse perfeitamente seu estado, 
por que precisaria ser repreendido? É exatamente por não entender que Deus, 
de modo misericordioso, envia o testemunho a ele, para que possa se arrepen-
der e se reformar antes que seja tarde demais. — Ibidem, vol. 5, p. 682.

Quando somos repreendidos por causa do pecado em nossa vida e de-
sejamos mudar, do que deveríamos nos lembrar? Isaías 55:7; Oseias 
6:1; 1 João 1:9.

Is 55:7 — O ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pen-
samentos; volte-se para o Senhor, que Se compadecerá dele; volte-se para o nosso 
Deus, porque é rico em perdoar.

Os 6:1 — Vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas 
haverá de nos curar; ele nos feriu, mas cuidará das feridas.

1Jo 1:9 — Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos per-
doar os pecados e nos purificar de toda injustiça.

Certamente há esperança para todo aquele que, ao ser reprovado por 
Deus, fizer como Davi e humilhar a alma com confissão e arrependimento. 
Quem quer que aceite, com fé, as promessas de Deus, encontrará perdão. O 
Senhor nunca rejeitará uma alma verdadeiramente arrependida. — Patriar-
cas e profetas, p. 726.

3. CRIANDO UM NOVO CORAÇÃO

Que obra criadora o Espírito Santo está operando em cada pessoa? 
João 16:8 e 9; João 12:32.

Jo 16:8 e 9 — E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e 
do juízo: 9 do pecado, porque não creem em Mim.

Jo 12:32 — E Eu, quando for levantado da Terra, atrairei todos a Mim.

A mesma mente divina que opera na natureza fala ao coração das pes-
soas e cria nelas um irresistível desejo de obter algo que não possuem. As 

C

27 de novembro
Ano bíblico: 2 Coríntios 5-7

Terça-feira

A
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coisas do mundo não as satisfazem mais. O Espírito de Deus insiste com elas 
para que busquem aquilo que de fato pode trazer paz e descanso — a graça 
de Cristo e a alegria da santidade. Através de influências visíveis e invisíveis, 
nosso Salvador está constantemente agindo para atrair a mente das pesso-
as dos prazeres ilusórios do pecado para as bênçãos infinitas que, por meio 
dEle, podem alcançar. — Caminho a Cristo, p. 28.

Qual é a condição espiritual do coração não convertido? Jeremias 17:9; 
Romanos 3:23.

Jr 17:9 — O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas; quem 
pode conhecê-lo?

Rm 3:23 — Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.

Nenhum homem pode entender seus erros por si mesmo. [...] Só há uma 
forma de alcançar o verdadeiro conhecimento do eu. Precisamos olhar a 
Cristo. A falta de conhecimento dEle é que faz os homens criarem uma ideia 
tão elevada de sua própria justiça. Quando contemplarmos Sua pureza e ex-
celência, veremos nossa fraqueza, pobreza e defeitos exatamente do jeito 
que são. Veremos que estamos perdidos e sem esperança, vestidos com o 
manto da justiça própria, como qualquer outro pecador. Veremos que, se 
formos salvos afinal, não será por nossa própria bondade, mas pela graça 
infinita de Deus. — Parábolas de Jesus, p. 159.

O que Deus deseja fazer por nós no momento em que entendemos o 
verdadeiro estado de nosso coração? Isaías 1:18; Ezequiel 18:31; Eze-
quiel 36:26.

Is 1:18 — Vinde e raciocinemos, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados 
sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam 
vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã.

Ez 18:31 — Livrai-vos de todas as transgressões que cometestes contra Mim; 
criai em vós um coração novo e um espírito novo; por que haverias de morrer, ó 
casa de Israel?

Ez 36:26 — Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo 
dentro de vós; tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne.

Você dará permissão a Deus para raciocinar com sua alma? Confiará a 
proteção de sua alma a Ele, como a um fiel Criador? Então venha, e vivamos 
sob a luz de Seu semblante, e oremos como Davi: “Purifica-me com hissopo, 
e ficarei puro; lava-me, e mais branco do que a neve serei” (Salmos 51:7 — 

B

C
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Nova Versão Internacional). Pela fé, aplique o sangue de Cristo ao seu cora-
ção, pois unicamente isso pode torná-lo mais branco que a neve. Contudo, 
você diz: “A renúncia de todos os meus ídolos irá despedaçar meu coração”. 
Essa renúncia de tudo por amor a Deus é representada pelo cair sobre a Pe-
dra e ser despedaçado (Mateus 21:44). Então desista de tudo por amor a Ele, 
pois, a menos que seja despedaçado, você é inútil. — Mensagens escolhidas, 
vol. 1, p. 330.

4. ANDANDO SEGUNDO O ESPÍRITO

Como é possível viver uma vida vitoriosa? Romanos 8:1-4; Gálatas 5:16.

Rm 8:1-4 — Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão 
em Cristo Jesus. 2 Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei 
do pecado e da morte. 3 Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava 
fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando 
o Seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pe-
cado, 4 para que a justa exigência da Lei se cumprisse em nós, que não andamos 
segundo a carne, mas segundo o Espírito.

Gl 5:16 — Mas eu afirmo: Andai em Espírito e nunca satisfareis os desejos da 
carne.

Nossa futura felicidade eterna depende de que nosso ser, com todas as 
suas habilidades e faculdades, seja mantido em obediência a Deus e posto 
sob o controle divino. [...]

Mediante o poder moral que Cristo concedeu ao homem, podemos dar 
graças a Deus por nos fazer achar uma herança com os santos na luz. Por meio 
de Jesus Cristo, todo homem pode vencer em seu próprio favor e por conta pró-
pria, mantendo sua individualidade de caráter. — Para conhecê-lO, p. 291.

Como o cristão viverá sob a orientação do Espírito Santo? Gálatas 2:20.

Gl 2:20 — Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em 
mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me 
amou e Se entregou por mim.

Quem mais ama a Cristo, maior soma de bem fará. Não há limites à uti-
lidade de uma pessoa que, tirando o próprio eu de vista, abre espaço à obra 
do Espírito Santo no coração e vive uma vida de inteira consagração a Deus. 
Se os homens aguentarem a necessária disciplina, sem reclamar nem desfa-

A
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Ano bíblico: 2 Coríntios 8-10
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lecer no caminho, Deus os ensinará a cada hora, a cada dia. Ele anseia revelar 
Sua graça. Assim que Seu povo retirar os obstáculos, Ele derramará as águas 
da salvação em correntes mediante os canais humanos. — O Desejado de To-
das as Nações, pp. 250 e 251.

Qual é o agente essencial que o Espírito usa para purificar nossa vida? 
1 Pedro 1:22 e 23.

1 Pe 1:22 e 23 — Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência 
à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo 
coração. 23 Fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela 
Palavra de Deus, que vive e permanece.

As Escrituras são o grande veículo na transformação do caráter. Cristo 
orou: “Santifica-os na verdade; a Tua palavra é a verdade” (João 17:17). Ao ser 
estudada e obedecida, a Palavra opera no coração, controlando todo atribu-
to não santificado. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, e a fé que 
brota no coração opera por amor a Cristo, conformando-nos em corpo, alma 
e espírito à Sua própria imagem. Então Deus pode nos usar para fazer Sua 
vontade. O poder que nos é dado opera de dentro para fora, levando-nos a 
transmitir a outros a verdade que nos foi comunicada. — Parábolas de Jesus, 
p. 100.

5. CORAÇÕES TRANSFORMADOS, VIDAS TRANSFORMADAS

Que mudança será evidente na vida de quem se converteu? Como o 
Espírito Santo influencia as ações? Romanos 8:13 e 14; Ezequiel 36:27.

Rm 8:13 e 14 — Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo 
Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. 14 Pois todos os que são guia-
dos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus.

Ez 36:27 — Também porei o Meu Espírito dentro de vós e farei com que andeis 
nos Meus estatutos; e obedecereis aos Meus Mandamentos e os praticareis.

Ainda que não possamos ver o Espírito de Deus, sabemos que os homens 
que estiveram mortos em ofensas e pecados estão convertidos e convenci-
dos pela operação dEle. O imprudente e rebelde se torna sério. O de coração 
endurecido se arrepende de seus pecados, e os incrédulos passam a crer. Os 
jogadores, os bêbados e os pervertidos se tornam firmes, abstinentes e pu-

C
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ros. O rebelde e teimoso passa a ser manso e cristão. Quando vemos essas 
mudanças no caráter, podemos ter certeza de que o poder divino de con-
versão transformou o homem por inteiro. Não vimos o Espírito Santo, mas 
vimos a evidência de Sua obra na transformação do caráter daqueles que 
eram pecadores endurecidos e teimosos. — Evangelismo, p. 288.

Que passo Deus deseja que demos para demonstrar que temos acei-
tado o novo coração oferecido por Ele? Atos 2:38; Atos 22:16.

At 2:38 — Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados; e recebereis 
o dom do Espírito Santo.

At 22:16 — Agora, por que te demoras? Levanta-te, sê batizado e lava os teus 
pecados, invocando o Seu nome.

O homem foi reconduzido ao favor de Deus pela lavagem da regenera-
ção. Essa lavagem é o sepultamento com Cristo na água, à semelhança de 
Sua morte, representando que todos os que se arrependem da transgressão 
da Lei de Deus recebem purificação e limpeza mediante a obra do Espírito 
Santo. O batismo representa a verdadeira mudança de vida pela renovação 
do Espírito. — A fé pela qual eu vivo, p. 143.

PARA VOCÊ REFLETIR
1. Unicamente quando podemos dar uma representação verdadeira de Deus aos 
outros?
2. Por que precisamos ser repreendidos? Se nosso coração é iluminado pelo Espí-
rito Santo, como reagiremos à repreensão?
3. O que acontecerá conosco ao contemplarmos a Cristo em Sua pureza e excelên-
cia?
4. O que ocorre conosco quando nossa mente é renovada pelo Espírito Santo?
5. Como sabemos que o Espírito Santo tem trabalhado na vida de alguém?

1º de dezembro
Ano bíblico: Gálatas 4-6

Sábado

30 de novembro
Ano bíblico: Gálatas 1-3

Sexta-feira
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Meu Pai é glorificado nisto: em que deis muito fruto; e assim sereis 
Meus discípulos (João 15:8).

Através de você, Deus deseja manifestar a santidade, a benevolência e 
a compaixão do próprio caráter dEle. Contudo, o Salvador não exige que os 
discípulos se esforcem para dar frutos. Apenas lhes pede que permaneçam 
nEle. — O Desejado de Todas as Nações, p. 677.

Estudo adicional:
O Desejado de Todas as Nações, pp. 674-677 (capítulo 73: “Não se turbe o vos-

so coração”).

1. EU SOU A VIDEIRA VERDADEIRA

Que figura Jesus usou para descrever o relacionamento espiritual 
existente entre Ele, o Pai e os discípulos? João 15:1.

Jo 15:1 — Eu sou a Videira verdadeira, e Meu Pai é o agricultor.

[Cristo] usou a figura da videira para que, ao virmos uma, possamos re-
cordar Suas preciosas lições. Corretamente interpretada, a natureza é o es-
pelho da divindade.

Cristo apontou à videira e seus ramos: Dou-lhe esta lição para que possa 
entender Meu relacionamento com você e sua relação comigo. — Olhando 
para o alto, p. 182.

Que significado bíblico é associado à videira? Salmos 80:8 e 9.

Sl 80:8 e 9 — Trouxeste uma videira do Egito; expulsaste as nações e a plantas-
te. 9 Tu lhe preparaste lugar; ela lançou profundas raízes e encheu a Terra.

Sábado, 8 de dezembro de 2018

Uma lição da vinha

2 de dezembro
Ano bíblico: Efésios 1-3

Domingo
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Os judeus sempre consideraram a videira como a mais nobre das plan-
tas, e um modelo de tudo que é poderoso, excelente e frutífero. Israel havia 
sido representado como uma videira plantada por Deus na terra prometida. 
Os judeus baseavam sua esperança de salvação no fato de estarem conecta-
dos a Israel. Mas Jesus diz: Eu sou a Videira verdadeira. Não pensem que, só 
pelo fato de estarem ligados a Israel, vocês têm direito de participar da vida 
de Deus e herdar Sua promessa. Somente por Mim a vida espiritual é recebi-
da. — O Desejado de Todas as Nações, p. 675.

2. MEU PAI É O LAVRADOR

De acordo com a lição da videira, de quem Cristo dependia? João 5:19; 
João 14:10.

Jo 5:19 — E disse-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o Filho 
nada pode fazer por Si mesmo, senão o que vir o Pai fazer; porque tudo quanto Ele 
faz, o Filho faz também.

Jo 14:10 — Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em Mim? As palavras 
que vos digo, não as digo por Mim mesmo. Mas o Pai, que permanece em Mim, é 
quem faz as Suas obras.

Em vez de escolher a graciosa palmeira, o altaneiro cedro ou a força do 
carvalho, Jesus usa a videira e suas pequenas gavinhas [garras] para repre-
sentar a Si mesmo. A palmeira, o cedro e o carvalho se mantêm sozinhos em 
pé. Não precisam de apoio. Mas a videira se entrelaça na grade e cresce rumo 
ao céu. Da mesma forma, Cristo, em Sua humanidade, dependia do poder 
divino. — O Desejado de Todas as Nações, pp. 674 e 675.

Quão ampla era a confiança de Cristo em Seu Pai, no sentido de que to-
das as Suas necessidades seriam supridas por Ele? João 5:30; 1 Pedro 5:7.

Jo 5:30 — Não posso fazer coisa alguma por Mim mesmo; conforme ouço, as-
sim julgo; e o Meu julgamento é justo, porque não procuro a Minha vontade, mas 
a vontade dAquele que Me enviou.

1Pe 5:7 — Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado 
de vós.

Cristo Se esvaziou tão completamente do próprio eu que não fazia pla-
nos para Si mesmo. Aceitava os planos de Deus para Ele, os quais Lhe eram 
desdobrados dia a dia por Seu Pai. — Ibidem, p. 208.
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Quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, estava em 
perfeita paz. Não havia nenhum sinal de medo nas palavras ou no olhar, pois 
não havia temor algum em Seu coração. Contudo, não descansava na posse 
do poder onipotente. Não era como o “Senhor da Terra, do mar e do Céu” que 
Se mantinha tranquilo. Esse poder havia sido entregue. Diz Ele: “Não posso 
de Mim mesmo fazer coisa alguma” (João 5:30). Confiava no poder do Pai. 
Era pela fé — no amor e cuidado de Deus — que Jesus descansava, e o poder 
das palavras que acalmaram a tempestade veio de Deus. — Ibidem, p. 336.

O que a lição da videira nos ensina sobre o caráter do Pai? Isaías 27:2 
e 3.

Is 27:2 e 3 — Naquele dia se dirá: Cantai sobre a vinha deliciosa. 3 Eu, o Se-
nhor, protejo-a e a rego a cada momento; Eu a protegerei dia e noite, para que 
ninguém lhe cause dano.

Nosso Pai celestial plantou essa boa Videira nos montes da Palestina, e 
Ele mesmo foi o Lavrador. Muitos foram atraídos pela beleza da Videira, re-
conhecendo Sua origem celestial. Mas aos olhos dos guias de Israel, ela se 
parecia com a raiz de uma terra seca. Tomaram a planta e a esmagaram com 
pés profanos. Pensavam destruí-la para sempre. Mas o Lavrador celestial 
nunca perdeu de vista Sua planta. Quando os homens pensavam que estava 
morta, Ele a tomou e a plantou do lado de fora do muro. O tronco deixaria 
de ser visível. Estava oculto dos cruéis ataques humanos. Mas os ramos da 
Videira pendiam do muro. Esses ramos é que deviam representá-la. — Ibi-
dem, p. 675.

3. VOCÊS SÃO OS RAMOS

O que é necessário para que cada ramo cresça e dê frutos? João 15:5.

Jo 15:5 — Eu sou a videira; vós sois os ramos. Quem permanece em Mim e Eu 
nele, esse dá muito fruto; porque sem Mim nada podeis fazer.

Essa relação espiritual só pode ser estabelecida pelo exercício pessoal da 
fé. Essa fé deve expressar total preferência de nossa parte, perfeita confiança, 
inteira consagração. Nossa vontade tem de estar completamente entregue à 

C
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vontade divina; nossos sentimentos, desejos, interesses e honra, identifica-
dos com a prosperidade do reino de Cristo e a honra de Sua causa, recebendo 
constantemente dEle graça, e Ele aceitando nossa gratidão. — Testemunhos 
para a igreja, vol. 5, p. 229.

A união com Cristo, por meio da fé viva, é duradoura; qualquer outra 
união está condenada a fracassar. Cristo nos escolheu primeiro, pagando 
um preço infinito por nossa redenção; e o verdadeiro crente escolhe a Cristo 
como o primeiro, o último e o melhor em tudo. Mas essa união nos custa 
algo. É uma união da mais íntima dependência, da qual um ser orgulhoso 
deverá participar. Todos os que dela participam precisam sentir sua necessi-
dade do sangue expiatório de Cristo. Precisam experimentar uma mudança 
de coração. Precisam entregar sua própria vontade à vontade de Deus. Have-
rá luta contra barreiras externas e internas. É preciso que haja uma dolorosa 
obra de afastamento e de aproximação. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, o 
mundanismo — o pecado em todas as suas formas — precisa ser vencido, se 
quisermos entrar em comunhão com Cristo. A razão que leva muitos a con-
siderarem a vida cristã tão terrivelmente difícil, e que os leva a serem tão 
inconstantes, tão instáveis, é que procuram se unir a Cristo sem se afastarem 
primeiro dos ídolos acariciados. — Ibidem, p. 231.

Como Cristo habita em nós? João 15:7; João 14:16-18 e 23.

Jo 15:7 — Se permanecerdes em Mim, e as Minhas palavras permanecerem em 
vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido.

Jo 14:16-18 e 23 — E Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para 
que fique para sempre convosco, 17 o Espírito da verdade, o qual o mundo não 
pode receber, porque não O vê nem O conhece; mas vós O conheceis, pois Ele ha-
bita convosco e estará em vós. 18 Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós. [...] 23 
Jesus lhe respondeu: Se alguém Me amar, obedecerá à Minha Palavra; e Meu Pai o 
amará, e viremos a ele e faremos nele morada.

É por meio da Palavra que Cristo habita em Seus seguidores. Esta é a 
mesma união vital representada por comer Sua carne e beber Seu sangue. 
As palavras de Cristo são espírito e vida. Ao recebê-las, você recebe a vida da 
Videira. Passa a viver “de toda a palavra que sai da boca de Deus” (Mateus 
4:4). — O Desejado de Todas as Nações, p. 677.

Quando unidos assim [o enxerto e a Videira], as palavras de Cristo per-
manecem em nós, e não somos movidos por sentimentos inconstantes, mas 
por um princípio vivo e permanente. As palavras de Cristo precisam ser me-
ditadas, nutridas e armazenadas no coração. — Testemunhos para a igreja, vol. 
4, p. 355.
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4. PARTICIPANDO DA NATUREZA DIVINA

Ao nos alimentarmos da Palavra de Deus, obedecendo a seus princí-
pios em nossa vida, o que acontecerá? João 17:17; 1 Pedro 1:22 e 23; 2 
Pedro 1:4.

Jo 17:17 — Santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade.
1Pe 1:22 e 23 — Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência 

à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo 
coração. 23 Fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela 
Palavra de Deus, que vive e permanece.

2Pe 1:4 — Pelas quais Ele nos deu Suas preciosas e mais sublimes promessas 
para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo esca-
pado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça.

Ao alimentar-se de Sua palavra, [Seu povo] achará que ela é espírito e 
vida. A palavra destrói a natureza carnal, terrena, e comunica nova vida em 
Cristo Jesus. O Espírito Santo Se achega à alma como Consolador. Pela trans-
formadora influência de Sua graça, a imagem de Deus se reproduz no discí-
pulo; torna-se uma nova criatura. O amor toma o lugar do ódio, e o coração 
adquire a semelhança divina. — O Desejado de Todas as Nações, p. 391.

Oremos para que as poderosas energias do Espírito Santo, com todo o 
Seu poder vivificador, restaurador e transformador, possam atuar como uma 
corrente elétrica sobre o coração atacado de paralisia, fazendo com que cada 
nervo estremeça com nova vida, restaurando o homem todo de seu estado 
terreno, sensual e morto, para o de perfeita saúde espiritual. Como resul-
tado, você se tornará participante da natureza divina, “tendo escapado da 
corrupção que, pela concupiscência, há no mundo” (2 Pedro 1:4); e em sua 
alma será refletida a imagem dAquele por cujas feridas você foi curado. — 
Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 267.

Qual será a natureza de um ramo unido em vital conexão com a videi-
ra? Romanos 11:16; Romanos 6:22.

Rm 11:16 — Se os primeiros frutos são santos, a massa também é; e se a raiz 
é santa, os ramos também são.

Rm 6:22 — Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos servos de Deus, 
tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna.
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A ligação dos ramos com a videira, disse [Cristo], representa a relação 
que você deve manter comigo. O renovo é enxertado na videira viva e, fibra 
por fibra, veia por veia, se une ao tronco. A vida da videira torna-se a vida do 
ramo. Assim, a alma morta em ofensas e pecados recebe vida mediante a 
ligação com Cristo. Pela fé nEle como Salvador pessoal é que se forma essa 
união. O pecador une sua fraqueza à força de Cristo, seu vazio à plenitude 
dEle, sua fragilidade à inabalável resistência do Salvador. Assim, ele possui 
a mente de Cristo. Sua humanidade tocou a nossa, e nossa humanidade to-
cou a divindade. Assim, pela operação do Espírito Santo, o homem torna-se 
participante da natureza divina. É aceito no Amado. — O Desejado de Todas as 
Nações, p. 675.

Estabelecida essa intimidade de relacionamento e comunhão, nossos 
pecados são postos sobre Cristo, e Sua justiça nos é imputada. Ele foi feito 
pecado por nós, para que nEle fôssemos feitos justiça de Deus. — Testemu-
nhos para a igreja, vol. 5, p. 229.

5. CARREGADOS DE FRUTOS

Quão constante deve ser nossa conexão com Cristo através do Espírito 
Santo? Hebreus 3:14.

Hb 3:14 — Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos 
a nossa confiança inicial firme até o fim.

Isso não é um contato casual, ora sim ora não. O ramo se torna uma parte 
da videira viva. A transmissão de vida, força e fertilidade da raiz para os ra-
mos é livre e constante. Separado da videira, o ramo não pode viver. Da mes-
ma forma, disse Jesus, vocês não podem viver separados de Mim. A vida que 
receberam de Mim só pode ser mantida por meio de constante comunhão. 
Sem Mim, vocês não podem vencer um único pecado ou resistir a uma única 
tentação. — O Desejado de Todas as Nações, p. 676.

O que surgirá de modo natural na vida de um ramo que esteja vital-
mente conectado à videira? João 15:8; Gálatas 5:22 e 23.

Jo 15:8 — Meu Pai é glorificado nisto: em que deis muito fruto; e assim sereis 
Meus discípulos.

Gl 5:22 e 23 — Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, paciência, benig-
nidade, bondade, fidelidade, 23 amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas 
não existe lei.
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Permanecer em Cristo quer dizer fé viva, fervorosa, refrigerante, que ope-
ra por amor e purifica a alma. Quer dizer receber constantemente do Espírito 
de Cristo, uma vida de consagração sem reservas ao Seu serviço. Onde quer 
que exista essa união, as boas obras aparecerão. A vida da videira se manifes-
tará em perfumosos frutos nos ramos. O constante suprimento da graça de 
Cristo beneficiará vocês e os tornará uma bênção, até que possam dizer com 
Paulo: “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive 
em mim” (Gálatas 2:20). — Para conhecê-lO, p. 132.

Quando vivermos pela fé no Filho de Deus, os frutos do Espírito serão vis-
tos em nossa vida; nenhum deles faltará. — O Desejado de Todas as Nações, p. 
676.

PARA VOCÊ REFLETIR
1. Qual é o único modo de recebermos vida espiritual?
2. O que a videira nos ensina sobre a confiança que podemos ter em Deus?
3. Qual é um dos motivos pelo qual podemos achar a vida cristã tão difícil?
4. Qual é o único modo de participarmos da vida da videira?
5. O que é essencial para que um cristão dê muito fruto?
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Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós; e sereis 
Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Sama-
ria, e até os confins da Terra (Atos 1:8).

O Espírito Santo repousou especialmente sobre os apóstolos, que foram 
testemunhas da crucifixão, ressurreição e ascensão de nosso Senhor — ver-
dades importantes que deviam ser a esperança de Israel. — Primeiros escritos, 
p. 196.

Estudo adicional: 
Atos dos apóstolos, pp. 35-46 (capítulo 4: “O Pentecostes”).

1. UMA NOVA FASE NA VIDA DOS DISCÍPULOS

Descreva a atitude dos seguidores de Jesus após a ascensão. Atos 1:12; 
Lucas 24:50-53.

At 1:12 — Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das 
Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado.

Lc 24:50-53 — Então os levou até Betânia e, levantando as mãos, os aben-
çoou. 51 E aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-Se deles; e foi elevado 
ao Céu. 52 Depois de O adorarem, voltaram com grande alegria para Jerusalém. 
53 E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus.

Quando os discípulos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, 
o povo os observava, esperando ver em sua fisionomia uma expressão de 
tristeza, confusão e derrota; mas viram alegria e triunfo. Os discípulos não 
lamentavam, agora, as esperanças frustradas. Tinham visto o Salvador res-
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suscitado, e as palavras de Sua promessa de despedida ecoavam constante-
mente nos ouvidos deles. — Atos dos apóstolos, p. 35.

Pelo que os discípulos ansiosamente aguardavam, e quanto tempo 
permaneceriam em Jerusalém? Atos 1:4 e 5.

At 1:4 e 5 — Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes 
que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a 
qual, disse Ele, de Mim ouvistes. 5 Porque, na verdade, João batizou com água, mas 
vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.

Em obediência à ordem de Cristo, [os discípulos] aguardaram em Jerusa-
lém o cumprimento da promessa do Pai — o derramamento do Espírito. Não 
esperaram sem fazer nada. Diz o registro que “estavam sempre no templo, 
louvando e bendizendo a Deus” (Lucas 24:53). Reuniram-se também para 
apresentar seus pedidos ao Pai em nome de Jesus. Sabiam que tinham um 
representante no Céu, um Advogado junto ao trono de Deus. — Idem.

2. A IMPORTÂNCIA DO PREPARO ADEQUADO

Como os discípulos se prepararam durante aquele tempo de espera? 
Atos 1:14.

At 1:14 — E, unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulhe-
res, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dEle.

Em obediência à palavra de seu Mestre, os discípulos se reuniram em Je-
rusalém para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Passaram dez 
dias ali — dias de profundo exame de coração. Puseram de lado todas as di-
ferenças e uniram-se intimamente em comunhão cristã. — Testemunhos para 
a igreja, vol. 8, p. 15.

Enquanto aguardavam o cumprimento da promessa, os discípulos hu-
milharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua in-
credulidade. Ao recordarem as palavras que Cristo havia dito a eles antes 
da morte, entenderam mais profundamente o significado delas. — Atos dos 
apóstolos, p. 36.

O que nos impede, muitas vezes, de alcançarmos a verdadeira unida-
de dentro da igreja? Provérbios 13:10; 1 João 2:16.
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Pv 13:10 — A arrogância só produz conflito, mas a sabedoria está com os que 
se aconselham.

1Jo 2:16 — Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos 
olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo.

Toda autossuficiência, egoísmo e orgulho de opinião devem ser aban-
donados. Devemos nos achegar aos pés de Jesus e aprender dAquele que é 
manso e humilde de coração. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 414.

Se o orgulho e o egoísmo fossem abandonados, cinco minutos bastariam 
para resolver a maioria das dificuldades. — Primeiros escritos, p. 119.

O que aconteceu quando os discípulos agiram de acordo com as ins-
truções de Jesus, eliminando todas as diferenças? Atos 2:1 e 2.

At 2:1 e 2 — Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mes-
mo lugar. 2 De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e 
encheu toda a casa onde estavam sentados.

Enquanto os discípulos aguardavam e ofereciam preces a Deus, o Espírito 
desceu sobre eles com uma plenitude que alcançou cada coração. O Ser in-
finito revelou-Se em poder à Sua igreja. Era como se essa influência tivesse 
sido reprimida por séculos, e agora o Céu se alegrasse em poder derramar 
sobre a igreja as riquezas da graça do Espírito. E sob a influência do Espí-
rito, palavras de arrependimento e confissão misturavam-se com cânticos 
de louvor por pecados perdoados. Eram ouvidas palavras de gratidão e de 
profecia. Todo o Céu se inclinou para contemplar a sabedoria do incompará-
vel e incompreensível amor. Cheios de admiração, os apóstolos exclamaram: 
“Nisto consiste o amor” (1 João 4:10). Apoderaram-se do dom que lhes foi 
concedido. — Atos dos apóstolos, p. 38.

3. CONFIRMAÇÃO DIVINA

Que habilidade especial o Senhor conferiu aos discípulos? Atos 2:3 e 4.

At 2:3 e 4 — E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, 
e sobre cada um pousou uma. 4 Todos ficaram cheios do Espírito Santo e come-
çaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem.
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O Espírito Santo, assumindo a forma de línguas de fogo, repousou sobre 
os que estavam reunidos. Elas simbolizavam o dom agora concedido aos dis-
cípulos, o qual os capacitava a falar com fluência línguas com as quais nunca 
antes tiveram contato. A aparência de fogo significava o fervoroso zelo com 
que os apóstolos trabalhariam, e o poder que acompanharia sua obra. — 
Atos dos apóstolos, p. 39.

Que milagre demonstrou que Deus os estava guiando? Atos 2:5-12.

At 2:5-12 — Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há 
debaixo do Céu. 6 Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou. E todos fi-
caram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. 7 E, perplexos e 
admirados, diziam uns aos outros: Por acaso esses que estão falando não são todos 
galileus? 8 Como, então, cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? 
9 Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadó-
cia, do Ponto e da Ásia, 10 da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia 
próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao 
judaísmo, 11 cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus 
em nossa própria língua. 12 E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: O 
que isto quer dizer?

Cada língua conhecida tinha uma representação no meio deles. Essa 
diversidade de línguas teria sido um enorme obstáculo à proclamação do 
evangelho; Deus, contudo, de maneira miraculosa, supriu a deficiência dos 
apóstolos. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam conseguido numa 
vida inteira. Agora podiam divulgar as verdades do evangelho em qualquer 
parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem trabalhavam. Esse 
miraculoso dom era uma forte evidência para o mundo de que a obra deles 
tinha a aprovação do Céu. Desse ponto em diante, a linguagem dos discípu-
los era pura, simples e correta, falassem eles no idioma materno ou numa 
língua estrangeira. — Ibidem, pp. 39 e 40.

O que Deus nos diz sobre o falar em línguas? 1 Coríntios 14:27, 28 e 33. 
Que falsa manifestação desse dom pode ser vista hoje?

1Co 14:27, 28 e 33 — Se alguém falar em uma língua, que falem somen-
te dois, quando muito três, um de cada vez, e haja quem interprete. 28 Mas, se 
não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com 
Deus. [...] 33 porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Como em 
todas as igrejas dos santos.
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Algumas [...] pessoas têm formas de culto a que chamam dons, e dizem 
que o Senhor pôs [esses dons] na igreja. Têm uma linguagem incompreen-
sível, sem sentido, a que chamam língua desconhecida; desconhecida não 
apenas ao homem, mas ao Senhor e a todo o Céu. Tais dons são fabricados 
por homens e mulheres, auxiliados pelo grande enganador. O fanatismo, a 
exaltação, o falso falar línguas e os cultos barulhentos têm sido considerados 
dons colocados na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. 
Os frutos dessas coisas não têm sido bons. “Pelos seus frutos os conhecereis” 
(Mateus 7:20). — Testemunhos para a igreja, vol. 1, p. 412.

4. PROFECIA CUMPRIDA

Que evento ocorreu antes dos discípulos receberem o poder do Espírito 
Santo? Como isso foi profetizado por Davi? Atos 2:32-36; Salmos 110:1.

At 2:32-36 — Foi a este Jesus que Deus ressuscitou; e todos somos testemu-
nhas disso. 33 Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a pro-
messa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. 34 Porque Davi não 
subiu aos céus, mas ele próprio afirma: O Senhor disse ao Meu Senhor: Assenta-Te 
à minha direita, 35 até que Eu ponha os Teus inimigos como estrado dos Teus pés. 
36 Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo 
Jesus, a quem crucificastes, Deus O fez Senhor e Cristo.

Sl 110:1 — O Senhor disse ao Meu Senhor: Assenta-Te à Minha direita, até que 
Eu ponha Teus inimigos debaixo dos Teus pés.

A ascensão de Cristo ao Céu foi um sinal para Seus seguidores de que logo 
receberiam a bênção prometida. Deveriam aguardá-la antes de iniciarem a 
obra que lhes havia sido ordenada. Ao atravessar os portões celestiais, Jesus 
foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Assim que essa cerimônia foi 
concluída, o Espírito Santo desceu numa rica enxurrada sobre os discípulos, e 
Cristo foi verdadeiramente glorificado com aquela glória que tinha com o Pai 
desde toda a eternidade. O derramamento pentecostal foi uma comunicação 
do Céu confirmando que o Redentor havia tomado posse. De acordo com Sua 
promessa, Jesus enviou do Céu o Espírito Santo sobre Seus seguidores como 
uma prova de que, como Sacerdote e Rei, recebera todo o poder no Céu e na 
Terra, tornando-Se o Ungido sobre Seu povo. — Atos dos apóstolos, pp. 38 e 39.

Qual foi o efeito da pregação dinâmica de Pedro no Pentecostes? Atos 
2:37.

12 de dezembro
Ano bíblico: Hebreus 1-3
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At 2:37 — Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e pergunta-
ram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos?

Algumas pessoas que ouviam os apóstolos tinham tomado parte ativa 
na condenação e morte de Cristo. Suas vozes tinham se misturado com a da 
multidão, pedindo Seu martírio. Quando Jesus e Barrabás foram colocados 
perante eles no tribunal, e Pilatos perguntou: “Qual quereis que vos solte?” 
(Mateus 27:17), eles clamaram: “Este não, mas Barrabás” (João 18:40). Quan-
do Pilatos lhes apresentou Cristo, dizendo: “Tomai-O vós, e crucificai-O; por-
que eu nenhum crime acho nEle” (João 19:6), e “estou inocente do sangue 
dEste justo”, eles exclamaram: “O Seu sangue caia sobre nós e sobre nossos 
filhos” (Mateus 27:24 e 25).

Agora, estavam ouvindo os discípulos declararem que a pessoa que havia 
sido crucificada era o Filho de Deus. Sacerdotes e príncipes tremeram. Um 
sentimento de convicção e angústia se apoderou do povo. “E, ouvindo eles isto, 
compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais após-
tolos: Que faremos, varões irmãos?” (Atos 2:37). Entre os ouvintes havia judeus 
devotos, sinceros em sua fé. O poder que acompanhou as palavras de Pedro 
convenceu-os de que Jesus era, de fato, o Messias. — Ibidem, pp. 42 e 43.

5. RESULTADOS MARAVILHOSOS

Como Pedro respondeu à honesta pergunta do povo? Atos 2:38 e 40.

At 2:38 e 40 — Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós 
seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados; e recebe-
reis o dom do Espírito Santo. [...] 40 E os aconselhava e exortava com muitas outras 
palavras, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa.

“Arrependei-vos, arrependei-vos”, era a mensagem de João Batista no de-
serto. A mensagem de Cristo ao povo era: “Antes, se não vos arrependerdes, 
todos vós também perecereis” (Lucas 13:5). E os apóstolos receberam a or-
dem de pregar, em todos os lugares por onde andassem, que os homens se 
arrependessem. — Evangelismo, p. 179.

Que impressionante evento os discípulos presenciaram? Atos 2:41.

At 2:41 — Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados; e 
naquele dia juntaram-se a eles quase três mil pessoas.

B

13 de dezembro
Ano bíblico: Hebreus 4-6

Quinta-feira

A



Lição da Escola Sabatina, 4º trimestre de 201884

Naquela ocasião memorável, grande número dos que até ali haviam ridi-
cularizado a ideia de que uma pessoa tão despretensiosa como Jesus fosse o 
Filho de Deus foram completamente convencidos da verdade e O reconhe-
ceram como seu Salvador. Três mil pessoas foram acrescentadas à igreja. Os 
apóstolos falavam pelo poder do Espírito Santo; e nenhum questionamento 
podia ser apresentado às suas palavras, pois eram confirmadas por podero-
sos milagres, operados por eles mediante o derramamento do Espírito de 
Deus. [...]

Mas o Espírito Santo enviou esses argumentos com divino poder a seus 
corações. Eles eram como flechas afiadas do Todo-Poderoso, convencendo
-os de sua terrível culpa por terem rejeitado e crucificado o Senhor da glória. 
— História da redenção, p. 245.

PARA VOCÊ REFLETIR
1. Quanto tempo os discípulos passaram reunidos esperando o derramamento do 
Espírito? Que atitude tomaram?
2. O que os discípulos fizeram por dez dias, enquanto aguardavam o cumprimen-
to da promessa de Deus? Por que isso era necessário? O que podemos aprender 
disso?
3. Como o falar em línguas foi de grande auxílio aos discípulos?
4. Que grupo de pessoas foi especialmente convencido de que Jesus era o Filho de 
Deus? O que perguntaram?
5. À medida que os discípulos falavam à multidão, como o Espírito Santo conven-
cia os corações?

14 de dezembro
Ano bíblico: Hebreus 7-9
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Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia; o Senhor, que faz os 
relâmpagos, lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um (Zaca-
rias 10:1 — Almeida, Revista e Corrigida).

O refrigério ou poder de Deus só descerá sobre os que estiverem prepara-
dos para ele fazendo a obra que Deus ordena, isto é, purificando-se “de toda 
imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de 
Deus” (2 Coríntios 7:1). — Testemunhos para a igreja, vol. 1, p. 619.

Estudo adicional:
Testemunhos para ministros, pp. 506-512 (“Orai pela chuva serôdia”).

1. UM CONSTANTE LEMBRETE PARA VIGILÂNCIA

Estamos vivendo em que período da história do mundo? 1 João 2:18; 
Mateus 24:4-14 e 33.

1Jo 2:18 — Filhinhos, esta é a última hora; o anticristo está vindo; já muitos 
anticristos se têm levantado, conforme ouvistes; por isso, sabemos que é a última 
hora.

Mt 24:4-14 e 33 — Jesus lhes respondeu: Tende cuidado para que ninguém 
vos engane. 5 Porque virão muitos em Meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; e en-
ganarão a muitos. 6 E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras; não fiqueis 
alarmados; pois é necessário que assim aconteça; mas ainda não é o fim. 7 Porque 
nação se levantará contra nação, e reino contra reino; e haverá fomes e terremotos 
em vários lugares. 8 Mas todas essas coisas são o princípio das dores. 9 Então sereis 
entregues à tortura e vos matarão; e sereis odiados por todas as nações por causa 
do Meu nome. 10 Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns 
aos outros. 11 Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 12 E, 
por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. 13 Mas quem perseverar 

16 de dezembro
Ano bíblico: Hebreus 12 e 13
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até o fim será salvo. 14 E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, 
para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. [...] 33 Da mesma forma, 
quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas.

O dia de prova e purificação está exatamente diante de nós. Têm surgido 
sinais cada vez mais surpreendentes, tais como inundações, furacões, torna-
dos e tempestades, que têm vitimado pessoas em terra e mar, anunciando a 
rápida aproximação do fim de todas as coisas. Os juízos de Deus estão cain-
do sobre o mundo a fim de despertar a humanidade para o fato de que a vin-
da de Cristo está às portas. — The Review and Herald, 8 de novembro de 1892.

A que sinais o apóstolo Paulo aponta? 2 Timóteo 3:1-5.

2Tm 3:1-5 — Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis; 2 
pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, 
blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, 3 sem afeição natural, incapa-
zes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, 4 traidores, 
inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, 
5 com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também 
desses.

Violência e crime de todo tipo estão enchendo nosso mundo, e Satanás 
está empregando todo meio para popularizar o crime e o vício moralmen-
te humilhante. [...] Desse modo, [a mente dos jovens] é educada na fami-
liaridade com o pecado. O caminho escolhido pelas pessoas baixas e vis é 
constantemente apresentado a eles nos jornais, e qualquer coisa que possa 
despertar curiosidade e excitar paixões sensuais lhes é apresentada em fas-
cinantes e empolgantes histórias. — Testemunhos para a igreja, vol. 3, pp. 471 
e 472.

2. CONDIÇÕES PARA RECEBER A CHUVA SERÔDIA

Que bênção especial Deus prometeu para os últimos dias? Joel 2:28 e 
29.

Jl 2:28 e 29 — Depois disso, derramarei o Meu Espírito sobre todas as pessoas; 
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens 
terão visões; 29 até sobre os servos e sobre as servas derramarei o Meu Espírito 
naqueles dias.

17 de dezembro
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Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a Terra, haverá tal aviva-
mento da primitiva piedade entre o povo do Senhor como não tinha sido 
testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus 
serão derramados sobre Seus filhos. — O grande conflito, p. 464.

Chegou a hora de esperarmos que o Senhor opere grandes coisas por nós. 
Nossos esforços não devem esmorecer ou enfraquecer. Devemos crescer na 
graça e no conhecimento do Senhor. Antes que a obra seja encerrada e o se-
lamento do povo de Deus concluído, receberemos o derramamento do Espí-
rito de Deus. Anjos do Céu estarão em nosso meio. — Mensagens escolhidas, 
vol. 1, p. 111.

Se a profecia de Joel encontrou um cumprimento parcial nos dias dos 
apóstolos, estamos vivendo na época em que ela será ainda mais claramente 
manifestada ao povo de Deus. Ele comunicará Seu Espírito ao Seu povo para 
que este se torne um farol em meio às trevas morais; e grande luz será irra-
diada a todas as partes do mundo. — The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 4, p. 1175.

O que é necessário para receber a chuva serôdia? 1 Pedro 1:13-17; 2 Pe-
dro 1:2-8.

1Pe 1:13-17 — Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, 
tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revela-
ção de Jesus Cristo. 14 Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que 
tínheis em tempos passados na vossa ignorância. 15 Mas sede vós também santos 
em todo vosso procedimento, assim como é santo Aquele que vos chamou, 16 pois 
está escrito: Sereis santos, porque Eu sou santo. 17 E andai com temor, durante 
o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai Aquele que julga segundo as 
obras de cada um, sem discriminação de pessoas.

2Pe 1:2-8 — Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento 
de Deus e de Jesus nosso Senhor. 3 Seu divino poder nos tem dado tudo que diz 
respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento dAquele que nos chamou por 
Sua própria glória e virtude, 4 pelas quais Ele nos deu Suas preciosas e mais su-
blimes promessas para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza 
divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. 5 Por 
isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o 
conhecimento à virtude, 6 e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança 
ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, 7 e a fraternidade à piedade, e o 
amor à fraternidade. 8 Pois, se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas 
não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor 
Jesus Cristo.

A chuva serôdia, amadurecendo a seara da Terra, representa a graça es-
piritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do homem. Mas se a chu-

B
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va temporã não cair, não haverá vida; a erva verde não brotará. Se a chuva 
temporã não fizer sua obra, a serôdia não irá desenvolver a semente até a 
perfeição.

Deve haver “primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na 
espiga” (Marcos 4:28). Deve haver um desenvolvimento constante das virtu-
des cristãs, um avanço constante na experiência cristã. Devemos buscar isso 
com fervoroso desejo, para que possamos adornar a doutrina de Cristo, nos-
so Salvador. — Testemunhos para ministros, p. 506.

Deus pode dar vida nova a toda alma que desejar sinceramente servi-lO. 
[...] Que o Senhor ajude Seu povo a limpar o templo da alma de toda con-
taminação, e a manter uma conectividade tão íntima com Ele a ponto de 
conseguirem se tornar participantes da chuva serôdia, quando ela for der-
ramada. — The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1055.

3. PREPARAÇÃO SOB A CHUVA TEMPORÃ

O que a chuva temporã deve operar em cada crente? Atos 3:19 e 20.

At 3:19 e 20 — Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos peca-
dos sejam apagados, 20 de modo que da presença do Senhor venham tempos de 
refrigério, e Ele envie o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus.

Muitos falharam em grande medida no recebimento da chuva temporã. 
Não têm obtido todos os benefícios providenciados por Deus. Esperam que 
as faltas sejam supridas pela chuva serôdia. Quando a maior abundância de 
graça estiver para ser derramada, nessa hora é que pretendem abrir seus co-
rações para recebê-la. Estão cometendo um terrível erro. A obra que Deus 
iniciou no coração humano ao dar Sua luz e conhecimento deve avançar 
constantemente. Cada pessoa deve perceber sua própria necessidade. Pri-
meiro, o coração deve ser esvaziado de toda contaminação, e em seguida, 
purificado para habitação do Espírito. Foi pela confissão e abandono do pe-
cado, e também pela fervorosa oração e consagração de si mesmo a Deus, 
que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espíri-
to Santo no dia de Pentecostes. Com uma intensidade maior, a mesma obra 
deve ser feita agora. — Testemunhos para ministros, p. 507.

Sentindo nosso desamparo, devemos aproveitar melhor cada oportuni-
dade que nos é concedida para obter uma experiência mais completa. Do 
mesmo modo que a planta cria raízes no solo, devemos nos enraizar pro-
fundamente em Cristo. Da mesma forma que a planta recebe a luz do sol, o 
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orvalho e a chuva, devemos abrir nossos corações ao Espírito Santo. — Pará-
bolas de Jesus, p. 67.

Que sincero convite Jesus nos apresenta? Marcos 13:33.

Mc 13:33 — Tende cuidado! Vigiai! Porque não sabeis quando chegará o tempo.

Não tenho nada a dizer sobre qualquer época exata para o derramamen-
to do Espírito Santo, quando o poderoso anjo descer do Céu e se unir ao ter-
ceiro para a conclusão da obra neste mundo. Minha mensagem é que nossa 
única segurança consiste em estarmos prontos para o refrigério celestial, 
mantendo nossas lâmpadas preparadas e acesas. — Mensagens escolhidas, 
vol. 1, p. 192.

A terceira mensagem angélica tem se avolumado rumo a um alto clamor, 
e vocês não podem se sentir na liberdade de abrir mão do dever para ali-
mentar a ideia de que receberão grande bênção no futuro, quando [supos-
tamente] ocorrerá um maravilhoso reavivamento sem nenhum esforço de 
sua parte. [...] Hoje é que você deve manter seu vaso1 purificado, pronto para 
receber o orvalho celeste e os aguaceiros da chuva serôdia; pois essa chuva 
virá, e a bênção de Deus inundará toda alma que estiver purificada de qual-
quer contaminação. Hoje é nosso trabalho entregar a alma a Cristo, para que 
possamos estar prontos para o tempo do refrigério pela presença do Senhor 
— preparados para o batismo do Espírito Santo. — Evangelismo, pp. 701 e 702.

4. O TEMPO É AGORA!

Que apelo nos é oferecido hoje? Oseias 10:12; Mateus 24:44; 1 João 3:3.

Os 10:12 — Semeai justiça para vós, colhei segundo a misericórdia; lavrai o 
campo virgem; porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a 
justiça sobre vós.

Mt 24:44 — Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do homem virá 
numa hora que não esperais.

1Jo 3:3 — E todo o que tem nEle essa esperança purifica a si mesmo, assim 
como Ele é puro.

O Senhor voltará em breve, e precisamos estar preparados para encon-
trá-lO em paz. Que possamos estar decididos a fazer tudo ao nosso alcance 

B
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para transmitir luz às pessoas que nos rodeiam. Não devemos estar tristes, 
mas animados, e ter sempre perante nós o Senhor Jesus. Ele logo virá, e de-
vemos estar prontos, aguardando o Seu aparecimento. Ó! Quão glorioso será 
vê-lO e receber dEle as boas-vindas como remidos Seus! — Testemunhos para 
a igreja, vol. 8, p. 253.

O Senhor está voltando e devemos estar prontos! Desejo Sua graça a 
todo instante — quero o manto da justiça de Cristo. Devemos humilhar nos-
sas almas diante de Deus como nunca antes, descendo ao pé da cruz, e então 
serão colocadas palavras em nossos lábios para serem ditas a Ele, incluindo 
nosso próprio louvor a Deus. [...] Não permitiremos que Ele habite em nos-
sos corações pela fé? Não deveríamos nos consagrar a Deus sem reservas? 
— The Review and Herald, 4 de março de 1890.

Dia a dia, devemos buscar a iluminação do Espírito de Deus, para que Ele 
possa fazer Seu trabalho na alma e no caráter. Ó, quanto tempo tem sido gas-
to em atenção às coisas insignificantes! — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 192.

O que podemos aprender da primitiva igreja cristã? Atos 1:14; Atos 
4:32.

At 1:14 — E, unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulhe-
res, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dEle.

At 4:32 — A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito; 
ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilha-
do por todos.

É importante notar que só depois dos discípulos terem entrado em per-
feita união, quando não brigavam mais pelas melhores posições, é que o 
Espírito foi derramado. Estavam em total conformidade uns com os outros. 
Todas as diferenças foram superadas. E o testemunho dado a respeito deles, 
depois de derramado o Espírito, é o mesmo. [...]

A mesma coisa pode acontecer agora. Cristãos, superem todas as dife-
renças e se entreguem a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé, peçam 
a bênção prometida, e será dada. O derramamento do Espírito nos dias dos 
apóstolos foi a “chuva temporã”, e o resultado foi glorioso. Contudo, a chuva 
serôdia será ainda mais abundante. Qual é a promessa para os que vivem 
nos últimos dias? — “Voltai à fortaleza, presos, com esperança; hoje também 
anuncio que te recompensarei em dobro” (Zacarias 9:12). “Pedi ao Senhor 
chuva no tempo da chuva serôdia; o Senhor, que faz os relâmpagos, lhes 
dará chuveiro de água, e erva no campo a cada um” (Zacarias 10:1). — Teste-
munhos para a igreja, vol. 8, pp. 20 e 21.
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5. O POVO DE DEUS A POSTOS

Que desafio urgente Paulo nos apresenta? Romanos 13:11 e 12.

Rm 13:11 e 12 — Fazei isso, compreendendo o tempo, que já é hora de des-
pertardes do sono; porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, 
quando cremos. 12 A noite já está avançada, e o dia se aproxima; deixemos de lado 
as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz.

Agora é que devemos acordar e fazer decididos esforços para equilibrar 
nosso caráter. [...] Estamos numa posição muito difícil enquanto aguarda-
mos o aparecimento de nosso Senhor. O mundo está na escuridão. “Mas vós, 
irmãos”, diz Paulo, “não estais nas trevas, de modo que aquele dia vos sur-
preenda como um ladrão” (1 Tessalonicenses 5:4). Sempre foi o objetivo de 
Deus arrancar luz da escuridão, alegria da tristeza e descanso do cansaço, 
para serem usufruídos pela alma que espera e anseia. — Testemunhos para a 
igreja, vol. 5, pp. 215 e 216.

O que irá diferenciar o povo de Deus nos últimos dias? João 13:34 e 35; 
1 João 3:14.

Jo 13:34 e 35 — Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos 
outros; assim como Eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 35 Nisto 
todos saberão que sois Meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.

1Jo 3:14 — Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque ama-
mos os irmãos. Quem não ama permanece na morte.

Se Cristo habitar em nós, demonstraremos Seu abnegado amor para com 
todos com quem entramos em contato. Ao virmos homens e mulheres ne-
cessitados de atenção e ajuda, não devemos perguntar: “São dignos?”, mas 
sim: “Como posso abençoá-los?” [...]

Aquele que deu a vida para resgatar a humanidade vê em cada homem 
e mulher um valor que ultrapassa qualquer cálculo humano. Por meio do 
mistério e glória da cruz, devemos compreender a estimativa que Ele faz do 
valor da alma. — A ciência do bom viver, pp. 162 e 163.

O amor de Cristo e o amor por nossos irmãos demonstrarão ao mundo 
que temos permanecido com Jesus e aprendido dEle. Então, a mensagem do 
terceiro anjo se transformará num alto clamor, e toda a Terra será iluminada 
pela glória de Deus. — Testemunhos para a igreja, vol. 6, p. 401.

20 de dezembro
Ano bíblico: 1 João

Quinta-feira
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PARA VOCÊ REFLETIR
1. Por que Deus permite que aconteçam tantos desastres naturais?
2. Qual é o propósito de Deus ao derramar o Seu Espírito sobre o Seu povo?
3. O que significa receber constantemente a chuva temporã? De que modo ela 
prepara nossa alma para receber a chuva serôdia?
4. Como podemos estar prontos para encontrar Jesus em paz?
5. Que condição espiritual revelará que estamos prontos para a chuva serôdia?

21 de dezembro
Ano bíblico: 2, 3 João e Judas

Sexta-feira

22 de dezembro
Ano bíblico: Apocalipse 1-3

Sábado

ANOTAÇÕES
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Tendo nEle também crido, fostes selados com o Espírito Santo da pro-
messa; o qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão 
de Deus, para louvor da Sua glória (Efésios 1:13 e 14 — Almeida, Revista e 
Corrigida).

Por meio da atuação do Espírito Santo, Deus opera uma mudança moral na 
vida do Seu povo, transformando-o à semelhança de Cristo. Então, quando a 
última trombeta soar aos ouvidos dos que dormem em Jesus, eles sairão para 
uma nova vida, cobertos pelas vestes da salvação. — Olhando para o alto, p. 78.

Estudo adicional:
The Review and Herald, 22 de outubro de 1908.

1. A PRIMEIRA HERANÇA

Qual era nossa herança divina na criação? Gênesis 1:26 e 27; Isaías 43:7.

Gn 1:26 e 27 — E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme 
nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre 
o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta 
sobre a terra. 27 E Deus criou o homem à Sua imagem; à imagem de Deus o criou; 
homem e mulher os criou.

Is 43:7 — Todo que é chamado pelo Meu nome, que criei para Minha glória e 
que formei e fiz.

Quando Adão saiu das mãos de Deus, trazia em sua natureza física, inte-
lectual e espiritual a semelhança de seu Criador. “Deus criou o homem à Sua 

23 de dezembro
Ano bíblico: Apocalipse 4-6

Domingo

Sábado, 29 de dezembro de 2018
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imagem” (Gênesis 1:27), e era Sua intenção que, quanto mais o homem vives-
se, mais totalmente revelasse essa imagem, refletindo mais completamente 
a glória do Criador. — Educação, p. 15.

Além disso, o que mais foi incluído em nossa primeira herança? Gê-
nesis 2:8.

Gn 2:8 — Então o Senhor Deus plantou um jardim, para o lado do oriente, no 
Éden; e colocou ali o homem que havia formado.

O Criador ainda deu [a Adão e Eva] outro sinal de Seu amor, preparando 
um jardim especialmente para ser o lar deles. [...] No meio do jardim ficava 
a árvore da vida, mais gloriosa do que todas as outras árvores. Seus frutos 
pareciam maçãs de ouro e prata, e tinham o poder de eternizar a vida. [...] 
Adão e Eva tinham livre acesso àquela árvore. Nenhuma mancha de pecado 
ou sombra de morte prejudicava a bela criação. — Patriarcas e profetas, pp. 46 
e 47.

2. A SEMENTE PROMETIDA

Quais foram as consequências do pecado, e que graciosa promessa 
Deus apresentou para nos redimir? Romanos 3:23; Romanos 8:7 e 22; 
Gênesis 3:15.

Rm 3:23 — Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus;
Rm 8:7 e 22 — A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está su-

jeita à Lei de Deus, nem pode estar. [...] 22 Pois sabemos que toda a criação geme 
e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto.

Gn 3:15 — Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a 
Descendência dela; Esta te ferirá a cabeça, e tu Lhe ferirás o calcanhar.

Adão havia governado como rei entre as criaturas inferiores, e enquanto 
permanecesse leal a Deus, toda a natureza reconheceria seu domínio; mas 
quando desobedeceu, esse controle foi perdido. O espírito de rebeldia, que 
veio ao mundo por meio dele, se espalhou por toda a criação animal. Assim, 
não apenas a vida do homem, mas a natureza dos animais, das árvores da 
floresta, da grama do campo, do próprio ar que respirava — tudo apresenta-
va a triste lição do conhecimento do mal. — Educação, p. 26.

Através do pecado, a semelhança com o divino foi manchada e quase 

B

24 de dezembro
Ano bíblico: Apocalipse 7-9
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apagada. A força física do homem se enfraqueceu, sua capacidade mental e 
visão espiritual diminuíram. Havia se submetido ao poder da morte. — Ibi-
dem, p. 15.

Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má. 
[...] Se Deus não tivesse Se apresentado de um modo especial, Satanás e o 
homem formariam uma aliança contra o Céu; e, ao invés de alimentar ódio 
contra o Diabo, toda a família humana teria se unido contra Deus. — O gran-
de conflito, p. 505.

Quem é a semente prometida (descendente) que iria resgatar a hu-
manidade e recuperar nosso domínio perdido? Gálatas 3:16; Romanos 
6:23.

Gl 3:16 — Assim, as promessas foram feitas a Abraão e a seu Descendente. 
A Escritura não diz: E a teus descendentes, como se falasse de muitos, mas como 
quem se refere a um só: E a teu Descendente, que é Cristo.

Rm 6:23 — Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus 
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.

Cristo, usando Seu sacrifício para pagar a penalidade do pecado, não ape-
nas resgataria o homem, mas recuperaria o domínio que este havia perdido. 
O segundo Adão restaurará tudo que foi perdido pelo primeiro. — Patriarcas 
e profetas, p. 67.

De que modo a semente prometida resgatou a humanidade? Gálatas 
4:4-6; Hebreus 2:14.

Gl 4:4-6 — Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou Seu Filho, nas-
cido de mulher, nascido debaixo da Lei, 5 para resgatar os que estavam debaixo 
da Lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. 6 E, porque sois filhos, Deus 
enviou ao nosso coração o Espírito de Seu Filho, que clama: Aba, Pai.

Hb 2:14 — Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, Ele 
também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que 
tem o poder da morte, isto é, o Diabo.

Cristo não fez de conta que assumiu a natureza humana; tomou-a de 
fato. Realmente possuía uma natureza humana. “Portanto, visto que os fi-
lhos compartilham de carne e sangue, Ele também participou das mesmas 
coisas” (Hebreus 2:14). Era o filho de Maria; segundo a descendência huma-
na, era da semente de Davi. — The Review and Herald, 5 de abril de 1906.

B

C
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3. A HERANÇA PROMETIDA

O que comprova que a herança prometida a Abraão e seus descenden-
tes deveria ser eterna? Gênesis 17:8; Hebreus 11:9 e 10; 2 Pedro 3:13.

Gn 17:8 — Darei a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, a ti e à 
tua futura descendência, como propriedade perpétua; e serei o Deus deles.

Hb 11:9 e 10 — Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra 
estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma 
promessa. 10 Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é 
o Arquiteto e Construtor.

2Pe 3:13 — Nós, porém, segundo Sua promessa, aguardamos novos Céus e 
nova Terra, nos quais habita a justiça.

A linguagem falha ao tentar expressar o valor da herança imortal. — Tes-
temunhos para a igreja, vol. 2, p. 40.

O que demonstra que a herança inclui toda a terra renovada? Roma-
nos 4:13 (primeira parte); Salmos 37:29.

Rm 4:13 (p. p.) — Porque não foi pela Lei que Abraão, ou sua descendência, 
recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo [...].

Sl 37:29 — Os justos herdarão a Terra e habitarão nela para sempre.

A linda nova terra, com toda a sua glória, era a eterna herança dos santos. 
O reino e o domínio, e a grandeza do reino debaixo de todo o Céu, foram en-
tão dados aos santos do Altíssimo, que deveriam possuí-lo para sempre, sim, 
para todo o sempre. — Primeiros escritos, p. 295.

Somente através de quem podemos reivindicar essa herança, e como? 
Gálatas 3:29; Romanos 4:13 (última parte); 1 Pedro 1:3-5.

Gl 3:29 — E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros 
conforme a promessa.

Rm 4:13 (ú. p.) — [...] ao contrário, foi pela justiça da fé.
1Pe 1:3-5 — Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos 

regenerou para uma viva esperança, segundo a Sua grande misericórdia, pela res-
surreição de Jesus Cristo dentre os mortos, 4 para uma herança que não perece, 
não se contamina nem se altera, reservada nos Céus para vós, 5 que sois protegidos 
pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no 
último tempo.

25 de dezembro
Ano bíblico: Apocalipse 10 e 11
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Cristo deve ser o fundamento de nossa esperança, pois somente através 
dEle podemos ser herdeiros da vida eterna. Uma herança imortal nos é apre-
sentada sob certas condições. A única forma de herdarmos uma posse neste 
mundo é possuindo um documento comprobatório sem erros; e do mesmo 
modo, nosso direito a uma herança na nova terra também deve ser clara-
mente comprovado por um título sem defeito. A linhagem pela qual a he-
rança celeste virá é claramente revelada na Palavra de Deus. Devemos estar 
sob a cobertura do pacto abraâmico, e seus requisitos são estes: “E, se sois de 
Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa” 
(Gálatas 3:29). Se pertencemos a Cristo, nosso título para a herança celestial 
não possui defeito, e está em harmonia com as disposições do concerto da 
graça. Por meio dela, poderemos garantir nossa vocação e eleição, alcançan-
do a excelência de Cristo em espírito e caráter. Ninguém que não tiver sido 
purificado, refinado, enobrecido e santificado, terá direito à herança celes-
tial. Então, nos esforcemos para garantir nossa vocação e eleição, a fim de 
que nos seja concedida ampla entrada ao reino eterno de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo. — The Messenger, 10 de maio de 1893.

4. O COMPROMISSO DE NOSSA HERANÇA ETERNA

Como o Espírito Santo é uma garantia de nossa herança eterna? Efé-
sios 1:13 (última parte) e 14; 2 Coríntios 1:22.

Ef 1:13 (ú. p.) e 14 — [...] fostes selados com o Espírito Santo da promessa, 14 
que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para 
o louvor da Sua glória.

2Co 1:22 — Foi Ele também quem nos selou e pôs o Espírito como garantia 
em nosso coração.

[Efésios 1:13 é citado.] O que é o selo do Deus vivo, que é colocado na testa 
de Seu povo? É uma marca que os anjos podem ler, mas não os olhos huma-
nos. O anjo destruidor deve ver esse sinal de redenção. A mente inteligente 
tem visto o sinal da cruz do Calvário nos filhos e filhas adotados pelo Senhor. 
O pecado da transgressão da Lei de Deus é removido. Eles estão cobertos 
com as vestes nupciais, e são obedientes e fiéis a todos os mandamentos de 
Deus. — Manuscript Releases, vol. 21, p. 52.

O apóstolo Paulo aponta para “a garantia da nossa herança” (Efésios 1:14). 
Deus criou a Terra para ser habitada por seres santos e felizes. [...] Esse ob-
jetivo será cumprido quando, renovada pelo poder de Deus e libertada do 

26 de dezembro
Ano bíblico: Apocalipse 12-14
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pecado e da tristeza, [a Terra] se tornar a morada eterna dos remidos. — Pa-
triarcas e profetas, p. 67.

Hoje, o que deve ser restaurado durante a preparação para a herança 
eterna? Romanos 8:29.

Rm 8:29 — Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou 
para serem conformes à imagem de Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito 
entre muitos irmãos.

Cristo, ao assumir nossa natureza para atingir a total profundidade da 
miséria e desgraça humanas, e elevar o homem, tem demonstrado qual é 
Sua estimativa da humanidade. [...] Foi apenas através do mais desesperado 
conflito com os poderes de Satanás que Jesus pôde cumprir Seu propósito 
de restaurar a quase apagada imagem de Deus no homem, e colocar Sua 
própria assinatura na testa deste. — The Paulson Collection, p. 164.

Do mesmo modo que a cera grava a impressão do selo, a alma deve ser 
impressionada pelo Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. — Marana-
ta, p. 227.

Por meio do evangelho, as almas que têm sido degradadas e escravizadas 
por Satanás devem ser redimidas para compartilhar da liberdade gloriosa dos 
filhos de Deus. O propósito do Senhor não é simplesmente libertar do sofri-
mento, que é o resultado inevitável do pecado, mas salvar do próprio pecado. A 
alma, corrompida e deformada, deve ser purificada e transformada, para que 
possa ser revestida da “beleza do Senhor nosso Deus”, “conforme a imagem de 
Seu Filho” (Salmos 90:17; Romanos 8:29). — Refletindo a Cristo, p. 377.

5. A HERANÇA RECEBIDA

O que Deus e Cristo farão caso permitamos que o Espírito Santo habi-
te em nós? Romanos 8:11; João 6:40.

Rm 8:11 — E, se o Espírito dAquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos 
habita em vós, Aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida 
também aos vossos corpos mortais, pelo Seu Espírito, que em vós habita.

Jo 6:40 — Porque esta é a vontade de Meu Pai: que todo aquele que vê o Filho 
e nEle crê tenha a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia.

Cristo Se tornou uma mesma carne conosco para que possamos nos tor-
nar um em espírito com Ele. E é por causa dessa união que ressurgiremos da 
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Ano bíblico: Apocalipse 15-17
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sepultura — não somente como manifestação do poder de Cristo, mas por-
que, através da fé, a vida dEle se tornou nossa. Os que veem a Cristo em Seu 
verdadeiro caráter e O aceitam de coração têm vida eterna. É por meio do 
Espírito que Cristo habita em nós; e o Espírito de Deus, recebido no coração 
pela fé, é o início da vida eterna. — O Desejado de Todas as Nações, p. 388.

Quando ocorrerá a redenção do nosso corpo, do estado mortal para o 
imortal? Romanos 8:22 e 23; Lucas 21:28.

Rm 8:22 e 23 — Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, 
como se sofresse dores de parto; 23 e não somente ela, mas também nós, que 
temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguar-
dando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo.

Lc 21:28 — Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a 
cabeça, porque a vossa redenção se aproxima.

[Cristo] mudará nosso corpo vil, modelando-o conforme Seu corpo glo-
rioso. A forma mortal, corrupta, destituída de elegância, profanada pelo 
pecado, torna-se perfeita, bela e imortal. Todos os defeitos e deformidades 
ficam no túmulo. Restabelecidos à árvore da vida no Éden há tanto tempo 
perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua gló-
ria inicial (Malaquias 4:2). Os últimos traços da maldição do pecado serão 
removidos, e os fiéis de Cristo aparecerão “na beleza do Senhor nosso Deus”, 
refletindo no espírito, alma e corpo a imagem perfeita de seu Senhor. Ó! 
Maravilhosa redenção! Há tanto tempo alvo das reflexões, há tanto tempo 
esperada, contemplada com insaciável expectativa, mas nunca entendida 
completamente! — O grande conflito, p. 645.

PARA VOCÊ REFLETIR
1. Fomos criados à imagem de quem, e qual era nossa primeira herança?
2. Descreva o plano de Deus para resgatar a humanidade.
3. Somente por meio de quem podemos receber a herança imortal? De que 
modo?
4. Como o Espírito Santo é uma garantia de nossa herança eterna?
5. O que está incluído na restauração de nossa herança?

B
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Ano bíblico: Apocalipse 18 e 19
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Ano bíblico: Apocalipse 20-22
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